ENGLISH STYLE BREAKFAST
Available from 7am to 11am

Two Eggs Prepared to Your Liking

Sunny side up, scumbled , hard-boiled or omelette
all eggs are served with roasti potato,
veal sausage, turkey bacon and mushroom
And

Eggs Benedict

Choice of smoked salmon or turkey bacon,
poached egg
Or

Shakshouka

Choice of Hot Drink

Coffee, tea, herbal tea, hot chocolate
And

Scrambled egg, spiced tomato sauce
Or

Ful Medames

Choice of Daily Fresh Juices

Condiments

Or
And

Selection of Homemade Pastries
and Bread
Croissant, chocolate croissant,
toast, rolls and bakery of the day.
Gluten free options available upon request

Porridge

Honey | Raisins

Or

Pancakes or Waffle

With maple syrup, Nutella or honey

And

Selection of Cheese and Cold Cuts
And

Or

Brown Bread Toast with Avocado
Avocado, cherry tomato, smoked salmon

Seasonal Fruit Platter

Or

Roti Paratha

Selections of Yogurts and Bircher
Muesli on the Trolley

Vegetable curry, yoghurt

Please inform us of any allergies or dietary restrictions before ordering

وجبة اإلفطار االنجليزية
متوفر من الساعة  7صبا ًحا حتى  11صبا ًحا

بيض بنيدكت

اختيار السلمون المدخن أو لحم الديك الرومي المقدد مع البيض
المسلوق والهليون

بيضتان معدتان حسب رغبتك

مقلي من جانب واحد،مخفوق ،أومليت أو مسلوق
تقدم مع هاش براون  ،نقانق
لحم عجل  ،لحم ديك رومي مقدد  ،فطر

أو
بيض شكشوكة

بيض مخفوق  ،بصل  ،طماطم  ،لفلفل ألوان

و
اختيارك من المشروبات الساخنة

قهوة  ،شاي  ،شاي أعشاب  ،شوكوالته ساخنة

أو

و

فول مدمس

يقدم مع الصلصات الخاصة

اختيارك من العصائر الطازجة اليومية

و
عصيدة الشوفان
عسل | زبيب

أو

حبوب السيلاير
تشكيلة من المعجنات محلية الصنع
كرواسون  ،كرواسون شوكوالته ،
خبز التوست  ،خبز طازج
تتوفر خيارات خالية من الغلوتين عند الطلب

البانكيك أو الوافل

و

مع شراب المابل أو النوتيال أو العسل

تشكيلة من األجبان واللحوم الباردة

أو

و

خبز التوست األسمر مع األفوكادو

كادو مهروس  ،طماطم كرزية  ،سالمون مدخن

أو

طبق من الفواكه الموسمية

روتي براتا

خضار بالكاري  ،زبادي

تشكيلة من الزبادي والموسيلي تقدم على ترولي

ى
يرج إخبارنا بأي حساسية أو قيود غذائية قبل الطلب

