الإفطار

تتوفر جمیع الأ�صناف يف قائمة الإفطار على مدار الیوم

�إفطار جمريا

| 185

�سلة اخلبز

خبز حمم�ص �أبي�ض وبني | خبز حم�ضر من احلبوب اخلم�سة خبز | القمح وال�شوفان
تُقدم مع الزبدة | املُربى | الفواكه املعلبة
املعجنات
كروا�سون | خبز بال�شوكوالتة | فطائر دمناركية بالفواكه | مافن
تُقدم مع الزبدة | املُربى | الفواكه املعلبة

الفواكه

يقدم مع زبادي بنكهة الفانيال | ع�سل ت�شكيلة من الفواكه (ن) (غ*)

بي�ضتان مطهوتان على طريقتكم املف�ضلة

مقلي | عيون | بو�شيه | خمفوق | م�سلوق يقدم مع الطماطم امل�شوية والفطر املحمر
مع اختياركم املف�ضل من الأ�صناف التالية*:
نقانق الدجاج | نقانق اللحم | حلم ديك رومي مقدد | حلم ديك رومي مدخن | حلم بقري مقدد مدخن | ال�سلمون املدخن | الأفوكادو هيلون م�شوي
بطاط�س ها�ش براون | �سبانخ حممرة
* �أي �إ�ضافات جانبية |

25

اختياركم املف�ضل من القهوة الطازجة �أو ت�شكيلة من �أفخر �أنواع ال�شاي
ت�شكيلة من الع�صائر الطازجة

افطار ال�شرق الأو�سط

| 175

�سلة اخلبز

تو�ست حمم�ص �أبي�ض و بني | خبز عربي
تُقدم مع الزبدة | املُربى | الفواكه املعلبة

املعجنات
تُقدم مع الزبدة | املُربى | الفواكه املعلبة

كروا�سون بالزعرت | خبز بال�شوكوالتة | فطائر دمناركية بالفواكه | مافن

الفواكه

يقدم مع زبادي بنكهة الفانيال | ع�سل ت�شكيلة من الفواكه (ن) (غ*)

البي�ض
�شك�شوكة البي�ض | فول مدم�س | بالليط | بطاط�س بالتوابل الإماراتية فالفل | حم�ص بالتوابل املحلية
اختياركم املف�ضل من القهوة الطازجة �أو ت�شكيلة من �أفخر �أنواع ال�شاي
ت�شكيلة من الع�صائر الطازجة

جيد لل�صحة( ،ن) منا�سب للنباتيني( ،م) يحتوي على مك�سرات( ,ك) يحتوي على كحول( ,غ*) يتوفر خيار خايل من الغلوتني

جميع الأ�سعار بالدرهم الإماراتي و ت�شمل جميع ر�سوم اخلدمة وال�ضرائب

الإفطار ال�صحي

| 185

�سلة اخلبز

تُقدم مع الزبدة | املُربى | الفواكه املعلبة
خبز جاودار | خبز بني حمم�ص | خبز بيغل | خبز حم�ضر من احلبوب اخلم�سة | خبز القمح وال�شوفان

املعجنات

ُيقدم مع الزبدة | املُربى | الفواكه املعلبة
خبز الكينوا | فطائر دمناركية بالفواكه | مافن ببذور ال�شيا

الفواكه

يقدم مع زبادي بنكهة الفانيال | ع�سل ت�شكيلة من الفواكه (ن)(غ*)
بودينغ بحبوب ال�شيا | توت بري جمفف | لوز | جوز هند مب�شور (م)
البي�ض
�أومليت بيا�ض البي�ض | كرنب | جنب ماعز
اختياركم املف�ضل من القهوة الطازجة �أو ت�شكيلة من �أفخر �أنواع ال�شاي
ت�شكيلة من الع�صائر الطازجة

الإفطار الإبيقوري

| 185

�سلة اخلبز

تُقدم مع الزبدة | املُربى | الفواكه املعلبة
خبز ببذور دوار ال�شم�س | خبز حم�ضر من الدقيق الكامل | خبز بريو�ش
املعجنات
تُقدم مع الزبدة | املُربى | الفواكه املعلبة
كروا�سون | خبز بال�شوكوالتة | فطائر دمناركية بالفواكه | مافن

الفواكه

يقدم مع زبادي بنكهة الفانيال | ع�سل ت�شكيلة من الفواكه (ن)(غ*)
بودينغ بحبوب ال�شيا | توت بري جمفف | لوز | جوز هند مب�شور(م)
البي�ض
اختياركم املف�ضل من الأ�صناف التالية:
بي�ض بو�شيه | بي�ض بالكرنب | بي�ض بال�سلمون | بي�ض بندكت باللحم املدخن | بي�ض ب�صل�صة الهولنديز
�أو
بانكيك | موز مكرمل | �صل�صة القيقب
اختياركم املف�ضل من القهوة الطازجة �أو ت�شكيلة من �أفخر �أنواع ال�شاي
ت�شكيلة من الع�صائر الطازجة

جيد لل�صحة( ،ن) منا�سب للنباتيني( ،م) يحتوي على مك�سرات( ,ك) يحتوي على كحول( ,غ*) يتوفر خيار خايل من الغلوتني

جميع الأ�سعار بالدرهم الإماراتي و ت�شمل جميع ر�سوم اخلدمة وال�ضرائب

�إفطار كونتيننتال

| 145

�سلة اخلبز

تو�ست حمم�ص �أبي�ض و بني | خبز حم�ضر من احلبوب اخلم�سة | خبز القمح وال�شوفان
تُقدم مع الزبدة | املُربى | الفواكه املعلبة

املعجنات

ُيقدم مع الزبدة | املُربى | الفواكه املعلبة
كروا�سون | خبز بال�شوكوالتة | فطائر دمناركية بالفواكه | مافن

الفواكه

يقدم مع زبادي بنكهة الفانيال | ع�سل ت�شكيلة من الفواكه (ن)(غ*)
اختياركم املف�ضل من القهوة الطازجة �أو ت�شكيلة من �أفخر �أنواع ال�شاي
ت�شكيلة من الع�صائر الطازجة

بي�ض ح�سب الطلب
بي�ضتان مطهوتان على طريقتكم املف�ضلة | 75
مقلي | عيون | بو�شيه | خمفوق | م�سلوق يقدم مع الطماطم امل�شوية والفطر املحمر

مع اختياركم املف�ضل من الأ�صناف التالية*:
نقانق الدجاج | نقانق اللحم | حلم ديك رومي مقدد | حلم ديك رومي مدخن | حلم بقري مقدد مدخن | ال�سلمون املدخن | الأفوكادو | هيلون م�شوي
بطاط�س ها�ش براون | �سبانخ حممرة
* �أي �إ�ضافات جانبية |

25

الأوملبت املح�ضر على طريقتكم املف�ضلة  -بي�ضتان | 75
اختياركم املف�ضل من الأومليت املح�ضر دون �إ�ضافات �أو بيا�ض البي�ض
يُقدم مع | الطماطم امل�شوية | الفطر املحمر

اختياركم املف�ضل من الأ�صناف التالية:

حلم ديك رومي مدخن | جنب �شيدر | �سلمون مدخن | �أوراق جرجري �صغرية | فلفل رومي | فلفل حار | �أع�شاب طازجة | كرنب | م�شروم | ب�صل
�سبانخ | طماطم | �سبريولينا
مع اختياركم املف�ضل من الأ�صناف التالية*:
نقانق الدجاج | نقانق اللحم | حلم ديك رومي املقدد | حلم ديك رومي مدخن | حلم بقري مقدد | ال�سلمون املدخن | الأفوكادو | هيلون م�شوي
بطاط�س ها�ش براون | �سبانخ مطهية على البخار
* �أي �إ�ضافات جانبية |

25

جيد لل�صحة( ،ن) منا�سب للنباتيني( ،م) يحتوي على مك�سرات( ,ك) يحتوي على كحول( ,غ*) يتوفر خيار خايل من الغلوتني

جميع الأ�سعار بالدرهم الإماراتي و ت�شمل جميع ر�سوم اخلدمة وال�ضرائب

الإفطار ح�سب الطلب
املو�سلي | 50
فواكه جمففة | توت | جوز هند حمم�ص
احلبوب | 45
مع اختياركم املف�ضل من:
بران فليك�س | كورن فليك�س | كوكو بوب�س | فرو�ستيز | راي�س كري�سبي | ويتابيك�س

مع اختياركم املف�ضل من احلليب:
اللوز | كامل الد�سم | قليل الد�سم | خايل الد�سم | ال�صويا
بودينغ ال�شيا اخلايل من منتجات الألبان | 65
حليب اللوز | لوز | توت | جوز هند مب�شور (م)(غ*)
طبق الفواكه | 75
ت�شكيلة من الفواكه | توت | كيوي | �شمام | ماجنو تقدم مع الريكوتا و �شراب ال�صبار (ن)(غ*)
ال�شوفان و التوت | 45

ع�صيدة | حليب اللوز | توت | جوز (م)
املعجنات | 50
كروا�سون | خبز بال�شوكوالته | فطائر دمناركية بالفواكه | مافن
تقدم مع الزبدة | املربى | الفواكه املعلبة
�صحن ال�سموثي | 75
لوز | موز | توت | بذور ال�شيا | بذور القرع | فراولة (م)
الغرانوال املحم�صة بالع�سل | 45
غرانوال م�صنوعة منزلياً | برقوق جمفف | زبادي بالفانيال (م)
�صحن الزبادي | 25

زبادي قليل الد�سم �أو كامل الد�سم | فواكه | ع�سل (م)
طبق اجلنب | 95
جمموعة متنوعة من الأجبان تقدم مع الفواكه املجففة | املقرم�شات | املك�سرات (ن)(غ*)
طبق �شرائح اللحوم الباردة | 75
جمموعة متنوعة من اللحوم الباردة تقدم مع خملل م�صنوع منزلياً | اخلردل
طبق ال�سلمون املدخن | 95
�سلمون مدخن يقدم مع بليني بانكيك | الكرب | لفائف الليمون | �صل�صة اجريليت

جيد لل�صحة( ،ن) منا�سب للنباتيني( ،م) يحتوي على مك�سرات( ,ك) يحتوي على كحول( ,غ*) يتوفر خيار خايل من الغلوتني

جميع الأ�سعار بالدرهم الإماراتي و ت�شمل جميع ر�سوم اخلدمة وال�ضرائب

الإفطار املالح ح�سب الطلب
الإفطار الإماراتي | 100
�شك�شوكة البي�ض | فول مدم�س | بالليط | بطاط�س �سوتيه بالتوابل الإماراتية | فالفل | حم�ص | جنب حلوم م�شوي
بي�ض بنديكت | 85
املافن الإجنليزي | بي�ض بو�شيه | �سلمون مدخن �أو حلم ديك رومي مدخن | �صل�صة هولنديز
حم�ص | 55
بانكيك احلم�ص | م�شروم | طماطم | �أوراق خ�ضراء | مايونيز اخلر�شوف (ن)
بي�ض فلورنتني | 75
املافن الإجنليزي | بي�ض بو�شيه | �سبانخ | �صل�صة الهولنديز
فول مدم�س | 55
فول | كمون | ب�صل | طماطم | لفائف الليمون (ن)
�شك�شوكة | 55
بي�ضتني | كزبرة | ب�صل | بقدون�س | طماطم

الإفطار احللو ح�سب الطلب
بانكيك | 65
موز مكرمل | جوز | �صل�صة القيقب (م)
كريب | 65
موز مكرمل | جوز | نوتيال (م)
كروا�سون الف�ستق | 45
كروا�سون | جنا�ش الف�ستق |  22قراط من الذهب (م)
فرن�ش تو�ست | 55
موز مكرمل | جوز | كرمية الفانيال (م)
وافل | 55
موز مكرمل | فراولة | كرمية الفانيال

جيد لل�صحة( ،ن) منا�سب للنباتيني( ،م) يحتوي على مك�سرات( ,ك) يحتوي على كحول( ,غ*) يتوفر خيار خايل من الغلوتني

جميع الأ�سعار بالدرهم الإماراتي و ت�شمل جميع ر�سوم اخلدمة وال�ضرائب

قائمة طعام طوال اليوم

م�ساء
متاح من ال�ساعة � 5صباح ًا اىل ال�ساعة 11
ً
م�ساء �إىل ال�ساعة � ٥صباح ًا
تتوفر الأطباق املميزة بعالمة �أي�ض ًا من ال�ساعة ١١
ً
الكافيار  30جرام |  50جرام |  125جرام
ا�سيرتا 2380 | 1030 | 675
بيلوجا 2865 | 1220 | 790

يقدم مع بليني بانكيك | الكرب | ثوم معمر | �صفار البي�ض | بيا�ض البي�ض | ب�صل | �صل�صة حام�ضة

ال�سلطات
الأفوكادو | 65
�أفوكادو | �شمندر | جزر | خيار | �شمر | طماطم | كو�سة | �صل�صة الليمون (ن)(غ*)
البوراتا | 115
طماطم كرزية | ريحان | �صنوبر | زيت زيتون بيوديناميك (م)
�سيزر | 75
خ�س | �أن�شوجة | حلم بقري مقدد | خبز مقرم�ش | جنب البارميزان | �صل�صة ال�سيزر
دجاج م�شوي | 85
روبيان م�شوي | 95
كوب | 75
خ�س روماين | حلم بقري مقدد | دجاج | جنب �شيدر | ذرة | بي�ض | طماطم | �صل�صة اجلنب الأزرق
الكينوا | 85
جنب الفيتا | عنب | نعناع | رمان | بذور القرع | طرخون | �صل�صة التوت (ن)(غ*)
�سلطة اللحم البقري على الطريقة التايالندية | 85
حلم | فلفل حار | كزبرة | خيار | نعناع | ب�صل �أحمر | فول �سوداين | �صل�صة تايالندية (م)

ال�شوربة
�شوربة الدجاج والنودلز
مرقة الدجاج | نودلز | خ�ضار
| 55

�شوربة الطماطم مع البوراتا على طريقة ماري ماري
�شوربة طماطم م�شوية | بوراتا | زيت زيتون بالريحان (ن)(غ*)
| 55

�شوربة العد�س على طريقة تني
عد�س �أحمر | كمون | خبز فاكا�شيا املقرم�ش | بابريكا مدخنة (ن)
| 40

جيد لل�صحة( ،ن) منا�سب للنباتيني( ،م) يحتوي على مك�سرات( ,ك) يحتوي على كحول( ,غ*) يتوفر خيار خايل من الغلوتني

جميع الأ�سعار بالدرهم الإماراتي و ت�شمل جميع ر�سوم اخلدمة وال�ضرائب

البا�ستا
لنجويني | بيني* | �سباجيتي*
مع �إختيارك املف�ضل من �صل�صة:
الثوم و الزيت
الفريدو
ارابياتا
بولونيز
بومودورو

| 65 | 70 | 75 | 75 | 55

*متوفر خايل من اجللوتني
الزانيا بولونيز على طريقة ماري ماري

| 85

الزانيا حم�ضرة على الطريقة املنزلية | بولونيز | جنب املوتزريال | جنب البارميزان

البيتزا
مارجريتا | 75
�صل�صة الطماطم | جنب املوتزريال | ريحان (ن)
دجاج تكا | 85
�صل�صة طماطم | دجاج تكا | جنب املوتزريال
ديفل | 80
�صل�صة الطماطم | �سالمي اللحم | جنب املوتزريال
الأجبان الأربعة | 80
فونتينا | غورغونزوال | موتزاريال | بارميزان (ن)

ال�ساندويت�شات

تُقدم ال�ساندويت�شات مع اختياركم ّ
املف�ضل من البطاط�س احللوة املقلية �أو �شرائح البطاط�س املقلية �أو ال�سلطة اخل�ضراء املقطعة يدوي ًا
برجر اللحم

| 110

بيوند برجر

| 95

خبز بريو�ش | حلم واغيو | ب�صل مكرمل | جنب �شيدر | خيار خملل | خ�س | طماطم | �صل�صة برجر حم�ضرة منزلياُ (م)
خبز الربجر مع ال�سم�سم | بيوند برجر | خ�س | طماطم | كات�شاب | مايونيز نباتي(م)
م�صنوع مبا�شرة من مكونات نباتية ب�سيطة عن طريق التحول من اللحوم اىل اللحوم النباتية ،نحن ب�صدد �إيجاد حل واحد لذيذ يحل �أربع ق�ضايا متنامية تعزى �إىل الرثوة احليوانية الإنتاج،
�صحة الإن�سان وتغري املناخ و القيود على املوارد الطبيعية ورفاهية احليوان

كلوب �ساندويت�ش

| 95

دجاج م�شوي | حلم عجل مقدد | بي�ض | خ�س | طماطم | مايونيز
بانيني اخل�ضار | 85
خ�ضار م�شوية | جنب �إمنتال | تابيناد الزيتون | بي�ستو (ن)
جيد لل�صحة( ،ن) منا�سب للنباتيني( ،م) يحتوي على مك�سرات( ,ك) يحتوي على كحول( ,غ*) يتوفر خيار خايل من الغلوتني

جميع الأ�سعار بالدرهم الإماراتي و ت�شمل جميع ر�سوم اخلدمة وال�ضرائب

امل�شويات

تقدم امل�شويات مع �إختيارك املف�ضل من �صنفني جانبيني و �صل�صة
حلم ريب �آي  300جرام | 320
حلم تندرلوين  220جرام | 220
قطع حلم ال�ض�أن  220جرام | 220
�صدر دجاج  200جرام | 160
فيليه ال�سلمون  180جرام | 135
روبيان ملكي  3قطع  360جرام | 225
�سمك �سي با�س  180جرام | 180

الأ�صناف اجلانبية
بطاط�س مهرو�سة بالزبدة | بطاط�س مهرو�سة بالزبدة | بطاط�س مهرو�سة بالكم�أة ال�سوداء | بطاط�س حلوة مقلي | بطاط�س عري�ضة
خ�ضار م�شوية | فطر م�شوي | �سبانخ حممرة | �أرز ب�سمتي

(*) �أي ا�ضافات جانبية

| 30

ال�صل�صات
�صل�صة بريناي�س | �صل�صة حبوب الفلفل الأخ�ضر | �صل�صة هولنديز بالأع�شاب و الكم�أة | �صل�صة هولنديز | �صل�صة قدر الطهي ( بان جو�س )
مرقة النبيذ الأحمر (ك) | �صل�صة الفطر الربي
(*) �صل�صة �إ�ضافية | 15

جمموعة خمتارة من �أطباق ليفانتني
املقبالت الباردة ليفانتني

املزة الباردة تقدم مع اخلبز العربي
بابا غنوج | 35
باذجنان | فلفل حلو | ب�صل | بقدون�س | طماطم (ن)
فتو�ش | 35

فلفل حلو | خيار | خ�س | نعناع | فجل | �سماق | طماطم (ن)
حم�ص | 25

حم�ص | ليمون | زيت زيتون | طحينة(ن)
لبنة | 25

زبادي حام�ض حم�ضر من حليب البقر
متبل | 35
باذجنان | رمان | طحينة
ورق عنب | 35
�أرز م�صري | بقدون�س | طماطم | ثوم | ع�صري ليمون (ن)
تبولة | 35
بقدون�س | برغل | نعناع | طماطم
ت�شكيلة متنوعة من املقبالت الباردة | 85
بابا غنوج | فتو�ش | حم�ص | لبنة | متبل | تبولة (ن)
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املقبالت ال�ساخنة ليفانتني
املزة ال�ساخنة تقدم مع اخلبز العربي

رقاقات اجلنب | 45
جنب لبناين م�شكل | بقدون�س (ن)
فالفل | 45
حم�ص | كزبرة | كمون | �صل�صة طحينة (م)
كبة مقلية | 45
برغل | حلم غنم مفروم | فول �سوداين | توابل عربية (م)
�سمبو�سك حلم الغنم | 45
حلم غنم | كمون | ب�صل | فول �سوداين (م)
فطائر ال�سبانخ | 45
ب�صل | فول �سوداين | �سبانخ
ت�شكيلة متنوعة من املقبالت ال�ساخنة | 85
�سمبو�سك اجلنب | رقاقات اجلنب | كبة حلم الغنم | �سمبو�سك حلم الغنم | فطائر ال�سبانخ

الأطباق الرئي�سية ليفانتني
جميع الأطباق الرئي�سية تقدم مع اخلبز العربي

امل�شويات املُ�شكلة على الطريقة العربية | 175
قطع حلم ال�ض�أن | كفتة كباب | �شي�ش كباب | �شي�ش طاووق تقدم مع البطاط�س املقلية
كب�سة الدجاج | 95
دجاج | التوابل العربية | فلفل حلو | فول ال�سوداين | طماطم | زبادي
�سمكة حارة | 140
�سي با�س حملي | �صل�صة حارة
م �أكوالت بحرية م�شوية م�شكلة | 220
�سلمون | �سي با�س | حبار | روبيان | �أرز بالزعفران | �صل�صة طماطم حارة (م)
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جمموعة خمتارة من الأطباق الهندية

تقدم جميع الأطباق مع �شانتي املاجنو | خملل الليمون | بابادم | ريتا يقدم مع �أرز �سادة �أو براتا

برياين
�أرز برياين | توابل هندية (م)
دجاج | 160
روبيان | 180
خ�ضار | 145
دجاج بالزبدة | 160
دجاج متبل | �صل�صة الزبدة الكرميية (م)
دجاج تكا | 155
دجاج | توابل هندية | �صل�صة النعناع | زبادي
روبيان الكاري | 160
روبيان | �صل�صة جوز الهند (ن)
روغان جو�ش حلم الغنم | 165
حلم غنم بطريقة ك�شمري | �صل�صة الب�صل احلارة
بانيري ما�ساال | 120
جنب قري�ش هندي | ما�ساال الطماطم (ن)

جمموعة خمتارة من الأطباق الآ�سيوية
ريندان اللحم | 165
حلم البقر | �صل�صة ع�شب الليمون وجوز الهند | بطاطا �صغرية | الكراث املقرم�ش تقدم مع �أرز �سادة �أو �أرزاليا�سمني
دمي �سم | 65
معجنات الدجاج و الروبيان تقدم مع �صل�صة الربقوق احللوة
مي جورجن | 85
نودلز البي�ض | دجاج | روبيان | خ�ضروات مقرم�شة تقدم مع �صل�صة حلوة ومنع�شة (م)
نا�سي غورينغ جاكارتا | 70
�أرز مقلي على الطريقة االندوني�سية | دجاج �ساتاي | بي�ض مقلي يقدم مع املقرم�شات واخل�ضراوات املخللة

الكاري الأحمر على الطريقة التايالندية
بتيلة خيزران | فلفل حلو | كرمية جوز الهند | الباذجنان | ريحان | فول يقدم مع �أرز �سادة �أو �أرز اليا�سمني
دجاج | 160
روبيان | 180
خ�ضار | 145
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احللويات
تريامي�سو كال�سيكو على طريقة ماري ماري
جنب ما�سكربون | قهوة �إ�سربي�سو | ب�سكوت
بانا كوتا توت العليق و الزبادي اليوناين
كمبوت التوت | �أوراق ذهب قابلة للأكل

| 45

| 40

كيك مو�س ال�شوكوالته | 55
دول�سي دي لي�شي | مربى امل�شم�ش | كيك ال�شوكوالته (م)
�أم علي على طريقة تني | 45

ماء ورد | ف�ستق | لوز حمم�ص (م)
كرمي بروليه الفانيال | 45
فانيال | �أوراق ذهب قابلة للأكل
طبق الفواكه | 75
ت�شكيلة من الفواكه | توت | كيوي | �شمام | ماجنو تقدم مع الريكوتا و �شراب ال�صبار (ن) (غ*)

الآي�س كرمي و ال�سوربيه املح�ضر داخل املطعم |

املغرفة الواحدة 20

ا�ستمتعوا بثالثة �إ�ضافا �آي�س كرمي
كراميل | �شوكوالته | فانيال
ال�سوربيه
ليمون | با�شن فروت | توت العليق
ا�ستمتع بثالثة �إ�ضافات من �إختيارك:
ال�صل�صات
كراميل | �شوكوالته | ماجنو | توت العليق
�إ�ضافات مقرم�شة
ف�شار بالكرميل | رقائق جوز الهند | كرات ال�شوكوالتة املقرم�شة | رقائق اللوز | جرانوال | جيلي بني | �إم �آند �إمز | فول ال�سوداين | ف�ستق | بذور القرع (م)

قائمة م �أكوالت الأطفال

|  1طبق � | 55أ�ضف حلوى 80

ال�سلطة و ال�شوربة
اخل�ضراوات

جزر | كرف�س | خيار | طماطم كرزية تقدم مع �صل�صة احلم�ص و اللبنة (م)
�شوربة الدجاج
مرقة الدجاح | دجاج | جزر | �شعريية
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ال�سندويت�شات
ميني برجر اللحم
برجر حلم | حلم ديك رومي مدخن | جنب �شيدر | خ�س | طماطم | مايونيز يقدم مع البطاط�س املقلية �أو ال�سلطة (م)
ميني �ساندويت�ش
�شرائح خبز احلليب | زبدة | جنب �شيدر | حلم ديك رومي مدخن يقدم مع البطاط�س املقلية �أو ال�سلطة

ال�سمك
ال�سمك و البطاط�س
�سمك مقلي | �شرائح الليمون | �صل�صة التارتار يقدم مع �إختيارك من  :اخل�ضار املطهية على البخار | البطاط�س املقلية | الأرز �أو ال�سلطة
ال�سلمون
ال�سلمون امل�شوي يقدم مع �إختيارك من  :اخل�ضار املطهية على البخار | البطاط�س املقلية | الأرز �أو ال�سلطة

اللحوم
�صدور الدجاج
�صدور الدجاج امل�شوية يقدم مع �إختيارك من  :اخل�ضار املطهية على البخار | البطاط�س املقلية | الأرز �أو ال�سلطة
ناجت�س الدجاج
قطع الدجاج املقلية يقدم مع �إختيارك من  :اخل�ضار املطهية على البخار | البطاط�س املقلية | الأرز �أو ال�سلطة

البا�ستا ،البيتزا� ،أو الأرز
بيني �أو ا�سباجيتي
مع �إختيارك املف�ضل من �صل�صة  :الكرمية ،بولونيز� ،أو الطماطم
ميني مارجريتا
�صل�صة الطماطم | جنب املوتزريال
الأرز
�أرز مقلي مع اخل�ضار والبي�ض

احللويات
�آي�س كرمي ( مغرفة واحدة )
�شوكوالته | فراولة | فانيال
براونيز
�أ�صابع براوين | حليب بارد
�صحن فواكه مو�سمية
فواكه | توت | كيوي | �شمام | ماجنو

طعام الأطفال الع�ضوي

| جماين

توت | قرع | بطاطا حلوة | تفاح | موز | ماجنو | مهرو�س البابايا (ن)
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