
WEEKEND BREAKFAST MENU

قائمة اإلفطار يف عطلة نهاية األسبوع



SERVED AT YOUR TABLE

CHOICE OF HOT DRINK (D,N)

Coffee, Tea, Herbal Tea or Hot Chocolate

CHOICE OF FRESH JUICE

Orange, Lemon Mint, Watermelon, Pineapple

SELECTION OF BAKERIES & BREADS (D,N)

Croissant, Chocolate Croissant, Bread Rolls and Bakery of the Day

ASSORTED JAMS & HONEY

SEASONAL FRUIT PLATTER

Dishes indicated with (V) Suitable for Vegetarians (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (H) Healthy Option (D) Dairy 
(S) Shellfish (O) Diabetic Friendly    Gluten Free items are available on request

تقدم على طاولتك

(D,N) خيارك من املشروبات الساخنة
قهوة، شاي، شاي األعشاب، شوكالتة الساخنة

خيارك من العصائر الطازجة
برتقال، ليمون نعناع، بطيخ أحمر، أناناس

(D,N) خيارك من املخبوزات
كرواسون، كرواسون الشوكالتة، لفائف خبز، مخبوزة اليوم

عسل و مربى

طبق فواكه موسمية

الأطباق امل�سار اإليها بحرف (V) منا�سبة للنباتيني (N) حتتوي على اجلوز  (D) حتتوي منتجات الألبان (S) حتتوي على طعام البحر، 
املنتجات اخلالية من اجللوتني متاحة عند الطلب



قائمة حسب الطلب 
(N) حبوب

كورن فلكس، رايس كريسبي، حبوب منوعة، ويتبكس، كوكو بوبس

عصيدة
(D,N) موسلي
توت، رقاقات اللوز

(D) روب
خالي، قليل الدسم، فواكه

(D) جنب الكوتيج
(D,N) خيارك من األجبان

(D,N) خيارك من اللحوم الباردة

بيضتني كما حتب
املخفوق أو عجة
بدون إضافات أو مع:

مشروم، فلفل بارد، جنب، طماطم، حلم رومي مقدد
أو

بيض مسلوق
نصف استواء أو كامل االستواء

أو

بيض مقلي
بيض العيون، قليل االستواء، متوسط االستواء ، كامل االستواء

بيض البنديكت
خيارك من الساملون املدخنن سبانخ، حلم رومي مقدد مع صلصة الهوالنديز

بيض مسلوق
بان كيك أو وافل

مع سكر، شراب القيقب، نوتيال أو عسل

 الأطباق امل�سار اإليها بحرف (V) منا�سبة للنباتيني (N) حتتوي على اجلوز  (D) حتتوي منتجات الألبان (S) حتتوي على طعام البحر،
املنتجات اخلالية من اجللوتني متاحة عند الطلب

À LA CARTE MENU

CEREALS (N)
Cornflakes, Rice Krispies, All Bran, Weetabix, Coco pops,

PORRIDGE

BIRCHER MUESLI (D,N)
Berries, Almond flakes

YOGURT (D)
Plain, Low Fat, Fruit

COTTAGE CHEESE (D)

SELECTION OF CHEESE (D,N)

SELECTION OF COLD CUTS (D,N)

TWO-EGGS JUST THE WAY YOU LIKE IT

SCRAMBLED (D)  OR  OMELET
Plain or choice of: 

Mushrooms, Peppers, Ham(D,N), Cheese(D), Tomatoes, Turkey Ham(D,N)

OR

BOILED EGG
Soft or Hard

OR

FRIED EGGS
Sunny side up, Over Easy, Over medium, Over hard

EGGS BENEDICT (D,N)
Choice of Smoked Salmon, Spinach or Turkey Ham with Hollandaise Sauce

POACHED EGGS (D,N)

PANCAKES OR WAFFLES (D,N)
With sugar, maple syrup, Nutella or Honey

Dishes indicated with (V) Suitable for Vegetarians (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (H) Healthy Option (D) Dairy 
(S) Shellfish (O) Diabetic Friendly    Gluten Free items are available on request


