املقبالت

APPETIZERS
Smoked salmon

38 - ٣٨

ساملون مدخن
ساملون مدخن مع الخس الطازج
و الكابري وحلقات البصل

Smoked salmon
on a bed of shredded crispy lettuce topped
with capers and onion rings

Oriental mezzah

43 - ٤٣

 باذنجان مشوي مخلوط،سلطة حمص
 تبولة مع زيتون، فتوش مع سماق

hummus, blended eggplant, fatoush, sumac,
parsley tabbouleh and olives

Chicken caesar salad

44- ٤٤

topped with shaved
parmesan, grilled chicken and crispy croutons

39- ٣٩

traditional of the fresh seasonal vegetables

37- ٣٧

selection of cheese

طبق الجبن
تشكيلة من الجبن
يقدم مع الخبز املحمص

served with crispy bread

Golden calamari

سلطة خضروات املوسم
السلطة التقليدية من خضروات املوسم
الطازجة مع زيت الزيتون والليمون

and olive oil- lemon dressing

Cheese platter

سلطة السيزار مع الدجاج
سلطة السيزار التقليدية من الخس وخلطة
 جبن البارميزان املبشور، السيزار
مع الخبز املحمص و شرائح الدجاج املشوي

romaine lettuce tossed with caesar dressing

Seasonal green salad

املقبالت الشرقية

43- ٤٣

كاليماري مقلي
حلقات الكاليماري املقلية
تقدم مع صلصة التارتار

golden fried calamari
served with tartar sauce

الحساء

SOUPS
Yellow lentil

31- ۳١

العدس األصفر

Cream of chicken

35- ٣٥

دجاج بالكريمة

السندويتشات

SANDWICHES
Club sandwich

43- ٤٣

sliced bread filled with chicken, cold cuts,

ثالث شراٸح من الخبز املحمص محشوة
 طماطم,  بيض,  جبنة, بالدجاج ولحم البقر
وخس يقدم مع سلطة الجزر وامللفوف
والبطاطس املقلية

cheese, fried eggs, tomatoes and lettuce
served with coleslaw and french fries.

Tuna sandwich
tuna in brown bread
served with french fries

كلوب سندويتش

39- ٣۹

سندويتش التونة
سندويتش التونة فى الخبز البنى
يقدم مع بطاطس مقلية

Chicken burger

41- ٤١

chicken burger, served with sliced tomatoes,
cucumber, coleslaw and french fries.

Beef burger

51- ٥١

cheese, or eggs, served
with coleslaw and french fries

PIZZA

البيتزا
51- ٥١

herbed tomato sauce, shrimps, calamari

39- ٣٩

blue cheese, mozzarella, parmesan

املعكرونة

PASTA
45- ٤٥

in creamy alfredo sauce

38- ٣٨

premium spaghetti with 100% minced beef in

أطباق صحية

The weight watchers
32- ۳٢

served w. vinaigrette sauce

grilled chicken served with green beans,
tomatoes & lettuce with orange dressing

طبق الرشاقة
، فطر، ٳسبراجوس،سالطة خرشوف
طماطم تقدم مع صلصة
الڤينيجريت

artichoke, asparagus, mushrooms, tomatoes,

Caribbean chicken

إسباجيتي بولونيز
إسباجتي مع صلصة اللحم املفروم
املفروم مع جبن البارميزان

tomato sauce served with parmesan cheese

Fitness plate

فيتوتشيني باملأكوالت البحرية
فيتوتشيني بالروبيان و الكاليمارى بصلصة
الفريدو بالكريمه

fettuccine with fine sautéed shrimps, calamari

Spaghetti bolognaise

كواترو فورماچيو "األجبان
"األربعة
،  جبن املوتزاريال، جبن الريكفورت
جبن بارميزان وجبن الشيدر

and cheddar cheese

Seafood fettuccine

بيتزا مأكوالت بحرية
، كاليمارى، روبيان،بيتزا مع صلصة الطماطم
ساملون وجبن املوتزاريال

salmon and mozzarella

Quattro formaggi

برجر بقرى
, سندويتش البرجر البقري من اللحم الصافي
مغطي بالجبن أوالبيض ويقدم مع سلطة الجزر
و امللفوف مع البطاطس املقليه

100% minced beef topped with

Seafood

برجر دجاج
برجر الدجاج مع شرائح الطماطم والخيار
تقدم مع سلطة الجزر و امللفوف والبطاطس
املقليه

39- ٣۹

دجاج على طريقة الكاريبى
صدر دجاج مشوى يقدم مع فاصوليا
 خس مع، طماطم،خضراء
صلصة البريقال

األطباق الرئيسية

MAIN COURSES
Fish and chunky

44- ٤٤

سمك مع البطاطس املقلية

fish and chunky chips with malt vinegar

Grilled or fried shrimps

59- ٥۹

روبيان مشوى أو مقلى
روبيان مشوي أومقلي مع صلصة الطماطم
يقدم مع اﻷرز اﻷبيض

grilled, or fried shrimps on provencal sauces,
served with white rice

Mixed grill seafood

سمك مقلى

80- ٨۰

مأكوالت بحرية مشوية
 فيليه الهامور،  كاليمارى،  روبيان، إستاكوزا
يقدم مع أرز صيادية و خضروات

grilled lobster, shrimps, calamari, fillet of
hamour fish served with sayadia rice and
seasonal vegetables

Beef tenderloin

51- ٥۱

"فيليه" لحم بقر ى مشوي مع الفطر وصلصة
الفلفل اﻷسود يقدم مع البطاطس املقلية

grilled beef tenderloin with mushrooms
peppercorn sauce served with french fries

Lamb kebab

فيليه مشوي

45- ٤٥

lamb kebab, chopped smoked eggplant,

َ
كباب لحم ضان
 خالصة، باذنجان مدخن مفروم،كباب الضأن
 قلب الخس مع صلصلة النعناع،الرمان

pomegranate essence, lettuce heart and mint
chutney

Grilled chicken breast

41- ٤۱

chicken breast, creamy mashed potatoes and

 مع البطاطس املهروسة و،صدر دجاج مشوى
السبانخ

spinach

Oriental mixed grill

68- ٦٨

and rice

40- ٤۰

)يقدم مع خبز بابادوم ورايتا (زبادى مع خيار

and cucumber raita

الحلويات

DESSERTS
crème caramel
ice cream “2 Scoops”

برياني الدجاج
برياني الدجاج

chicken biryani served with poppadum

fresh fruit salad

املشويات مشكلة
 شيش،  شيش كباب،مزيج شواء شرق أوسطي
، ريش ضأن ويقدم مع أرز،  كفته، طاووق

Shish kebab, kofta, shish tawook, lamb chops

Chicken biryani

دجاج مشوي

27- ۲٧
23- ۲۳
21- ۲۱

سلطة فواكه املوسم
كريم كراميل
)آيس كريم ( ملعقتان حسب إختيارك

املشروبات الباردة

COLD DRINKS
Fresh juices

15- ۱٥

orange, apple, pineapple, strawberry, or lemon

املياه املعدنية

Mineral water
still small
still large

10 - ۱۰
15- ۱٥

large

Soft drinks

17- ۱٧
30- ٣۰
11- ۱۱

pepsi, seven up, diet pepsi, diet seven up, coca

17- ۱٧

املشروبات الغازية

مشروب الشعير
 هوليستون/ موس ى

mussey / holsten

Mocktails
Saudi delight

صغيرة
كبيرة

، دايت سفن أب، دايت بيبس ى، سفن أب،بيبس ى
كوكاكوال أو ميراندا

cola and miranda

Malt drinks

صغيرة
كبيرة

املياه الفوارة

Sparkling water
small

العصائر الطازجة
 فراولة أو ليمون، أناناس، تفاح،برتقال

املوكتيالت
42- ٤٢

سعودى دياليت
 ليمون مع نعناع، عصير تفاح فوار،مياه فوارة

sparkling apple juice, sparkling water, sliced
apples, sliced lemon and mint

Florida

22- ۲٢

كوكتيل عصائر طازجة

fresh fruit cocktail

Pina colada

22- ۲٢
22- ۲٢
22- ۲٢

سان شاين
عصير برتقال مع جرانادين

fresh orange juice with grenadine

املشروبات الساخنة

HOT DRINKS
espresso, cappuccino, turkish coffee, café latte,

كوكتيل اﻹحساس
 عصير جزر، عصير مانجو،عصير فراولة

strawberry juice, mango juice, carrot juice

Sunshine

بينا كوالد
 ليمون مع عسل، حليب،عصير أناناس

pineapple juice, coconut milk, lemon and honey

Cocktail sensation

فلوريدا

13- ۱۳

 قهوة التيه أو، قهوة تركى، كابوتشينو،إكسبريسو
قهوة أمريكى

double espresso

22- ۲٢

إكسبريسو دوبل

Arabic coffee with tamr

68- ٦٨

دله قهوة عربية

Tea selections

15- ۱٥

filtered coffee or hot chocolate

regular, earl grey, green, jasmine, lemon or
chamomile

مختارات الشاى
 بالليمون أو، ياسمين،  أخضر، إيرل جراى،ٵحمر
أعشاب

