
اختر نكهة مخفوق الحليب 
المفضلة لديك بإضافة  15 درهمًا فقط 

الفانيال • 
الفراولة• 
الشوكوال• 
المانجو• 
التوت المشكل• 

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ٦٪ رسوم السياحة و ٤٪ رسوم البلدية و ١٥٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.

جميع قوائم اإلفطار تقدم مع تشكيلة منّوعة من الشاي أو القهوة

اختيارك من قائمة الطعام

اإلضافات

قائمة اإلفطار العربي
اختر طريقتك لتحضير البيض

مسلوق• 
مقلي• 
شكشوكة• 

سلة من المخبوزات الطازجة 
فول مدمس، لبنة، جبن فيتا مع الزعتر، 

طبق من الخضروات المشكلة، زيتون 
)تقدم مع الخبز العربي( 

فواكه موسمية طازجة مقطعة 

اإلفطار اإلنجليزي
اختر طريقتك لتحضير البيض

مسلوق • 
مقلي • 
أومليت مع الخضار • 

)يقدم مع الهاش براونز، السجق، الفطر 
المشوي والطماطم(

سلة من المخبوزات الطازجة 
كروسان، الفطائر الدنماركية، المافنز، 

شرائح الخبز 
)يقدم مع الزبدة والعسل والمربيات 

المتنوعة(

فواكه موسمية طازجة مقطعة 

اإلفطار الكونتيننتال 
اختيارك من حبوب اإلفطار

رقائق الذرة• 
مقرمشات األرز• 
النخالة -)الحبوب( الكاملة• 
رقائق ذرة فروستيز • 

سلة من المخبوزات الطازجة 
كروسان، الفطائر الدنماركية، المافنز، 
شرائح الخبز )يقدم مع الزبدة والعسل 

والمربيات المتنوعة(

فواكه موسمية طازجة مقطعة 

اإلفطار الصحي 

عصير البرتقال الطازج

حليب مقشود الدسم 

مشروبات ساخنة
شاي أخضر • 
قهوة خالية من الكافيين• 

حبوب اإلفطار البنّية

جبنة بيضاء قليلة الدسم 

روب خالي الدسم 

عسل 

فواكه موسمية طازجة مقطعة 

اصنع األومليت الخاص بك
٦2

ثالث بيضات طازجة محضرة على طريقتك

مسلوق، مخفوق، مقلي أو بريشت • 
تقدم مع بطاطا اإلفطار المقرمشة 

والطماطم المشوية
اختيارك من اللحم المقدد )لحم أو • 

حبش(
اختيارك من سجق اللحم أو الدجاج • 

اختيارك من اإلضافات 
لحم الحبش، السلمون المدخن، جبن • 

الشيدار
طماطم، بصل، قطع الفطر، بصل • 

أخضر، فليفلة مشكلة، فلفل أخضر حار، 
كزبرة طازجة

اختيارات حبوب اإلفطار 
32

موسلي، رقائق الذرة، رقائق النخالة مع 
الفواكه المجففة، مقرمشات األرز

تقدم مع اختيارك من الحليب الطازج كامل 
أو قليل الدسم 

البانكيك األمريكي                      ٤٥
تقدم مع هريس الموز 

والكريمة الطازجة

األطباق الجانبية                        2٦
سجق الدجاج أو اللحم / لحم الحبش • 

المقدد أو لحم العجل المقدد
بطاطا اإلفطار المقرمشة / الفطر • 

المحمر
طماطم مشوية/ حبوب الفاصولياء • 

المخبوزة 

فول مدمس                             38
حبوب الفاصولياء المطهوة على نار 

هادئة مع البصل والليمون والخبز العربي

شكشوكة                                 ٤٤
بيض مخفوق على الطريقة 

اإلماراتية مع الطماطم والبصل والروب

اختر قهوتك المتخصصة المتميزة بإضافة 
10 دراهم فقط

كيميكس • 
فرنش برس • 
في ٦0 • 

قم بترقية طلبك بإضافة عصير طازج 
بإضافة 10 دراهم فقط

عصير برتقال • 
عصير أناناس • 
عصير بطيخ • 


