
  

  

CONTINENTAL BREAKFAST

Choice of Freshly Squeezed juices Freshly baked 

Bakery served with Honey, jam and Butter Freshly 

Brewed Coffee, Tea ,Hot chocolate or Milk

SR 80   إفطار كونتینینتال

سلة من الخبز الطازج مع تشكیلة إختیاركم من العصائر الطازجة

أوالشاى،أوالعسل، الزبدة القھوة الطازجة، ،المربىمن 

حلیبأوالشیكوالتة الساخنة، 
  

AMERICAN BREAKFAST 

Choice of Freshly Squeezed juices 

Fresh Eggs (2) served any style with sausages 

or smoked beef.

Fresh sliced fruits, plain or fruit yoghurt

Corn Flakes, All Bran, Rice Crispy, or Bran Flakes

Fresh Bakeries served with Honey, jam and Butter

Coffee, Tea, Hot chocolate or Milk

SR 80   إفطار أمریكى

  ، إختیاركم من العصائر الطازجة

اللحم البقرى أوبیضة معدة حسب رغبتكم مع النقانق،٢عدد 

المدخن

، ، لبن زبادى سادة أو بالفواكھالفاكھة الطازجة

  بران فلیكسأوول بران،ا،أورایز كریسبى أوكورن فلیكس ، 

  سلة من الخبز الطازج مع المربى، العسل، الزبدة

القھوة الطازجة أو الشاى أو الشیكوالتة الساخنة أو حلیب
  

ORIENTAL BREAKFAST

Choice of Freshly Squeezed juices

Foul Medammes, White cheese, Hommos, Labneh, 

olives, Tomato and Cucumber.

Arabic Bread served with Honey, jam and Butter.

Coffee, Tea, Mint Tea, Hot chocolate or Milk.

SR 80 إفطار شرقى

إختیاركم من العصائر الطازجة 

  طماطم وخیارو مع زیتون   ،حمص، لبنھ،األبیضالجبن، فول مدمس

  المربى ، العسل ، الزبدةمع سلة من الخبز العربى 

القھوة أو الشاى األحمر أو الشاى بالنعناع أو الشیكوالتة الساخنة أو 
حلیب

  

A LA CARTE BREAKFAST SR 20   فطارمختارات اإل
  

Fruit Salad SR 18   سلطة فواكھ طازجة
  

Fresh Juice

Orange, Lemon, Carrot, Strawberry  

SR 18 العصائر الطازجة

  برتفال, لیمون,جزر, فراولھ
  

Cereal

with cold milk (select type)

SR 18 الحبوب المقرمشة 

  مع الحلیب البارداختیارك
  

Bircher Muesli

Home-made Swiss style

SR 20 موسلي بریخر

  الشوفان على الطریقة السویسریةمزیج
  

2 eggs

Fried, scrambled, poached, or boiled

SR 20   حبتین بیض

  من اختیارك (مقلي, مسلوق, سكرامبل, برشت)
  

Omelet
Your choice of filling:
Tomatoes, mushrooms, Beef ham, bacon or sausage

SR 20   اوملیت

  مع اضافات حسب الطلب

  طماطم, فطر, لحم بقري, او سوسج



ARABIC CORNER   الركن العربي

Hommos Salad

Mashed Chickpeas mixed with sesame 

cream and Arabic seasoning 

SR 15   سلطة الحمص

  خلیط من الحمص مع الطحینة و التوابل العربیة الشھیرة

  

Tabboleh Salad

The famous parsley salad mixed with crushed 
wheat and tomatoes.

SR 18   سلطة تبولة

سلطة البقدونس الشھیرة مخلوط مع البرغل و الطماطم و 
عصیر اللیمون

  

Wine Leaves

Stuffed with rice and served with lemon and 

yogurt dips

SR 15   ورق العنب

الیمون محشي باألرز و التوابل العربیة التقلیدیة، یقدم مع
و الزبادي السادة

  

Oriental Mixed Salad

Rocca leaves, tomatoes, cucumbers, lettuce, 

mixed with lemon and olive oil dressing

SR 18   سلطة شرقیة

خضروات طازجة خس و جرجیر و طماطم و خیار 

  مقطعة متبلة بمزیج من عصیر اللیمون و زیت الزیتون
  

Arabic Lentil Soup

Served with toasted bread and lemon wrap.

SR 25   شوربة العدس

  المحمصوالخبزاللیمونمعتقدم
  

Fish Fillet Sayadia

Two pieces of fried fish fillet served with 

browned onion rice and Tahina sauce

SR 55   سمك فیلیھ صَیادیة

تقدم مع أرز صیادیة و سلطة قطعتین سمك فیلیھ مقلي 

  طحینة و لیمون
  

Grilled Chicken 

Served with white Rice, and sautéed 

vegetables.

SR 45   دجاج مشوي

المقلیةأوالبطاطساألبیضاألرزمنأختیاركممعیقدم

  السوتیھوالخضار
  

Chicken or Meat Kabsa

A traditional Saudi rice dish with meat or 

Chicken, served with plain yoghurt aside

SR 40   كبسة

الدجاج المطبوخ معأوباللحمالتقلیديالسعوديالطبق

  ویقدم مع الزبادىالعربیةالتوابل
  

Mixed Grill

A selection of grille includes Kabab, Kofta, 

shish Tawook served with your choice of rice, 

potatoes, or vegetables.

SR 55   تشكیلة مشاوي

مختارات من المشاوي تشمل سیخ كباب، سیخ شیش 

طاووك، و قطعتین من الكفتھ. تقدم مع إختیارك من 

األرز، أو البطاطا، أو الخضار السوتیھ و صوص 

  الطحینة

  



CHINESE CORNER الركن الصیني

Hot and Sour soup 
A rich spicy seafood soup flavored with lemon 
grass

SR 
2500

  شوربة الحار و الحامض 
شوربة غنیة بالمأكوالت البحریة و منكھة بعشب اللیمون 

المعطر و الفلفل الحار
  

Spring rolls
Fellow dough stuffed with diced vegetables 
Chinese style

SR 15   لفائف الربیع
وات المجھزة على رقائق عجین محشوة بآللئ الخضر

الطریقة الصینیة
  

Shrimps Toast
Bites of fried toast bread topped with 
Shrimps dough coated with Sesame

SR 25   توست الروبیان
لقیمات من خبز التوست المقلي علیھا طبقة غنیة من عجینة 

  بالسمسمالروبیان المغطاه 
  

Stir Fried Chicken
With vegetables and Oyster sauce

SR 40   دجاج صیني
قطع دجاج مسحبة تحرك في الزیت الساخن و تطھى مع 

  صوص المحار و الخضروات
  

Stir Fried Beef 
With soy sauce and sweet chili

SR 40   لحم بقري مقلي
  مع صوص الصویا و الخضروات و صوص الفلفل الحار  

  

Vegetables Fried Rice
Vegetables Fried Rice wonton style

SR 20   أرز صیني بالخضار
  المحار صوصأرز بسماتي مع مكعبات الخضار منسف مع 

  

Chicken Noodles
Egg noodles with thin strips of chicken breast 
and vegetables

SR 30   دجاج بالمعكرونة الصیني
قطع دجاج مسحبة تحرك في الزیت الساخن و تطھى مع 

  و الخضروات و صوص الصویاالصیني  المعكرونة
  

INDIAN CORNER   الركن الھندي
  

Shrimp Curry
Shrimp cooked in a spiced onion and yogurt 
curry sauce

SR 50   جمبري بالكاري
مع صوص الكاري بالبصل المفروم و الزبادي و یطھى 

  یقدم مع األرز
  

Fish Curry
Fish pieces cooked in curry sauce Bengali 
style, serve with white steamed rice

SR 45   سمك بالكاري
مكعبات السمك تطھى مع صوص على الطریقة البنغالیة و 

  یقدم مع األرز
  

Chicken Curry
South of India Style in a rich creamy curry 
sauce and basmati rice

SR 40   دجاج بالكاري
یطھى عل طریقة جنوب الھند مع صوص كاري غني 

  بالكریمة و یقدم مع األرز
  

Beryani
Chicken, meat or seafood cooked together 
with rice with hint of Indian spices and 
coriander serve with yogurt raita

SR 40   بریاني
 أرز مع إختیاركم من الدجاج، أو اللحم، أو مأكوالت بحریة

 سلطة مع ویقدم الكزبرة و النعناع نكھة و الھندیة بالتوابل
  ) رایتا( الزبادي

  

Seikh Kabab
Minced lamb blended with herbs and spices, 
then roasted on skewers

SR 40   كبابسیخ 
  لحم ضأن مفروم مشوي و متبل بالتوابل الھندیة الشھیرة

  

Taza Sabzi
Fresh vegetables cooked in a clay pot
with mild spices.

SR 28   خضار بالكاري
مجموعة من الخضروات تطھى في الطاجن على الطریقة 

  الھندیة



WESTERN CORNER   الركن الغربي

Club sandwich  
Beef Mortadella, tomato, lettuce, egg, & 
cheese serve with French fries & coleslaw

SR 38   ساندوتش كلوب
جبنةخس،, طماطمأوملیت،بقري،مورتادالمعتوست

الملفوفوسلطةالمحمرةالبطاطسأصابعمعیقدمو
  

Smoked Salmon
Swiss style, slices, served with horse radish 
cream

SR 42   مدخنسالمونسمك
حلقاتوالكابريواللیمونمعالمدخنالسلمونشرائح
البصل

  

Chicken Cream Soup
A delicious rich chicken cream soup, Serve 
with small diced chicken breast

SR 25 بالكریمة شوربة دجاج
من صغیرة من وقطعبالكریمةالغنیةالدجاجشوربة

صدور الدجاج
  

Swiss mountain burger 
With cheese, egg, or plain, garnished, with 
tomato Served with French fires & coleslaw.

SR 38   السویسریةالجبالبرجر
الىسادةأوبالبیضأوالجبنمعیقدمالدجاجأوباللحم
الملفوفوسلطةالمحمرةالبطاطسأصابعجانب

  

Salmon fillet old Basel
Pan fried fresh salmon steak with lemon 

butter, Served with onions and potatoes

SR 42   ستیك سالمون
ستیك سمك السلمون منسف في الزیت و یقدم مع 

و البصل المكرملالبطاطااللیمون و زبدة صوص 
  

Veal Zurich style
Strips of veal cooked in rich cream, Served 
with Swiss rö esti potatoes

SR 42   لحم العجل على طریقة زیوریخ
شرائح من لحم العجل مطھیة في صوص الكریمة و 

شراب الفینوال على طریقة زیوریخ
  

Chicken Casserole
Swiss tinder pieces of chicken cooked with 
vegetables in cream.

SR 40   مقالة الدجاج بالكریمة
قطع دجاج مسحبة تطھى في الكریمة مع الخضروات 

على الطریقة السویسریة
  

Italian risotto 
Mixed with mashed beetroot topped with 
Sautéed shrimps

SR 55   روزوتو بالجمبري
أرز على الطریقة اإلیطالیة یطھى مع معجون الشمندر 

یقدم مع الجمبري السوتیھو البصل الناعم و
  

Fettuccine al limone
With cream, lemon juice and chopped 
parsley served with parmesan Cheese

SR 35   شرایط المعكرونة باللیمون
بعصیر اللیمون و الكریمة و المعكرونةشرایط

البقدونس تقدم مع الجبنة البارمیزان اإلیطالیة
  

Spaghetti a la Bolognese           
Minced Meat, Tomato sauce and grated 
parmesan Cheese

SR 35   بولونیزاسباجتي
الجبنةوالطماطمصوصفيالمفروماللحممع

البارمیزان المبشورة
  

Filetto di manzo
Grilled beef Steak topped with green pepper 

corn sauce served with vegetables and 

potatoes.

SR. 42   بقري ستیك
ستیك بقري مشوي مع صوص الفلفل الحصى األخضر 

البطاطاوالسوتیھالخضارمعیقدم



Are you ready to Go Healthy?

Healthy and sustainable in one delectable menu that offers you not
just tasty and nutritious options, they help save the environment too.

Choose from attempting selection of world-class dishes prepared by our chefs.

Soups

Spinach and Cabbage with capsicum’s flavored with Ginger
(110 Calories - zero Cholesterol)

Five- Vegetables Broth with Mushrooms and Coriander
(110 Calories - zero Cholesterol)

Poached diced chicken breast in clear Saffron Stock and Whole Meal Bread Stick
(140 Calories –60 mg Cholesterol)

Starters

Beetroot and dill cured salmon with Apple vinegar and Arugula Leaves
(130 Calories –60 mg Cholesterol)

Chicken sausage Minced with Sweet Mustard jus, Grapes and Oranges
(110 Calories - 70 Cholesterol)

Mains

Steamed fish fillet with shaved garden greens, watercress and carrots
(100 Calories - 60 Cholesterol)

Chicken Breast with Goat Cheese, and Grilled Capsicums
(180 Calories –100 mg Cholesterol)

Braised Veal with Vegetables Pearls and Couscous
(220 Calories –200 mg Cholesterol)

Desserts

Swiss-style “Ruebli” cake with Local chemical free Carrots
(120 Calories –170 mg Cholesterol)

Low-fat Yoghurt Cheese mouse with Oat Flakes
(160 Calories - 50 Cholesterol)

Seasonal local Fresh Fruits Slices
(100 Calories - zero Cholesterol)

Soups SR 32
Starters SR 42
Main SR 65
Dessert SR 32



DESSERT الحلوى

Fresh Fruits Salad SR 20 الطازجةالفواكھسلطة
  

Fresh Fruits slice SR 22 طازجةفواكھشرائح
  

Chocolate cake SR 15 الشیكوالتةكیكة
  

Cheese cake SR 18 الجبنھكیكة
  

Caramel cream SR 15   كرامیلكریم
  

Swiss Apple Pie SR 20   السویسریةالتفاحفطیرة
  

Swiss Carrot Cake SR 20   السویسرىالجزركیك
  

Arabic sweets  SR 20   شرقیةحلویات
  

French pastries SR 20   فرنسیة حلویات
  

Um Ali SR 15   عليأم
  

Mö venpick ice-cream (one scoop) SR 10   (بولة واحدة)موفنبیككریمآیس
  

BEVERAGE LIST SR 00   المشروبات
  

Large Bottle of Water SR 8   كبیرةمحلیةمیاة
  

Small bottle of Water SR 5   صغیرةمحلیةمیاة
  

Large PERRIER Water SR 15   كبیرة بیریةفوارمیاة
  

Small PERRIER Water SR 8   بیریةصغیرةفوارمیاة
  

SOFT DRINK 

(Pepsi, 7.up, Coca cola, Diet 

Coca cola, diet Pepsi, diet 7.up)

SR 6   الغازیةالمشروبات

  أبسفندایت,بیبسىدایت,  أبسفن.بیبسى

  

Fresh Juice

(Orange, Lemon, Carrot, Strawberry)

SR 15 الطازجةالعصائر

  فراولھ,  ,جزر,لیمون, برتفال
  

Hot Beverage  

Tea, American Coffee, cappuccino, 

Espresso, Hot chocolate, Turkish coffee 

SR 12 الساخنةالمشروبات

,  ساخنةشیكوالتة, إكسبریسو, كابوتشینو, أمریكیةقھوة, شاى

  تركىقھوة
  

Arabic coffee large with dates SR 40   عربیة كبیرة مع التمرقھوة
  

Arabic Coffee small with dates SR 30   صغیرة مع التمرعربیةقھوة



		

		

		





		

		

		



		CONTINENTAL BREAKFAST

Choice of Freshly Squeezed juices Freshly baked Bakery served with Honey, jam and Butter Freshly Brewed Coffee, Tea, Hot chocolate or Milk

		SR 80

		إفطار كونتينينتال

إختياركم من العصائر الطازجة سلة من الخبز الطازج مع تشكيلة من المربى، العسل، الزبدة القهوة الطازجة،  أو الشاى، أو الشيكولاتة الساخنة، أو حليب



		

		

		



		AMERICAN BREAKFAST 

Choice of Freshly Squeezed juices 

Fresh Eggs (2) served any style with sausages 

or smoked beef.

Fresh sliced fruits, plain or fruit yoghurt

Corn Flakes, All Bran, Rice Crispy, or Bran Flakes

Fresh Bakeries served with Honey, jam and Butter

Coffee, Tea, Hot chocolate or Milk

		SR 80

		إفطار أمريكى

إختياركم من العصائر الطازجة، 

عدد 2 بيضة معدة حسب رغبتكم مع النقانق، أو اللحم البقرى المدخن

الفاكهة الطازجة ، لبن زبادى سادة أو بالفواكه، 

كورن فليكس ، أو رايز كريسبى أو،اول بران، أو بران فليكس

سلة من الخبز الطازج مع المربى، العسل، الزبدة

القهوة الطازجة أو الشاى أو الشيكولاتة الساخنة أو حليب



		

		

		



		ORIENTAL BREAKFAST

Choice of Freshly Squeezed juices

Foul Medammes, White cheese, Hommos, Labneh, olives, Tomato and Cucumber.

Arabic Bread served with Honey, jam and Butter.

Coffee, Tea, Mint Tea, Hot chocolate or Milk.

		SR 80

		إفطار شرقى

إختياركم من العصائر الطازجة 

فول مدمس، الجبن الأبيض، حمص، لبنه،  مع زيتون و طماطم وخيار

سلة من الخبز العربى مع المربى ، العسل ، الزبدة

القهوة أو الشاى الأحمر أو الشاى بالنعناع أو الشيكولاتة الساخنة أو حليب



		

		

		



		A LA CARTE BREAKFAST

		SR 20

		مختارات الإفطار



		

		

		



		Fruit Salad

		SR 18

		سلطة فواكه طازجة



		

		

		



		Fresh Juice

Orange, Lemon, Carrot, Strawberry  

		SR 18

		العصائر الطازجة

 برتفال, ليمون,جزر, فراوله



		

		

		



		Cereal

 with cold milk (select type)

		SR 18

		الحبوب المقرمشة 

اختيارك مع الحليب البارد 



		

		

		



		Bircher Muesli

Home-made Swiss style

		SR 20

		بريخر موسلي 

 مزيج الشوفان على الطريقة السويسرية



		

		

		



		2 eggs

Fried, scrambled, poached, or boiled

		SR 20

		حبتين بيض

 من اختيارك (مقلي, مسلوق, سكرامبل, برشت)



		

		

		



		Omelet

Your choice of filling:

Tomatoes, mushrooms, Beef ham, bacon or sausage



		SR 20

		اومليت 

 مع اضافات حسب الطلب

طماطم, فطر, لحم بقري, او سوسج







		ARABIC CORNER



		

		الركن العربي





		Hommos Salad

Mashed Chickpeas mixed with sesame cream and Arabic seasoning 

		SR 15

		سلطة الحمص

خليط من الحمص مع الطحينة و التوابل العربية الشهيرة





		

		

		



		Tabboleh Salad

The famous parsley salad mixed with crushed wheat and tomatoes.

		SR 18

		سلطة تبولة

سلطة البقدونس الشهيرة مخلوط مع البرغل و الطماطم و عصير الليمون



		

		

		



		Wine Leaves

Stuffed with rice and served with lemon and yogurt dips

		SR 15

		ورق العنب

محشي بالأرز و التوابل العربية التقليدية، يقدم مع اليمون و الزبادي السادة



		

		

		



		Oriental Mixed Salad

Rocca leaves, tomatoes, cucumbers, lettuce, mixed with lemon and olive oil dressing

		SR 18

		سلطة شرقية

خضروات طازجة خس و جرجير و طماطم و خيار مقطعة متبلة بمزيج من عصير الليمون و زيت الزيتون



		

		

		



		Arabic Lentil Soup

Served with toasted bread and lemon wrap.

		SR 25

		شوربة العدس

تقدم مع الليمون والخبز المحمص



		

		

		



		Fish Fillet Sayadia

Two pieces of fried fish fillet served with browned onion rice and Tahina sauce

		SR 55

		سمك فيليه صيَادية

قطعتين سمك فيليه مقلي تقدم مع أرز صيادية و سلطة طحينة و ليمون



		

		

		



		Grilled Chicken 

Served with white Rice, and sautéed vegetables.

		SR 45

		دجاج مشوي

يقدم مع أختياركم من الأرز الأبيض أوالبطاطس المقلية والخضار السوتيه



		

		

		



		Chicken or Meat Kabsa

A traditional Saudi rice dish with meat or 

Chicken, served with plain yoghurt aside

		SR 40

		كبسة

الطبق السعودي التقليدي باللحم أو الدجاج المطبوخ مع التوابل العربية ويقدم مع الزبادى



		

		

		



		Mixed Grill

A selection of grille includes Kabab, Kofta, shish Tawook served with your choice of rice, potatoes, or vegetables.

		SR 55

		تشكيلة مشاوي

مختارات من المشاوي تشمل سيخ كباب، سيخ شيش طاووك، و قطعتين من الكفته. تقدم مع إختيارك من الأرز، أو البطاطا، أو الخضار السوتيه و صوص الطحينة













		CHINESE CORNER



		

		الركن الصيني



		Hot and Sour soup 

A rich spicy seafood soup flavored with lemon grass

		SR 2500

		شوربة الحار و الحامض 

شوربة غنية بالمأكولات البحرية و منكهة بعشب الليمون المعطر و الفلفل الحار



		

		

		



		Spring rolls

Fellow dough stuffed with diced vegetables Chinese style

		SR 15

		لفائف الربيع

رقائق عجين محشوة بلآلئ الخضروات المجهزة على الطريقة الصينية



		

		

		



		Shrimps Toast 

Bites of fried toast bread topped with 

Shrimps dough coated with Sesame

		SR 25

		توست الروبيان

لقيمات من خبز التوست المقلي عليها طبقة غنية من عجينة الروبيان المغطاه بالسمسم



		

		

		



		Stir Fried Chicken

With vegetables and Oyster sauce

		SR 40

		دجاج صيني

قطع دجاج مسحبة تحرك في الزيت الساخن و تطهى مع صوص المحار و الخضروات



		

		

		



		Stir Fried Beef 

With soy sauce and sweet chili

		SR 40

		لحم بقري مقلي

مع صوص الصويا و الخضروات و صوص الفلفل الحار  



		

		

		



		Vegetables Fried Rice

Vegetables Fried Rice wonton style

		SR 20

		أرز صيني بالخضار

أرز بسماتي مع مكعبات الخضار منسف مع صوص المحار



		

		

		



		Chicken Noodles

Egg noodles with thin strips of chicken breast and vegetables

		SR 30

		دجاج بالمعكرونة الصيني

قطع دجاج مسحبة تحرك في الزيت الساخن و تطهى مع المعكرونة الصيني و الخضروات و صوص الصويا



		

		

		



		INDIAN CORNER



		

		الركن الهندي





		Shrimp Curry
Shrimp cooked in a spiced onion and yogurt curry sauce

		SR 50

		جمبري بالكاري

يطهى مع صوص الكاري بالبصل المفروم و الزبادي و يقدم مع الأرز



		

		

		



		Fish Curry
Fish pieces cooked in curry sauce Bengali style, serve with white steamed rice

		SR 45

		سمك بالكاري

مكعبات السمك تطهى مع صوص على الطريقة البنغالية و يقدم مع الأرز



		

		

		



		Chicken Curry
South of India Style in a rich creamy curry sauce and basmati rice

		SR 40

		دجاج بالكاري

يطهى عل طريقة جنوب الهند مع صوص كاري غني بالكريمة و يقدم مع الأرز



		

		

		



		Beryani

Chicken, meat or seafood cooked together with rice with hint of Indian spices and coriander serve with yogurt raita

		SR 40

		برياني

أرز مع إختياركم من الدجاج، أو اللحم، أو مأكولات بحرية بالتوابل الهندية و نكهة النعناع و الكزبرة ويقدم مع سلطة الزبادي (رايتا) 



		

		

		



		Seikh Kabab
Minced lamb blended with herbs and spices, then roasted on skewers

		SR 40

		سيخ كباب

لحم ضأن مفروم مشوي و متبل بالتوابل الهندية الشهيرة



		

		

		



		Taza Sabzi
Fresh vegetables cooked in a clay pot
with mild spices.

		SR 28

		خضار بالكاري

مجموعة من الخضروات تطهى في الطاجن على الطريقة الهندية





		WESTERN CORNER



		

		الركن الغربي





		Club sandwich  

Beef Mortadella, tomato, lettuce, egg, & cheese serve with French fries & coleslaw

		SR 38

		كلوب ساندوتش 

توست مع مورتادلا بقري، أومليت، طماطم, خس، جبنة و يقدم مع أصابع البطاطس المحمرة وسلطة الملفوف



		

		

		



		Smoked Salmon

Swiss style, slices, served with horse radish cream

		SR 42

		سمك سالمون مدخن

شرائح السلمون المدخن مع الليمون و الكابري و حلقات البصل



		

		

		



		Chicken Cream Soup

A delicious rich chicken cream soup, Serve with small diced chicken breast

		SR 25

		شوربة دجاج بالكريمة 

شوربة الدجاج الغنية بالكريمة وقطع  من صغيرة من صدور الدجاج



		

		

		



		Swiss mountain burger 

With cheese, egg, or plain, garnished, with tomato Served with French fires & coleslaw.

		SR 38

		برجر الجبال السويسرية

باللحم أو الدجاج يقدم مع الجبن أو بالبيض أو سادة الى جانب أصابع البطاطس المحمرة وسلطة الملفوف



		

		

		



		Salmon fillet old Basel

Pan fried fresh salmon steak with lemon butter, Served with onions and potatoes

		SR 42

		ستيك سالمون

ستيك سمك السلمون منسف في الزيت و يقدم مع صوص زبدة الليمون و البطاطا  و البصل المكرمل



		

		

		



		Veal Zurich style

Strips of veal cooked in rich cream, Served with Swiss röesti potatoes

		SR 42

		لحم العجل على طريقة زيوريخ

شرائح من لحم العجل مطهية في صوص الكريمة و شراب الفينولا على طريقة زيوريخ



		

		

		



		Chicken Casserole

Swiss tinder pieces of chicken cooked with vegetables in cream.

		SR 40

		مقلاة الدجاج بالكريمة

قطع دجاج مسحبة تطهى في الكريمة مع الخضروات على الطريقة السويسرية



		

		

		



		Italian risotto 

Mixed with mashed beetroot topped with Sautéed shrimps

		SR 55

		روزوتو بالجمبري

أرز على الطريقة الإيطالية يطهى مع معجون الشمندر و البصل الناعم و يقدم مع الجمبري السوتيه



		

		

		



		Fettuccine al limone 

With cream, lemon juice and chopped parsley served with parmesan Cheese

		SR 35

		شرايط المعكرونة بالليمون

شرايط المعكرونة بعصير الليمون و الكريمة و البقدونس تقدم مع الجبنة البارميزان الإيطالية



		

		

		



		Spaghetti a la Bolognese           Minced Meat, Tomato sauce and grated parmesan Cheese

		SR 35

		اسباجتي بولونيز

مع اللحم المفروم في صوص الطماطم و الجبنة البارميزان المبشورة



		

		

		



		Filetto di manzo

Grilled beef Steak topped with green pepper corn sauce served with vegetables and potatoes.

		SR. 42

		ستيك بقري 

ستيك بقري مشوي مع صوص الفلفل الحصى الأخضر يقدم مع الخضار السوتيه و البطاطا



















































































































Are you ready to Go Healthy?



Healthy and sustainable in one delectable menu that offers you not

just tasty and nutritious options, they help save the environment too.

Choose from attempting selection of world-class dishes prepared by our chefs.



Soups



Spinach and Cabbage with capsicum’s flavored with Ginger

(110 Calories - zero Cholesterol)

Five- Vegetables Broth with Mushrooms and Coriander

(110 Calories - zero Cholesterol)

Poached diced chicken breast in clear Saffron Stock and Whole Meal Bread Stick

(140 Calories –60 mg Cholesterol)



Starters



Beetroot and dill cured salmon with Apple vinegar and Arugula Leaves

(130 Calories –60 mg Cholesterol)

Chicken sausage Minced with Sweet Mustard jus, Grapes and Oranges

(110 Calories - 70 Cholesterol)



Mains



Steamed fish fillet with shaved garden greens, watercress and carrots

(100 Calories - 60 Cholesterol)

Chicken Breast with Goat Cheese, and Grilled Capsicums

(180 Calories –100 mg Cholesterol)

Braised Veal with Vegetables Pearls and Couscous

(220 Calories –200 mg Cholesterol)



Desserts



Swiss-style “Ruebli” cake with Local chemical free Carrots

(120 Calories –170 mg Cholesterol)

Low-fat Yoghurt Cheese mouse with Oat Flakes

(160 Calories - 50 Cholesterol)



Seasonal local Fresh Fruits Slices

(100 Calories - zero Cholesterol)







Soups	SR 32

Starters SR 42

Main 	SR 65

Dessert 	SR 32









		DESSERT



		

		الحلوى





		Fresh Fruits Salad

		SR 20

		سلطة الفواكه الطازجة



		

		

		



		Fresh Fruits slice

		SR 22

		شرائح فواكه طازجة



		

		

		



		Chocolate cake

		SR 15

		كيكة الشيكولاتة



		

		

		



		Cheese cake

		SR 18

		كيكة الجبنه 



		

		

		



		Caramel cream

		SR 15

		كريم كراميل



		

		

		



		Swiss Apple Pie

		SR 20

		فطيرة التفاح السويسرية



		

		

		



		Swiss Carrot Cake

		SR 20

		كيك الجزر السويسرى



		

		

		



		Arabic sweets  

		SR 20

		حلويات شرقية 



		

		

		



		French pastries

		SR 20

		حلويات فرنسية 



		

		

		



		Um Ali	

		SR 15

		أم علي



		

		

		



		Mövenpick ice-cream (one scoop)

		SR 10

		آيس كريم موفنبيك  (بولة واحدة)



		

		

		



		BEVERAGE LIST



		SR 00

		المشروبات





		Large Bottle of Water

		SR 8

		مياة محلية كبيرة 



		

		

		



		Small bottle of Water 

		SR 5

		مياة محلية صغيرة 



		

		

		



		Large PERRIER Water 

		SR 15

		مياة فوار كبيرة بيرية



		

		

		



		Small PERRIER Water 

		SR 8

		مياة فوار صغيرة بيرية



		

		

		



		SOFT DRINK 

(Pepsi, 7.up, Coca cola, Diet 

Coca cola, diet Pepsi, diet 7.up) 

		SR 6

		المشروبات الغازية	

بيبسى.سفن أب,  دايت بيبسى ,دايت سفن أب 



		

		

		



		Fresh Juice

(Orange, Lemon, Carrot, Strawberry)

		SR 15

		العصائر الطازجة

 برتفال, ليمون,جزر,  ,فراوله



		

		

		



		Hot Beverage  

Tea, American Coffee, cappuccino, Espresso, Hot chocolate, Turkish coffee 

		SR 12

		المشروبات الساخنة

شاى, قهوة أمريكية, كابوتشينو, إكسبريسو, شيكولاتة ساخنة,  قهوة تركى



		

		

		



		Arabic coffee large with dates 

		SR 40

		قهوة عربية كبيرة مع التمر



		

		

		



		Arabic Coffee small with dates

		SR 30

		قهوة عربية  صغيرة مع التمر
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