
  
 

  

 

 Water 

 

 

Mineral Water  

  

                            Voss Large                                                                                 

                            Voss Small                                                                                  

40 

20 

                            Fiji Small                                                                                    28 

  

  

Sparkling Water 

 

 

Perrier Small                                                                             20 

Perrier Large                                                                             38 

San Pellegrino Large                                                                 

San Pellegrino Small                                                                 

38 

20 

  

    Soft Drinks                                                                                                    

 

 

Pepsi                                                                                         18 

Pepsi Diet 

Seven Up 

Seven Up Diet 

Coca Cola 

Cola Light 

 

 

  

    Malt Beverage                                                                                       
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                          Holsten 

                             Budweiser 

                              

 

 

                             Fresh Juices                                                                              30 

              Chilled Juices                                                                            18 

 

                            Sparkling  Juice                                                              

 

              Peach                                                                                         

              Pomegranate                                                                              

120 

150 

 

 

    Milkshakes                                                                                            
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              Your choice of fruit milkshakes  

              With full or low fat milk 

 

              Strawberry, Banana, Mango  

              Vanilla, Chocolate, Caramel  



  
 

  

 

 

 

 

         

Tea   

 

 

 

 

 

 

22 

          English Breakfast Tea  

 A dark typical tea  with tangy    

 richness and sparkling flavor 

 

 

          Earl Grey Tea  

 An elegant tea with the subtle flavor of 

 Bergamot 

 

 Green leaf tea 

 Whole leaf green tea with a sharp  

 Refreshing flavor 

 

 

          Chamomile  

                         Flowering chamomile acts as the basis for 

                         this popular and whole some flavored 

                         herbal infusion 

 

 

          Green Jasmine Tea 

                         Delicate jasmine petals diffuse their  

                         fragrance over a summer china tea  

                           

 

       Iced Tea                                                                                    
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         Iced  Lime Mint   

         Iced  Peach   

         Iced  Raspberry Honey   

         Iced Traditional Chai   

 

      Coffee  

 

        Turkish Coffee                                                                               25 

        Freshly Brewed Coffee                                                                  25 

        Coffee’ Latte                                                                                  25 

        Espresso                                                                                         20 

        Espresso Double                                                                            25 

        Cappuccino                                                                                    25 

        Hot Chocolate                                                                                25 

  

  

 

      

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

 

 Iced Coffee                                                                                         
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        Iced Espresso   

        Iced Café Latte                                                                                                          

        Iced Coconut Café Latte                                                                                                          

        Iced Caramel Café Latte                                                                                                        

 

 

 

  المياه

       مياه معدنية  

 إيفيان صغير 16    

 إيفيان كبير 32    

 فوس كبير 40    

 فوس صغير 20    

 فيجي صغير 28    

      مياه غازي 

 بيرييه صغير 20    

 بيرييه كبير 38    

 سان بيلليغرينو كبير 38    

 سان بيلليغرينو صغير 20    

  

باردةمشروبات    

 بيبسي 18   

 ميرندا 

 سفن أب 

 كوكا كوال 

 فانتا 

 سبرايت 

 مشروب الملت 

 هولستن 22   

 موسيي 

 باربيكان 

 العصير 

 العصير الطازج 30  

 عصير مثلّج 18  

  

  

 عصير العنب الغازي 

 األبيض 110

 األحمر 



  
 

  

  

 أنواع الحليب المخفوق

لكامل أو القليل الدسمما تختارونه من ميلكشيك الفواكه بالحليب ا 36  

موز.مانجا.فانيال. شوكوال. كراميل .فراولة   

 

 

 

 الشاي 22

 شاي الفطور اإلنكليزي 

 شاي سيالني نموذجي داكن متميّز بغناه وبنكهته الرائعة 

  شاي إيرل غراي 

 شاي متأنّق بنكهة البرغموت الحادة 

 شاي سيالني 

ون أقوى شاي بخلطة مميزة تعطي الشاي طعم ول   

 الشاي األخضر 

 اوراق الشاي األخضر الكاملة مع نكهة منعشة  

 شراب البابونج 

 تشكل زهرة البابونج الفتيّة المقّوم األساسي لهذا الشراب الساخن 

الشعبي ذي النكهة األّخاذة    

 الشاي بالياسمين 

صيفيتبّث أوراق الياسمين الرقيقة عطرها فيتغلغل في الشاي الصيني ال   

 شاي ثمرة الزهرة والكركدية 

  

   الشاي المثلّج      22

 بالليمون والنعناع 

 بنكهة الدّراق 

 بالعسل والتوت البّري 

 شاي تقليدي مثلّج 

  

  

 القهوة 

 قهوة تركية 25

 قهوة بالبن المطحون الطازج 25

 قهوة بالحليب 25

 

 

 

 

 إسبريسو 20

 إسبريسو دابل 25

افهنسك 25  

 نسكافه خاٍل من الكافيين 25

 كابوتشينو 25

 شوكوال ساخن 25

  

 

35 

 قهوة مثلّجة

 إسبريسو مثلّج                    

 قهوة مثلّجة بالحليب                    

 قهوة مثلّجة بالحليب وجوز الهند                    

اميلقهوة مثلّجة بالحليب والكر                      

 

 

 



  
 

  

Snacks 

 الوجبات الخفيفة  

        

 

 Shrimp Cocktail                           SR 65

               

Classic shrimp cocktail with chiffonade  

Of lettuce and cocktail sauce 

 كوكتيل الجمبري     

 كوكتيكل الجمبري الكالسيكي مع     

صلصة الكوكتيلشرائط الخس الرقيقة و       

 

 Golden Shrimps                             SR 65  

                        

Fried shrimps and twister potatoes  

Served with Thai sweet chili sauce 

 الجمبري الذهبي     

 جمبري مقلي مع لفات البطاطا      

ةتقدم مع صلصة الفلفل التايالندية الحلو       

 

Chicken Lollipops                SR 50

                        

Served with onion rings and BBQ sauce 

 لولي بوب الدجاج     

 تقدم مع حلقات البصل وصلصة الباربكيو      

 

Old London Style Fish & Chips               SR 85

                  
Fish and chips sprinkled with malt vinegar 

على الطريقة اإلنجليزية -سمك وبطاطا       

 سمك وبطاطا مع الخل      

 

Nachos Con Queso                  SR 60

                          
Served with meat sauce, jalapeno peppers,  
Sour cream, guacamole and tomato salsa  

 ناتشوس كون كويسو     

 ناتشوس مع الجبنة تقدم مع صلصة اللحم، والفلفل،     

 والكريمة الحامضة، وصلصة األفوكادو وصلصة الطماطم     

 

Nachos                  SR 35

                       

Served with sour cream and tomato cilantro salsa 

 ناتشوس     

 تقدم مع صلصة الكريمة الحامضة، وصلصة الطماطم بالكزبرة     

 

Viva Patatas                 SR 35

          

Portion of spicy potato wedges OR French fries 

With tartar sauce and tomato ketchup  

 ڤيڤا بطاطا     

 ويدج البطاطا المتبل أو البطاطا المقلية     

التارتار والكتشابمع صلصة        

 



  
 

  

Trio for Two                SR 60

                

Potato wedges, shrimps and onion rings served with dips 

 تريو فور تو     

 ويدج البطاطا، والجمبري وحلقات البصل تقدم مع الصلصات     

 

Le café Mezze Platter               SR 45           

         

Chef’s selection of Oriental Hot & Cold Mezze 

 

Crispy Vegetable Spring Rolls              SR 45

                     

With Thai sweet chili sauce  

 لفائف الربيع المقرمشة بالخضار     

 مع صلصة الفلفل التايالندية الحلوة      

 

   Smoked Salmon Baguette                        SR 65 

 

         

            With horseradish and dill cream, onion rings and capers, 

                                                                      Accompanied with French fries  

 باجيت السلمون المدّخن                 

 مع كريمة الفجل والشبت، وحلقات البصل والكبر                   

 يقدم مع البطاطا المقلية                    

 

Chicken Tortilla Wrap               SR 65

          

Chicken fajitas, lettuce and bell peppers, served with 

Guacamole and sour cream 

 لفات التورتيال بالدجاج      

 فاهيتا الدجاج، والخس، والفلفل الرومي، تقدم مع                                                                                 

 صلصة األفوكادو والكريمة الحامضة       

 

 Tuna Cucumber Sandwich              SR 50

          

 Toasted brown bread, mustard and lettuce, with fries  

 ساندويش التونة والخيار      

 في التوست البني المحمص، مع المستردا والخس يقدم مع البطاطا المقلية     

 

Movenpick Club Sandwich              SR 65     

         
Classic club sandwich with chicken, beef bacon, 
Cheese and fried egg, served with French fries 

   كلوب ساندويش موڤنبيك     

 الكلوب ساندويش الكالسيكي مع الدجاج، والبيكون البقري     

 والجبنة وبيضة مقلية يقدم مع البطاطا المقلية     

 

Grilled Vegetable Ciabatta               SR 50 

        

Layered with basil pesto & cheese, served with fries  

       شباتا الخضار المشوية      

والجبنة، تقدم مع البطاطا المقليهمع طبقات صلصة البيستو        

 



  
 

  

 

 

                  Desserts    

    الحلويات                       

 

 

Swiss Chocolate Mousse               SR 45

         

 موس الشوكوالتة السويسرية                                                

 

Sliced Fresh Fruits of the Season              SR 45

  

 شرائح الفواكه الموسمية الطازجة                                 

 

Medley of Fresh Pastries               SR 45

        

Chef’s selection of premium homemade French pastries of the day 

 تشكيلة المعجنات الطازجة   

   اختيار الشيف من المعجنات الفرنسية البيتية الطازجة                                                

 

                                                Traditional Baked Cheesecake              SR 45 

 

With berry compote  

            تشيز كيك التقليدية    

 مع صلصة التوت المطبوخة                                                 

                                    


