


Soup
Chinese Chicken and Sweet Corn Soup

Tom Yum Talay 
Spicy Thai seafood soup

09.00

11.00

الحساء
	 حساء	الدجاج	والذرة	الحلوة	الصينية		

 
توم	يوم	تالي

حساء المأكوالت البحرية التايلندية الحار 



Sushi
Spider Rolls
Smoked salmon, cream cheese, rocket leafs,
sesame seeds

Dragon Rolls 
Prawn tempura, avocado, teriyaki sauce
spiced mango mayonnaise

Sushi Platter
Assorted maki rolls with nigiri

18.00

24.00

27.00

سوشي
سبايدر	رولز	

سلمون مدّخن، جبنة الكريمة، أوراق الجرجير،
بذور السمسم
   
دراغون	رولز	

تمبورا الجمبري، أفوكادو، صلصة الترياكي،
مايونيز المانغا المبهر

طبق	السوشي	
لفافات متنوعة من الماكي مع النيجيري                                                     



السلطات	والمقبالت
سلطة	لحم	البقر	التايلندية	

سبرينغ	رولز	الدجاج		
خضار، الصلصة الحارة الحلوة

ساتاي	كامبور		
سيخ لحم بقر ودجاج، صلصة الفول السوداني 

سلطة	الخضار	المشكلة					
ورقيات خضراء، خضار مبشورة،

صلصة السمسم 

تمبورا	الجمبري		
جمبري مقلي بخليط العجين السائل

Salads and Appetizers
Thai Beef Salad

Chicken Spring Rolls
Vegetables, sweet chili sauce

Satay Campur
Beef and chicken skewer, peanut sauce

Assorted Vegetable Salad
Green leafs, shredded vegetables, sesame 
dressing

Prawn Tempura 
Batter fried prawns

11.00

11.00

13.00

12.00

18.00



Main Course
Nasi Goreng
Fried rice, chicken, prawns, vegetables, fried 
egg, satay, peanut sauce

Thai Chicken with Cashew Nuts
Wok fried chicken, bell pepper, dried chili, 
cashew nuts, steamed rice

Sizzling Beef
Sliced beef, capsicum, spring onions, broccoli

Singapore Noodles
Wok fried rice noodles, prawns, cabbage

18.00

20.00

22.00

20.00

الطبق	الرئيسي
ناسي	جورينج		

أرز مقلي، دجاج، جمبري، خضار، بيض مقلي، 
ساتاي ، صلصة الفول السوداني

دجاج	تايلندي	مع	كاجو			
دجاج مقلي على الصاج “ووك”، فلفل حلو، فلفل 

حار مجفف، كاجو، أرز مبخر

لحم	بقر	ُمقّلى		
شرائح لحم البقر، فليفلة، بصل أخضر، بروكلي

نودلز	سنغافورة		
نودلز األرز المقلي على الصاج “ووك”، جمبري، 

ملفوف



From our Mongolian Barbeque
Please choose from our daily selection of 
meat, chicken, calamari, prawns, vegetables, 
served with fried rice and soup 

Sweet and Sour Fish
Wok fried fish fillet, sweet and sour sauce, 
steamed rice

Malay Prawn Curry
Coconut steamed rice

Sharing Platter
Crispy spring rolls, prawn tempura, Satay, 
crispy calamari

22.00

24.00

23.00

24.00

من	مشاوينا	المنغولية			
يرجى االختيار من مجموعة اللحوم اليومية لدينا، 

دجاج، كاالماري، جمبري، خضار، 
تقدم مع أرز مقلي وحساء

سمك	حلو	وحامض		
فيليه السمك المقلي على الصاج “ووك”،

صلصة حلوة وحامضة، أرز على البخا

كاري	جمبري	الماليو			
أرز مبخر بجوز الهند  

طبق	المشاركة			
لفائف سبرينغ رولز المقرمشة، تمبورا 

الجمبري، ساتاي، كاالماري مقرمش



Desserts
Fresh Fruit Platter
Assorted sliced fruits, berry yoghurt

Deep Fried Ice Cream
Batter coated Movenpick ice cream,
banana tempura

9.00

10.00

الحلويات
طبق	فاكهة	طازجة		

شرائح الفاكهة المنوعة، لبن التوت

بوظة	مقلية			
بوظة موفنبيك المغلفة بخليط العجين السائل، 

تمبورا الموز

All prices are in Jordanian Dinar (JOD) and are subject to a 10% service charge.
A 7% sales tax is applicable on food and non-alcoholic beverages; 
16% sales tax is applicable on alcoholic beverages and tobacco.

Please let us know if you have special allergy.
Thank you! 

حبوب قشريات بيض سمك

فول سوداني  فول صويا حليب مكسرات

كرفس خردل

ترمس رخويات

سمسم ثاني اكسيد الكبريت

جميع األسعار بالدينار األردني وتخضع لرسوم خدمة بنسبة 10 ٪.
يتم تطبيق ضريبة مبيعات بنسبة 7 ٪ على األطعمة والمشروبات غير الكحولية ؛

تطبق ضريبة مبيعات بنسبة ٪16 على المشروبات الكحولية والتبغ.

يرجى إعالمنا اذا كان لديكم حساسية خاصة.
شكرًا	لكم


