
 

  

 

 

Allergens 

A Cereals and grains containing gluten 
B Shellfish 
C Fish 
D Eggs 
E Soy 
F Milk and lactose 
G            nuts (e.g. nuts, almonds, pistachios 
H Peanuts 
I Celery 
K Mustard 
L Sesame 
O Lupine 
P Sulphur dioxide and sulphite 
 

Additives 

*   with colouring 

  with flavour enhancer 

 with sweetening 

  with antioxidants 

 with nitrite salt 

 with preservatives 

 with phosphate 

Other 

V   Vegan 

Vg Vegetarian 

S  Seasonal/Local 

 
      

 

 



 

  

 

 

 

Snacks 

 الوجبات الخفيفة     
        

Shrimp Cocktail    B,D,I,             SR 65   

Classic shrimp cocktail with chiffonade  

Of lettuce and cocktail sauce 

 كوكتيل الجمبري     
 كوكتيكل الجمبري الكالسيكي مع     

 شرائط الخس الرقيقة وصلصة الكوكتيل     
 

Golden Shrimps        A,B,D           SR 65         

Fried shrimps and twister potatoes  

Served with Thai sweet chili sauce 

 الجمبري الذهبي     

 جمبري مقلي مع لفات البطاطا      

 تقدم مع صلصة الفلفل التايالندية الحلوة     
 
 

Chicken Lollipops    A,D            SR 50         

Served with onion rings and BBQ sauce 

 لولي بوب الدجاج     

 تقدم مع حلقات البصل وصلصة الباربكيو      
 

Old London Style Fish & Chips  A,B,C              SR 85   
Fish and chips sprinkled with malt vinegar 

على الطريقة اإلنجليزية -سمك وبطاطا       
الخل  سمك وبطاطا مع       

 
 
 

 



 

  

 

 

 

Nachos Con Queso     A,F               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،     
فوكادو وصلصة الطماطموالكريمة الحامضة، وصلصة األ       

 
Nachos    A,F               SR 35    

Served with sour cream and tomato cilantro salsa 

 ناتشوس     
 تقدم مع صلصة الكريمة الحامضة، وصلصة الطماطم بالكزبرة     
 

Viva Patatas    F    SR 35     

Portion of spicy potato wedges OR French fries 

With tartar sauce and tomato ketchup  
بطاطا ڤيڤا       
البطاطا المقلية أوويدج البطاطا المتبل        
 مع صلصة التارتار والكتشاب     

 
Trio for Two    A,B,D,F   SR 60         

Potato wedges, shrimps and onion rings served with dips 

 تريو فور تو     
بطاطا، والجمبري وحلقات البصل تقدم مع الصلصاتويدج ال       
 

 
View Mezze Platter   Vg,S,A,F,L,H   SR 45            

Chef’s selection of Oriental Hot & Cold Mezze 

المقبالت  اطباق   
الشرقية الساخنه والباردة   المقبالت مختارات من الشيف من   

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Crispy Vegetable Spring Rolls  Vg     SR 45             

With Thai sweet chili sauce  

 لفائف الربيع المقرمشة بالخضار     

صلصة الفلفل التايالندية الحلوة  مع       

 
Smoked Salmon Baguette    A,F,C     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     

قدم مع البطاطا المقليةي       

 
Chicken Tortilla Wrap   A,D,F,     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   A,K,C     SR 50   

 Toasted brown bread, mustard and lettuce, with fries  

 ساندويش التونة والخيار      

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

Mövenpick Club Sandwich   A,D,     SR 65       
Classic club sandwich with chicken, beef bacon, 
Cheese and fried egg, served with French fries 

نبيكڤكلوب ساندويش مو         
 الكلوب ساندويش الكالسيكي مع الدجاج، والبيكون البقري     
قدم مع البطاطا المقليةي مقليةة بيضوالجبنة و       
 

 



 

  

 

 

 

Grilled Vegetable Ciabatta   A,Vg         SR 50   

Layered with basil pesto & cheese, served with fries  

       شباتا الخضار المشوية      

صلصة البيستو والجبنة، تقدم مع البطاطا المقليةطبقات مع          

 
 

Desserts 

    الحلويات                                                               
 
 

Swiss Chocolate Mousse  D,      SR 45   

 موس الشوكوالتة السويسرية                                                                  
 

Sliced Fresh Fruits of the Season Vg,S     SR 45   

 شرائح الفواكه الموسمية الطازجة                                                      
 

Medley of French Pastries  A,D,F,H,L    SR 45   

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

  تشكيلة حلويات فرنسية     
الفرنسية الطازجة لحلوياتاختيار الشيف من ا                                                                        
 

                                                                  Traditional Baked Cheesecake  A,F,D     SR 45  

`          With berry compote  

            تشيز كيك التقليدية               

المطبوخة مع صلصة التوت                                                                   


