


Our Half Board and Full Board meal plans include a 3-course meal. Please note that items marked with an asterisk (*) 
are not included in the meal plan and will be subject to a supplement charge. If you have any questions about our meal 
plans or the supplement charges, please don’t hesitate to ask our staff.

(    ) Alcohol, (    ) Seafood, (    ) Nuts, (    ) Dairy, (    ) Gluten, (    ) Vegetarian, (    ) Vegan

ALL-DAY BREAKFAST

CROISSANTS  15

BAKERY BASKET  
Selection of freshly assorted croissants & danish pastries (4 pieces) 35

MUESLI WITH MIXED BERRIES    
Oats, milk, honey, raisin, almond flakes, grapes, apples, and berries 40

SLICED SEASONAL FRUIT  
Mixed fruit cut served with honey and yogurt 45

HOMEMADE GRANOLA WITH FLAVORED YOGURT    
Roasted oats with mixed dry fruits and honey served with flavored yogurt and honey 45

EGGS YOUR WAY   
Free style eggs (sunny side up, poached, scrambled, omelette) with an added
choice of sausages, bacon, spinach, mushrooms or salmon served 
with hash brown potatoes

45

WAFFLE OR PANCAKE   
Mixed berries, whipped cream, and Canadian maple syrup 50

EGGS BENEDICT    
Two poached eggs with a choice of sliced turkey or smoked salmon on toasted 
English muffins, topped with hollandaise sauce and served with sautéed vegetables

55



The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge, and 5% VAT. 
Please inform us of all allergies and dietary requirements. Should you require further information regarding the dishes 
and drinks on our menus, we would be delighted to offer our assistance.

(    ) Alcohol, (    ) Seafood, (    ) Nuts, (    ) Dairy, (    ) Gluten, (    ) Vegetarian, (    ) Vegan

TO SHARE OR NOT

COLD ARABIC MEZZE (2 PAX)    
Plain hummus, cucumber, tomatoes, labneh, halloumi with pita bread 90

HOT ARABIC MEZZE (2 PAX)    
Spinach Fatayer, Meat Samboussek, Falafel, Kibbeh 90

CHEESE PLATTER (2 PAX)    
An international selection of cheese served with nuts, grapes, and jam 95

SOUP

LENTIL SOUP  45
CREAMY MUSHROOM SOUP    50
CHICKEN AND VEGETABLE SOUP 45

SALADS

KALE & QUINOA  
Organic leaves, quinoa, fennel, citrus dressing 55

TOMATO & BUFFALO MOZZARELLA   
Rocket leaves, tomatoes, buffalo mozzarella, with basil and olive oil 55



Our Half Board and Full Board meal plans include a 3-course meal. Please note that items marked with an asterisk (*) 
are not included in the meal plan and will be subject to a supplement charge. If you have any questions about our meal 
plans or the supplement charges, please don’t hesitate to ask our staff.

(    ) Alcohol, (    ) Seafood, (    ) Nuts, (    ) Dairy, (    ) Gluten, (    ) Vegetarian, (    ) Vegan

SALADS

CLASSIC CAESAR   
Romaine lettuce, parmesan cheese, anchovy dressing 60

Add on: Chicken, 20  |  Shrimp, 26  |  Salmon 23

AVOCADO GREEK  
Feta cheese, tomato, cucumber, green bell pepper, red onion,
kalamata olives, oregano, olive oil 

60

SMOKED SALMON*  
Smoked salmon, mixed lettuce, boiled egg, red radish pomegranate 
and lemon dressing

70

PASTA

PENNE OR SPAGHETTI   
Alfredo, Bolognese, Tomato sauce or Arrabbiata 60

Add on: Chicken, 20  |  Shrimp, 26  |  Salmon 23

COMBOS

SOUP + SALAD 85

SOUP + SALAD OR SANDWICH + SOFT DRINK 100



The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge, and 5% VAT. 
Please inform us of all allergies and dietary requirements. Should you require further information regarding the dishes 
and drinks on our menus, we would be delighted to offer our assistance.

(    ) Alcohol, (    ) Seafood, (    ) Nuts, (    ) Dairy, (    ) Gluten, (    ) Vegetarian, (    ) Vegan

SANDWICHES (served with french fries or salad)

CAPRESE SANDWICH    
Mozzarella, tomatoes, rucola, baguette bread, and pesto mayo sauce 60

CROQUE MONSIEUR   
Honey roast ham, melted cheese fondue 65

CLUB SANDWICH   
White or brown bread, lettuce, tomato, chicken, veal bacon, and fried egg 70

THE SIGNATURE H BEEF BURGER*  
Angus beef, cheddar cheese, coleslaw, tomato, and caramelized onion 85

DESSERT

CAKE OF THE DAY   38

EXOTIC SEASONAL FRUIT   40



Our Half Board and Full Board meal plans include a 3-course meal. Please note that items marked with an asterisk (*) 
are not included in the meal plan and will be subject to a supplement charge. If you have any questions about our meal 
plans or the supplement charges, please don’t hesitate to ask our staff.

(    ) Alcohol, (    ) Seafood, (    ) Nuts, (    ) Dairy, (    ) Gluten, (    ) Vegetarian, (    ) Vegan

DILMAH T SERIES LUXURY LEAF TEA SACHETS 30

Darjeeling, Green Extra Special, Chamomile, Peppermint, Cinnamon Spice
Earl Grey, Moroccan Mint, Breakfast Tea, Young Hyson Green, Jasmine
Ginger Honey, Rosehip Herbal, Decaf 

COFFEE

ESPRESSO 25
AMERICANO 30
TURKISH COFFEE 30
ESPRESSO DOUBLE 30
CAPPUCCINO 32
CAFÉ LATTE 32

SPECIALITY COFFEE

ESPRESSO MACCHIATO 30
FLAT WHITE 32
HOT CHOCOLATE 35
MOCHACHINO 35
VANILLA CAPPUCCINO 37
HAZELNUT CAPPUCCINO 37
STRAWBERRY CAPPUCCINO 37



The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge, and 5% VAT. 
Please inform us of all allergies and dietary requirements. Should you require further information regarding the dishes 
and drinks on our menus, we would be delighted to offer our assistance.

(    ) Alcohol, (    ) Seafood, (    ) Nuts, (    ) Dairy, (    ) Gluten, (    ) Vegetarian, (    ) Vegan

FLAVOURED COFFEE (contains alcohol) 100

IRISH COFFEE (WITH JAMESON)

ITALIAN COFFEE (WITH AMARETTO)

BANANA LATTE (WITH TIA MARIA)

BAILEYS MOCCA (WITH BAILEYS)

ICED BEVERAGES

ICED TEA
Lemon, peach, strawberry, vanilla and green apple 37

ICED COFFEE
Vanilla, caramel, almond and strawberry 37

FRESH JUICES 30

Orange, grapefruit, pineapple, watermelon, mango and green apple

MILKSHAKES 30

Chocolate, strawberry, vanilla and banana

SOFT DRINKS 27

ENERGY DRINKS 42

MINERAL WATER
PREMIUM WATER STILL - 330 ML | 750 ML 25 | 35
PREMIUM WATER SPARKLING - 330 ML | 750 ML 25 | 35



Our Half Board and Full Board meal plans include a 3-course meal. Please note that items marked with an asterisk (*) 
are not included in the meal plan and will be subject to a supplement charge. If you have any questions about our meal 
plans or the supplement charges, please don’t hesitate to ask our staff.

(    ) Alcohol, (    ) Seafood, (    ) Nuts, (    ) Dairy, (    ) Gluten, (    ) Vegetarian, (    ) Vegan

MOCKTAILS
THE REAL VIRGIN MARY 
Fresh tomato juice blended with our capsicum pepper
flavoured signature seasoning mix

35

VIRGIN MOJITO FLAVOURS 
Served as you like: classic, apple or strawberry 35

VIRGIN PINA COLADA 
Fresh milk with coconut syrup and pineapple juice 35

VIRGIN WATERMELON MARGARITA 
Fresh watermelon juice, lemon juice, soda water and sugar syrup 35

MANGO MULE 
Fresh cucumber, fresh mango and lemon juice, honey syrup
and ginger beer

35

GINGER PEACH SODA 
Fresh ginger, peach syrup, fresh lemon juice and ginger beer 35

RIKI TIKI TAVI 
Fresh pineapple and lemon juice, coconut and caramel syrup 35



The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge, and 5% VAT. 
Please inform us of all allergies and dietary requirements. Should you require further information regarding the dishes 
and drinks on our menus, we would be delighted to offer our assistance.

(    ) Alcohol, (    ) Seafood, (    ) Nuts, (    ) Dairy, (    ) Gluten, (    ) Vegetarian, (    ) Vegan

COCKTAILS

BELLINI
Prosecco and peach syrup 52

MOJITO
Bacardi Carta Blanca rum, fresh lime juice, sugar syrup and fresh mint 58

MARGARITA
El Jimador Silver tequila, triple sec, fresh lime juice, sugar syrup and salt 58

MOSCOW MULE
Titos handmade vodka, lime, and fresh lemon topped with ginger beer 63

WHISKEY SOUR
Dewar’s white label whiskey, angostura bitters, orange bitters,
egg whites, fresh lemon juice and sugar syrup

63

ESPRESSO MARTINI
Coffee, Russian standard vodka, galliano, kahlua and sugar syrup 68

SCOTTI PASSION
Chivas Regal 12 yo whiskey, sugar syrup, passion fruit syrup,
fresh lemon juice, orange, mint and ginger ale

68

OLD FASHIONED
Elijah Craig small-batch whiskey, orange bitters, angostura bitters and sugar syrup 73



Our Half Board and Full Board meal plans include a 3-course meal. Please note that items marked with an asterisk (*) 
are not included in the meal plan and will be subject to a supplement charge. If you have any questions about our meal 
plans or the supplement charges, please don’t hesitate to ask our staff.

(    ) Alcohol, (    ) Seafood, (    ) Nuts, (    ) Dairy, (    ) Gluten, (    ) Vegetarian, (    ) Vegan

SPARKLING AND CHAMPAGNE GLASS BOTTLE

PROSECCO ZONIN, ITALY 70 330

VEUVE CLICQUOT BRUT, FRANCE 145 725

WINES

WHITE

CUVÉE SABOURIN SAUVIGNON BLANC, FRANCE 50 225

FUZION, CHENIN BLANC, CHARDONNAY, FRANCE 55 260

J. MOREAU & FILS CHABLIS PETIT CHABLIS, FRANCE 85 410

ROSÉ

CUVÉE SABOURIN BLUSH ROSÉ, FRANCE 50 225

TORRES DE CASTA ROSE GARNACHA - CARINENA, SPAIN 65 295

RED

CUVÉE SABOURIN MERLOT, FRANCE 50 225

FAMILIA ZUCCARDI ‘ZUCCARDI SERIE A’ MALBEC, ARGENTINA 55 260



The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge, and 5% VAT. 
Please inform us of all allergies and dietary requirements. Should you require further information regarding the dishes 
and drinks on our menus, we would be delighted to offer our assistance.

(    ) Alcohol, (    ) Seafood, (    ) Nuts, (    ) Dairy, (    ) Gluten, (    ) Vegetarian, (    ) Vegan

BEER

BOTTLE

AMSTEL LIGHT 50 50

HEINEKEN 50 50

CORONA 50 50

DRAUGHT

HEINEKEN HALF PINT 40

BIRRA MORETTI HALF PINT 40

STELLA HALF PINT 40

HEINEKEN FULL PINT 55

BIRRA MORETTI FULL PINT 55

STELLA HALF FULL PINT 55

WHISKEY (30ml)

DEWAR’S WHITE LABEL, SCOTLAND 12YRS. 78

JOHN JAMESON 12 YRS. 65

GLENFIDDICH 12 YRS. 73

GLENMORANGIE ORIGINAL, SINGLE MALT WHISKY, SCOTLAND 75



Our Half Board and Full Board meal plans include a 3-course meal. Please note that items marked with an asterisk (*) 
are not included in the meal plan and will be subject to a supplement charge. If you have any questions about our meal 
plans or the supplement charges, please don’t hesitate to ask our staff.

(    ) Alcohol, (    ) Seafood, (    ) Nuts, (    ) Dairy, (    ) Gluten, (    ) Vegetarian, (    ) Vegan

VODKA (30ml)

GREY GOOSE 75 75

SKY, USA 48

GIN (30ml)

BOMBAY SAPPHIRE, UK 48

TANQUERAY DRY 50

RUM (30ml)

BACARDI CARTA BLANCA SUPERIOR, PUERTO RICO 48

MATUSALEM 50

TEQUILA (30ml)

JOSE CUERVO GOLD 48

PATRÓN SILVER 75



)    ( كحول )    ( مأكوالت بحرية )    ( مكسرات )     ( ألبان )    ( غلوتين )    ( نباتّية )    ( نبايت
تتكون وجبات نصف اإلقامة واإلقامة الكاملة من 3 أطباق. يرجى مالحظة أن العناصر المميزة بعالمة النجمة )*( ليست مدرجة يف هذه الوجبات وستخضع لرسوم 

إضافية. إذا كانت لديك أي أسئلة حول الوجبات أو الرسوم اإلضافية ، فال تتردد يف سؤال موظفينا.

فطور متاح طوال اليوم

١٥كرواسون  

سلة مخبوزات   
٣٥مجموعة متنوعة ومنتقاة من الكرواسان والمعجنات الدانماركية الطازجة )4 قطع(

موسلي بتوت مشكل       
٤٠شوفان، حليب، عسل، زبيب، شرائح لوز، عنب، تفاح وتوت

وافل أو بانكيك        
٥٠توت مشكل، كريمة مخفوقة وشراب قيقب كندي

شرائح فاكهة موسمية          
٤٥شرائح فاكهة مشكلة تقدم مع عسل وزبادي

غرانوال معدة لدينا بلبن زبادي منكه     
٤٥شوفان محمص بفاكهة مجففة مشكلة وعسل، يقدم مع لبن زبادي منكه وعسل

بيض بينديكت               
بيضتان مسلوقتان بدون قشر مع اختيارك من شرائح لحم الحبش أو السلمون

 المدخن على فطائر مافن إنجليزية محمصة، مع طبقة من الصلصة الهولندية ويقدم مع خضروات سوتيه.
٥٥

بيض بالطريقة التي تعجبك          
بيض معد بالطريقة التي ترغبها )عيون، مسلوق بدون قشر، مخفوق، أومليت( مع إضافة

ما تختاره من النقانق أو اللحم المقدد أو السبانخ أو الفطر أو السلمون ويقدم مع بطاطا هاش براون
٤٥

ALL-DAY BREAKFAST

CROISSANTS 15

BAKERY BASKET  
Selection of freshly assorted croissants & danish pastries (4 pieces) 35

MUESLI WITH MIXED BERRIES    
Oats, milk, honey, raisin, almond flakes, grapes, apples, and berries 40

SLICED SEASONAL FRUIT  
Mixed fruit cut served with honey and yogurt 45

HOMEMADE GRANOLA WITH FLAVORED YOGURT    
Roasted oats with mixed dry fruits and honey served with flavored yo gurt and honey 45

EGGS YOUR WAY   
Free style eggs (sunny side up, poached, scrambled, omelette) with an added
choice of sausages, bacon, spinach, mushrooms or salmon served 
with hash brown potatoes

45

WAFFLE OR PANCAKE   
Mixed berries, whipped cream, and Canadian maple syrup 50

EGGS BENEDICT    
Two poached eggs with a choice of sliced turkey or smoked salmon on toasted 
English muffins, topped with hollandaise sauce and served with sautéed vegetables

55



)    ( كحول )    ( مأكوالت بحرية )    ( مكسرات )     ( ألبان )    ( غلوتين )    ( نباتّية )    ( نبايت
تتكون وجبات نصف اإلقامة واإلقامة الكاملة من 3 أطباق. يرجى مالحظة أن العناصر المميزة بعالمة النجمة )*( ليست مدرجة يف هذه الوجبات وستخضع لرسوم 

إضافية. إذا كانت لديك أي أسئلة حول الوجبات أو الرسوم اإلضافية ، فال تتردد يف سؤال موظفينا.

للمشاركة أو لك وحدك

طبق أجبان )يكفي فردين(   
٩٥مجموعة أجبان عالمية متنوعة تقدم مع مكسرات، وعنب ومرىب.

مازة عربية باردة )تكفي فردين(    
٩٠حمص سادة، خيار، طماطم، لبنة، جبنة حلومي مع مقرمشات زعتر وخبز بيتا

مازة عربية ساخنة )تكفي فردين(     
٩٠فطاير سبانخ، سمبوسك لحم، فالفل، كبة

الشوربة

٤٥شوربة عدس   

٥٠شوربة فطر كريمية    

٤٥شوربة الدجاج والخضار

السلطات

كايل وكينوا  
٥٥خضروات ورقية عضوية، كينوا، شمر، صلصة موالح

طماطم وموتزاريال جاموسي   
٥٥أوراق جرجير، طماطم، موتزاريال جاموسي، مع ريحان وزيت زيتون



)    ( كحول )    ( مأكوالت بحرية )    ( مكسرات )     ( ألبان )    ( غلوتين )    ( نباتّية )    ( نبايت
تتكون وجبات نصف اإلقامة واإلقامة الكاملة من 3 أطباق. يرجى مالحظة أن العناصر المميزة بعالمة النجمة )*( ليست مدرجة يف هذه الوجبات وستخضع لرسوم 

إضافية. إذا كانت لديك أي أسئلة حول الوجبات أو الرسوم اإلضافية ، فال تتردد يف سؤال موظفينا.

المقبالت

سيزار كالسيكية    
خس روماين، جبنة بارميزان، صلصة أنشوجة

اإلضافات:
دجاج ٢٠   |   جمبري ٢٦   |   سلمون ٢٣

٦٠

أفوكادو يوناين  
٦٠جبنة فيتا، طماطم، خيار، فلفل أخضر حلو، بصل أحمر، زيتون كاالماتا، أوريغانو، 

سلمون مدخن*  
٧٠سلمون ُمَدخن، خس مشكل، بيض مسلوق، فجل أحمر، رمان وصلصة ليمون

الباستا

بيني أو سباغيتي   
ألفريدو، بولونيز، صلصة طماطم أو أرابياتا

اإلضافات:
دجاج ٢٠   |   جمبري ٢٦   |   سلمون ٢٣

٦٠

الكومبو

٨٥شوربة + سلطة

١٠٠شوربة + سلطة أو ساندويتش + مشروب غازي



)    ( كحول )    ( مأكوالت بحرية )    ( مكسرات )     ( ألبان )    ( غلوتين )    ( نباتّية )    ( نبايت
تتكون وجبات نصف اإلقامة واإلقامة الكاملة من 3 أطباق. يرجى مالحظة أن العناصر المميزة بعالمة النجمة )*( ليست مدرجة يف هذه الوجبات وستخضع لرسوم 

إضافية. إذا كانت لديك أي أسئلة حول الوجبات أو الرسوم اإلضافية ، فال تتردد يف سؤال موظفينا.

الساندويتشات )تقدم مع أصابع البطاطا المقلية أو السلطة(

ساندويتش كابريزي     
٦٠موتزاريال، طماطم، جرجير، خبز باغيت وصلصة بيستو بمايونيز

كروك مونسير   
٦٥تركي مشوى بالعسل، جبن فوندو

كلوب ساندويتش  
٧٠خبز توست ابيض او بني، خس، طماطم، دجاج، لحم مقدد و بيض مقلي

برجر H المميز باللحم البقري*  
٨٥خلحم لحم انجوس، جبن الشيدر، كلوسلو، طماطم و بصل مكرمل

الحلويات

٣٨كيك اليوم  

كه موسمية مستوردة   ٤٠فوا



)    ( كحول )    ( مأكوالت بحرية )    ( مكسرات )     ( ألبان )    ( غلوتين )    ( نباتّية )    ( نبايت
تتكون وجبات نصف اإلقامة واإلقامة الكاملة من 3 أطباق. يرجى مالحظة أن العناصر المميزة بعالمة النجمة )*( ليست مدرجة يف هذه الوجبات وستخضع لرسوم 

إضافية. إذا كانت لديك أي أسئلة حول الوجبات أو الرسوم اإلضافية ، فال تتردد يف سؤال موظفينا.

كياس أوراق الشاي الفاخرة سلسلة T من دلما  ٣٠أ

كسترا سبيشيال، كاموميل، نعناع، إيرل غراي بالقرفة، دارجيلينغ، غرين إ
نعناع مغريب، بريكفاست، أخضر يونغ هيسون، ياسمين

بالزنجبيل والعسل، شاي أعشاب روزهيب

القهوة

٢٥إسبريسو
٣٠أمريكانو

٣٢كابوتشينو
٣٢كافيه التيه

٣٠قهوة تركي 
٣٠إسبريسو دوبل

القهوة المميزة 

٣٠إسبريسو ماكياتو
٣٢فالت وايت

٣٥شوكوالتة ساخنة
٣٥موكاتشينو

٣٧كابوتشينو فانيال
٣٧كابوتشينو بندق

٣٧كابوتشينو فراولة



)    ( كحول )    ( مأكوالت بحرية )    ( مكسرات )     ( ألبان )    ( غلوتين )    ( نباتّية )    ( نبايت
تتكون وجبات نصف اإلقامة واإلقامة الكاملة من 3 أطباق. يرجى مالحظة أن العناصر المميزة بعالمة النجمة )*( ليست مدرجة يف هذه الوجبات وستخضع لرسوم 

إضافية. إذا كانت لديك أي أسئلة حول الوجبات أو الرسوم اإلضافية ، فال تتردد يف سؤال موظفينا.

١٠٠قهوة بالنكهات )تحتوي على كحول(

قهوة أيرلندية )بجايمسون(
قهوة إيطالية )بأماريتو(

التيه موز )بتيا ماريا(
موكا بايليز )ببايليز(

المشروبات المثلجة
شاي مثلج

٣٧ليمون، خوخ، فراولة، فانيال وتفاح أخضر

قهوة مثلجة 
٣٧فانيال، كراميل، لوز وفراولة

٣٠العصائر الطازجة
برتقال، غريب فروت، أناناس، بطيخ، مانجو، وتفاح أخضر

٣٠مخفوق الحليب
شوكوالتة، فراولة، فانيال، وموز

٢٧المشروبات الغازية

٤٢مشروبات الطاقة

المياه المعدنية
٢٥\٣٥ماء بريميوم غير فوار - ٣٣٠ مل | ٧٥٠ مل

٢٥\٣٥ماء بريميوم فوار - ٣٣٠ مل | ٧٥٠ مل



)    ( كحول )    ( مأكوالت بحرية )    ( مكسرات )     ( ألبان )    ( غلوتين )    ( نباتّية )    ( نبايت
تتكون وجبات نصف اإلقامة واإلقامة الكاملة من 3 أطباق. يرجى مالحظة أن العناصر المميزة بعالمة النجمة )*( ليست مدرجة يف هذه الوجبات وستخضع لرسوم 

إضافية. إذا كانت لديك أي أسئلة حول الوجبات أو الرسوم اإلضافية ، فال تتردد يف سؤال موظفينا.

الموكتيالت

ذا ريل فيرجن ماري
٣٥عصير طماطم طازجة ممزوج بخلطة التوابل بنكهة الفلفل الحار المميزة الخاصة بنا

نكهات فيرجن موهيتو
٣٥يقدم بالطريقة التي تفضلها: كالسيكية، بالتفاح أو الفراولة

فيرجين بينا كوالدا
٣٥حليب طازج بشراب جوز الهند وعصير األناناس

فيرجن ووترميلون مارغريتا
٣٥عصير بطيخ طازج، عصير ليمون، ماء صودا وشراب سكر

مانجو ميول
٣٥خيار طازج، مانجو طازجة وعصير ليمون، شراب عسل وجعة زنجبيل

صودا بخوخ وزنجبيل
٣٥زنجبيل طازج، شراب خوخ، عصير ليمون طازج وجعة زنجبيل

ريكي تيكي تايف
٣٥أناناس طازج وعصير ليمون، جوز هند وشراب كراميل



)    ( كحول )    ( مأكوالت بحرية )    ( مكسرات )     ( ألبان )    ( غلوتين )    ( نباتّية )    ( نبايت
تتكون وجبات نصف اإلقامة واإلقامة الكاملة من 3 أطباق. يرجى مالحظة أن العناصر المميزة بعالمة النجمة )*( ليست مدرجة يف هذه الوجبات وستخضع لرسوم 

إضافية. إذا كانت لديك أي أسئلة حول الوجبات أو الرسوم اإلضافية ، فال تتردد يف سؤال موظفينا.

الكوكتيالت

بيليني
٥٣بروسيكو وشراب خوخ

موخيتو
٥٨رم باكاردي كارتا بالنكا، عصير ليمون حامض، شراب سكر ونعناع طازج

مارغريتا
٥٨إل خيمادور سيلفر تيكيال، تريبل سيك، عصير ليمون حامض طازج، شراب سكر وملح

موسكو ميول
٦٣فودكا تيتوس معدة يدوياً، ليمون حامض، وليمون طازج مع طبقة من جعة الزنجبيل

ويسكي ساور
٦٣ويسكي ديوارز وايت ليبل، بيرة أنغوستورا، بيرة برتقال، بياض بيض، عصير ليمون طازج وشراب سكر

إسبريسو مارتيني
٦٨قهوة، فودكا رشن ستاندارد، غاليانو، كالوا وشراب سكر

سكويت باشون
٦٨ويسكي تشيفاز ريجال تعتيق 12 عاماً، شراب سكر، شراب باشون فروت، عصير ليمون طازج، برتقال، نعناع وجنجر إيل

أولد فاشوند
٧٣ويسكي إاليجا كريغ سمول باتش، بيرة برتقال، بيرة أنغوستورا وشراب سكر



)    ( كحول )    ( مأكوالت بحرية )    ( مكسرات )     ( ألبان )    ( غلوتين )    ( نباتّية )    ( نبايت
تتكون وجبات نصف اإلقامة واإلقامة الكاملة من 3 أطباق. يرجى مالحظة أن العناصر المميزة بعالمة النجمة )*( ليست مدرجة يف هذه الوجبات وستخضع لرسوم 

إضافية. إذا كانت لديك أي أسئلة حول الوجبات أو الرسوم اإلضافية ، فال تتردد يف سؤال موظفينا.

زجاجةكأسالنبيذ الفوار والشامبانيا

٧٠٣٣٠بروسيكو زونين، إيطاليا

١٤٥٧٢٥فوف كليكو بروت، فرنسا

٣٥٣٥النبيذ

٣٥٣٥النبيذ األبيض

٥٠٢٢٥كوفيه سابورين، سوفينيون بالنك، فوزيون، فرنسا

٥٥٢٦٠شينين بالنك، شاردونيه، فرنسا

٨٥٤١٠جيه مورو آند فيس تشابلي، بتيت تشابلي، فرنسا 

الوردي
٥٠٢٢٥كوفيه سابورين بلش روزيه، فرنسا

٦٥٢٩٥توريس دي كاستا روزيه غارناتشا - كارينينا، إسبانيا

النبيذ األحمر
٥٠٢٢٥كوفيه سابورين ميرلو، فرنسا

٥٥٢٦٠فاميليا زوكاردي ’زوكاردي سيري إيه‘، مالبيك، األرجنتين



)    ( كحول )    ( مأكوالت بحرية )    ( مكسرات )     ( ألبان )    ( غلوتين )    ( نباتّية )    ( نبايت
تتكون وجبات نصف اإلقامة واإلقامة الكاملة من 3 أطباق. يرجى مالحظة أن العناصر المميزة بعالمة النجمة )*( ليست مدرجة يف هذه الوجبات وستخضع لرسوم 

إضافية. إذا كانت لديك أي أسئلة حول الوجبات أو الرسوم اإلضافية ، فال تتردد يف سؤال موظفينا.

البيرة

الزجاجة
٥٠أمستل اليت

٥٠هاينكن

٥٠كورونا

بيرة براميل
٤٠هاينكن نصف لتر

٤٠بيرا موريتي نصف لتر

٤٠ستيال نصف لتر

٥٥هاينكن لتر كامل

٥٥بيرا موريتي لتر كامل

٥٥ستيال لتر كامل

ويسكي )٣٠ مل(

ً ٧٨ديوارز وايت ليبل، اسكتلندا تعتيق 12 عاما

٦٥جون جيمسون تعتيق ١٢ عاما

٧٣غلين فيديتش تعتيق ١٢ عاماً

٧٥غلينمورانجي أوريجنال، ويسكي سينغل ملت، اسكتلندا



)    ( كحول )    ( مأكوالت بحرية )    ( مكسرات )     ( ألبان )    ( غلوتين )    ( نباتّية )    ( نبايت
تتكون وجبات نصف اإلقامة واإلقامة الكاملة من 3 أطباق. يرجى مالحظة أن العناصر المميزة بعالمة النجمة )*( ليست مدرجة يف هذه الوجبات وستخضع لرسوم 

إضافية. إذا كانت لديك أي أسئلة حول الوجبات أو الرسوم اإلضافية ، فال تتردد يف سؤال موظفينا.

فودكا )30 مل(

٧٥غراي غوس

٤٨سكاي، الواليات المتحدة األمريكية

جن )30 مل(

٤٨بومباي سافاير، المملكة المتحدة

٥٠تانكيراي دراي

رم )30 مل(

٤٨باكاردي كارتا بالنكا سوبيريور، بورتو ريكو

٥٠ماتوسالم

تيكيال )30 مل(

 ٤٨خوسيه كويرفو جولد

٧٥باترون سيلفر
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