Starters
مقبالت باردة
Thai Beef Salad
سلطة اللحم التايلندي

10.500

Marinated beef with carrots, tomatoes, onion, green chili,
coriander, mint and Thai chili sauce
 نعنع مع الصلصة التايلندية الحارة، كزبرة, فلفل اخضر، بصل، بندورة،لحم متبل مع الجزر

Caesar Salad

8.000

سلطة القيصر
Romaine lettuce, delicate garlic-anchovy dressing, beef bacon,
brioche croutons topped with parmesan cheese

 خبز محمص وجبنـة البرمزان, لحم بقري مقدد,سلطة القيصر التقليدية مع صلصة االنشوجة بالثوم

Rocca Shrimp Salad

12.000

سلطة الجرجير مع الجمبري
Rocca, mushrooms, onion and cherry tomatoes, topped with
grilled shrimps, served with olive oil dressing.
 تقدم مع صلصة زيت الزيتون, بندوره كرزيه مع الجمبري المشوي, بصل, فطر,جرجبر

Assorted Mezza
مازات مشكلة

9.000

Hommos, mutabbal, tabbouleh, fattoush, pickles, olives
kibbeh and fatayer
 كبة وفطاير، زيتون، مخلالت، سلطة الفتوش، تبولة، متبل،حمص

Spring Salad
سبرنج رول

6.000

Mix leaves salad, mushroom, tomato cherry, green and black olives,
baby radish, cucumber serve with French dressing
 خيار مع الصلصة الفرنسية,فجل, زيتون االخضر واسواد, بندوره كرزية, فطر,خضار ورقية

Greek Salad
السلطة اليونانية

7.000

Cucumbers, tomatoes, lettuce, black olive feta cheese and
olive oil lemon dressing.
 جبنة الفيتا وزيت زيتون مع صلصة اليمون، زيتون أسود، خس أيس برج، بندورة،خيار

Smoked Salmon
سمك السلمون المدخن

12.500

Norwegian smoked salmon with capers, onion, toast bread, lemon and
creamy horseradish sauce.
 الخبز المحمص مع الليمون وصلصة الفجل بالقشدة، الكيبرز مع بصل،سمك السلمون النرويجي المدخن

Food Allergy?
Ask before you eat …
Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with peanuts, tree
nuts, soybeans, milk, eggs, wheat, shellfish or fish. Please ask a member of staff about the ingredients
before placing your order. Thank You
All prices are in Jordanian Dinars and subject to 10% service charge and 7% sales taxe

%7  و ضريبة المبيعات%10 جميع األسعار بالدينار االردني وخاضعة لضريبة الخدمات

SOUPS
الحساء
Mushroom Soup

5.500

شوربة الفطر
Cream mushroom soup
شوربة الفطر مع الكريم

Mediterranean Sea food Soup

6.000

شوربة البحر االبيض المتوسط
Shrimp, mussels, calamari cooked in seafood broth
with tomato basil and saffron
 كالماري مطبوخ في صلصة الماكوالت البحريه, بلح البحر,جمبري
مع البندورة والريحان و الزعفران

Oriental Lentil Soup

5.000

حساء العدس الشرقي
Served with bread croutons and lemon
مقدم مع خبز محمص والليمون

Soup of the Day
الحساء اليومي

4.500

SANDWICHES
السندويشات
Gruyère Burger
برجر بجبنة الجرويير

10.500

Grilled minced beef burger (180gr) with onion, tomato, pickles with
gruyère cheese with Mövenpick burger sauce in toasted sesame
bun and your choices of fried eggs and beef bacon
 مخلل الخيار مع جبنه الجرويير, بندوره,برجر مشوي مفروم مع البصل
وصلصه الموفنبيك تقدم داخل الخبز السمسم و خيارك مع البيض المقلي واللحم البقري المقدد

Chicken Burger 180 grams
 غرام180 برجر الدجاج

10.500

Grilled minced chicken, served inside toasted sesame bun with
cheese, mushrooms and onions
دجاج مفروم مشوي مع الجبنة و الفطر و البصل مقدم داخل خبز السمسم المحمص

Philly Cheese Steak Sandwich
ستيك فيلي ساندويش بالجبنة

9.500

Thinly cut US beef fillet, mayonnaise, lettuce, tomatoes, sautéed onions,
mushrooms with cheddar cheese served in French baguettes
 بندورة, خس, مايونيز,قطع رقيقه من شرائح لحم البقر االمريكي
 فطر مغطى بجبنة الشيدر تقدم مع الخبزالفرنسي,بصل مقلي

Food Allergy?
Ask before you eat …
Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with peanuts, tree
nuts, soybeans, milk, eggs, wheat, shellfish or fish. Please ask a member of staff about the ingredients
before placing your order. Thank You
All prices are in Jordanian Dinars and subject to 10% service charge and 7% sales taxe

%7  و ضريبة المبيعات%10 جميع األسعار بالدينار االردني وخاضعة لضريبة الخدمات

SANDWICHES
السندويشات
Club Sandwich
كلوب ساندويش

8.500

Grilled chicken breast with mayonnaise, crispy beef bacon
with mustard, tomatoes, lettuce and fried eggs served
in toasted white bread
 لحم البقر المقدد المقرمش مع الخردل,شرائح صدر دجاج المشوي مع المايونيز
 خس وبيض مقلي تقدم مع خبز توست أبيض,بندورة

Chicken Submarine Sandwich
ساندويش صبمارين بالدجاج

8.500

Grilled chicken slice in a soft bun with lettuce
tomatoes and mozzarella cheese
 بندورة وجبنة الموزاريال،قطع دجاج مشوي بداخل خبزبالسمسم مع خس

Cheese Sandwich6.000
ساندويش الجبن
Melted emmental cheese in toast bread with tomatoes
جبنة االمينتال الاائبة مع البندورة تقدم داخل خبز التوست

Wrap Tuna Sandwich
لفائف ساندويش التونة

7.000

Wrap flour tortilla filled with light tuna, lettuce, tomatoes,
lemon juice and mayonnaise
 عصير اليمون و المايونيز, بندورة, خس,رقائق التورتيال محشوة بالتونه الخفيفه
All sandwiches are served with coleslaw salad and your choice of
french fries or potato wedges
جميع السندويشات تقدم مع سلطة الملفوف و خيارك من البطاطا المقلية أو ويدجز

Food Allergy?
Ask before you eat …
Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with peanuts, tree
nuts, soybeans, milk, eggs, wheat, shellfish or fish. Please ask a member of staff about the ingredients
before placing your order. Thank You
All prices are in Jordanian Dinars and subject to 10% service charge and 7% sales taxe
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PASTA
الباستا
Spaghetti Bolognese
سباجيتي بولونيز

6.500

With beef and tomato sauce served with parmesan cheese
مع لحم بقري وصلصة البندورة تقدم مع جبنة البرميزان

Penne Mare Monti
بين مار مونتي

13.000

Pasta with shrimp, porcini mushroom, cream and parmesan cheese
 كريما وجبنة البرميزان, فطر البورسيني,معكرونه مع الجمبري

Fettuccine Chicken Broccoli
فيتوتشيني بالدجاج والبروكلي

8.000

Pasta with chicken mushroom, broccoli, cream and parmesan cheese
 كريما و جبنة البرميزان, بروكلي,معكرونه مع الدجاج وافطر

PIZZA
البيتزا
Pizza Margarita
بيتزا مرغريتا

8.000

Tomato sauce and oregano covered with mozzarella cheese
صلصة البندورة مع االوريجانو مغطاة بجبنة الموزاريال

Pizza Veredora

9.000

بيتزا بالخضار
Tomato sauce, oregano, mushrooms, sweet peppers and olives
covered with mozzarella cheese
 مغطاة بجبنة الموزاريال، فلفل حلو وزيتون اسود، فطر،صلصة البندورة مع االوريجانو

Pizza Salami
بيتزا السالمي

9.500

Tomato sauce, beef salami mozzarella cheese and fresh oregano
 لحم السالمي مع االوريجانو مغطاة بجبنة الموزاريال،صلصة البندورة

Pizza Tonno
بيتزا بالتونة

10.000

Tomato, mozzarella, light tuna, onion, cappers and oregano
 كيبرز و الزعتر البري, بصل, تونة خفيفه, جبنة الموزاريال,بندورة
معكرونة مقلية مع الخضار وصلصة المحار

Food Allergy?
Ask before you eat …
Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with peanuts, tree
nuts, soybeans, milk, eggs, wheat, shellfish or fish. Please ask a member of staff about the ingredients
before placing your order. Thank You
All prices are in Jordanian Dinars and subject to 10% service charge and 7% sales taxe

%7  و ضريبة المبيعات%10 جميع األسعار بالدينار االردني وخاضعة لضريبة الخدمات

MAIN COURSES
األطباق الرئيسية
Wiener Schnitzel
وينر شنيتزل

15.000

Crust breaded veal escalope served with, lemon, anchovies,
French fries, cranberry relish and gradin green
 البطاطا المقليه, االنشوجة, يقدم مع الليمون,لحم عجل مغطى بالقرشلة
بنكهة التوت البري و الحديقة الخضراء

Chicken Mushrooms
الدجاج بالفطر

14.000

Grilled chicken breast served with seasonal vegetables,
french fries and mushrooms cream sauce.
 بطاطا مقلية وصلصة الفطر بالكريمة، صدر الدجاج المشوي مقدم مع الخضار الموسمية

Shrimps Tempura

17.000

جمبري مقلي بعجينة التمبور
Deep fried shrimps on a bed of shrimp crackers, served
with sweet chili sauce.
جمبري مقلي مقدم مع رقائق مقرمشة بنكهة الجمبري مع صلصة الفلفل الحلوة

Salmon Caviar
سمك السالمون بالكافيار

16.000

Grilled salmon topped with caviar served with seasonal vegetables,
french fries and saffron sauce
 بطاطا مقلية وصلصة الزعفران،سمك سالمون مشوي مع الكافيار تقدم مع الخضار الموسمية

Mixed Grill
مشاوي مشكلة

19.000

Lamb chops, kofta, shish taouq and beef medallion served with
french fries, grilled vegetables and barbecue sauce.
 شرائح لحم البقر تقدم مع البطاطا المقلية, دجاج شقف, كفته,شرائح لحم الخاروف
والخضار المشوية و صلصة الباربيكيو

Herb Crusted Lamb Rack
ريش الخاروف بالعشاب

24.000

Crusted lamb rack with herbs, served with vegetables,
French fries and rosemary
لحم الخاروف مغطى بالعشاب تقدم مع الخضار والبطاطا المقليه و اكليل الجبل

Black Angus Entrecôte Café de Paris
بالك أنجوس انتركوت دي باريس

26.000

Grilled beef sirloin served with Café de Paris butter roasted
cherry tomatoes, roast onion and French fries
لحم بقري مشوي يقدم مع صلصة زبدة كافي دي باريس مع البندورة الكرزيه المشوية
البصل المشوي و البطاطا المقلية

Food Allergy?
Ask before you eat …
Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with peanuts, tree
nuts, soybeans, milk, eggs, wheat, shellfish or fish. Please ask a member of staff about the ingredients
before placing your order. Thank You
All prices are in Jordanian Dinars and subject to 10% service charge and 7% sales taxe
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Beef Fillet Steak 220 grams
 غرام220 فيليه ستيك لحم البقر

24.000

Grilled to your liking with your choice of pepper sauce, mushroom sauce
or café de paris butter served with seasonal vegetables and french fries.
فيليه ستيك لحم البقر مشوي حسب الرغبة مقدم مع اختيارك من صلصة الفلفل أو صلصة الفطر
 مع الخضار الموسمية والبطاطا المقلية،زبدة كافيه دي باريس

Seafood Mixed Grill
مشاوي المأكوالت بحرية

26.000

Grilled lobster, shrimp, salmon and calamari served with seasonal
vegetables, french fries and parsley butter lemon sauce
 حبار تقدم مع الخضار الموسمية، سالمون، روبيان،استاكوزا مشوية
والبطاطا المقلية تقدم مع صلصة الزبدة والليمون

Catch of the Day
صيد اليوم

19.000

Your choice of fried or baked whole fish served with broccoli,
potato wedges and garlic sauce
اختيارك من السمك المقلي أو المشوي مقدم مع الزهرة الخضراء وشرائح البطاطا وصلصة الثوم

DESSERTS

حلويات
Swiss apple tart with vanilla ice cream

5.000

تارت التفاح السويسري مع ڤانيال ايس كريم
Baked Cheese Cake
كيكة الجبن المخبوزة

5.000

White or dark chocolate mousse

4.000

موس الشوكوال البيضاء أو السوداء

Assorted Arabic sweets

5.000

حلويات عربية متنوعة

Fresh fruits cuts platter

4.500

طبق من شرائح الفواكه الطازجة

Ice Creams
أأليس كريم – البوظة
The choice is yours…
...الخيار لك
Select from our Ice Cream Menu
اختيارك من قائمة أأليس كريم
Food Allergy?
Ask before you eat …
Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with peanuts, tree
nuts, soybeans, milk, eggs, wheat, shellfish or fish. Please ask a member of staff about the ingredients
before placing your order. Thank You
All prices are in Jordanian Dinars and subject to 10% service charge and 7% sales taxe
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