Local cuisine, global appeal
Traditional Swiss recipes revised by Mövenpick to entice the modern palate, marrying
tradition with culinary innovation. Savour these classic dishes, always cooked to
perfection, in our restaurants worldwide
Beef tartare: One of Mövenpick’s greatest culinary successes, perfected by our chefs
over time, steak tartare is true classic, not only in Switzerland, but worldwide.
Riz Casimir: Curry and tropical fruit flavours suggest an exotic origin, yet Riz Casimir was
invented in the Mövenpick kitchen by our founder, the legendary Ueli Prager. It’s been
served in our restaurants since 1952!
Zurich-style veal: Succulent veal in a mouth-watering cream and mushroom sauce,
served with a traditional crispy rösti, a quintessential Swiss dish popular at Mövenpick
restaurants the world over.
Swiss Carrot Cake: A modern take on the traditional Swiss ‘Rüebli Chueche’, our
contemporary carrot cake is light to bite, but big on flavour and topped with a smooth and
velvety cream cheese glace.
Beef Tartare
Mild, medium or fiery, toast and butter

90.00
سالطة لحم التارتار
شرائح لحم الفيليه مع البصل وصوص التارتار تقدم مع التوست

Traditional Caesar Salad
Iceberg lettuce with delicate garlic – anchovy dressing, beef bacon, croutons

70.00

سالطة سيزر
 مكعبات الخبز المقرمش مع صوص السيزر،خس آيسبرج مع األنشوجه وشرائح الجبن البارميزان
Club Sandwich
80.00
Melba toast with grilled chicken breast, eggs, beef bacon, tomatoes and cucumber served
with fried potatoes
كلوب ساندويتش
 دجاج مشوي ويقدم مع البطاطس، خيار، طماطم، مايونيز، خس،شرائح التوست المحمر مع اللحم البقرى والبيض المقلي
المحمرة
Mövenpick Beef Burger
90.00
100% Beef Patty, sesame bun, beef bacon, fried egg, French fries, Mövenpick burger
sauce
موﭭنبيك برجر
 لحم بقري مع خبز السمسم وبيف بيكون والبيض المقلي تقدم مع أصابع البطاطس المقلية و صوص البرجر%100
Tomato Soup
50.00
Cherry Tomato, basil and grissini
حساء الطماطم
طماطم شيري والريحان مع الجريسيني
Zurich-style veal
135.00
Sliced veal, button mushrooms, cream sauce, butter rosti
لحم البتلو على طريقة زيورخ
شرائح لحم البتلو محمرة بصلصة الكريمة تقدم مع عش الغراب والبطاطس الروستي
Riz Casimir
135.00
Sliced veal, mild curry sauce, jasmine rice, exotic fruits sambal, crispy krupuk
لحم البتلو على الطريقة السويسرية
شرائح لحم البتلو بصوص الكاري تقدم مع الفواكه المتبلة والمقرمشات
Wienerschnitzel
135.00
Veal escalope, classic bread crumb, French fries, mesclun
إسكالوب لحم البتلو
 يقدم مع البطاطس المحمرة والخبز،إسكالوب لحم البتلو بانيه
Swiss Carrot Cake
60.00
Carrot cake, cream cheese glace, candied carrots
كيك الجزر السويسرية
كيك الجزر مع كريم الجبن المثلج والجزر
All above prices are subject to service charge and all applicable taxes
 ويضاف إليها رسم الخدمة وجميع الضرائب المقررة،األسعار عاليه بالجنيه المصري

Buffets
Breakfast Buffet

116.50
بوفيه اإلفطار

Lunch Buffet

194.00
بوفيه الغداء

Dinner Buffet

300.00
بوفيه العشاء

Salads
Chicken Caesar Salad

85.00
سالطة سيزر الدجاج

Prawns Caesar Salad

225.00
سالطة سيزر الجمبري

Caprese Salad

85.00

Sliced buffalo mozzarella and tomato with basil pesto

سالطة كابريزي
شرائح جبن الموتزاريال مع الطماطم وصوص الريحان

Greek Salad

60.00

Feta cheese, olive oil and lemon marinated salad
with tomato, cucumbers, pepper, iceberg lettuce, and black olives

سالطة يونانى
 خس اآليسبرج والزيتون األسود، الفلفل، الخيار، زيت الزيتون مع الطماطم المتبلة بالليمون،جبن الفيتا

Smoked Salmon

180.00

Thin slices of smoked salmon, served with dill dip on roasted potatoes and
garden greens

سالمون مدخن
شرائح سمك السالمون المدخن مع البطاطس الروستي والخضروات

Soups
Creamy Mushroom Soup

55.00

Creamy mushroom soup served with garlic croutons

حساء المشروم بالكريمه
شوربة عش الغراب بالكريمة و تقدم مع خبز الثوم المحمص

Seafood Chowder

75.00

Creamy Seafood Soup

حساء فواكه البحر بالكريمه

All above prices are subject to service charge and all applicable taxes
 ويضاف إليها رسم الخدمة وجميع الضرائب المقررة،األسعار عاليه بالجنيه المصري

Main Courses
Beef Fillet Madagascar

240.00

Grilled beef fillet in green pepper sauce, served with seasonal vegetables and
rosemary potatoes

فيليه اللحم البقري
 يقدم مع الخضراوات الموسمية وبطاطس،فيليه اللحم البقري المشوي مع صوص الفلفل األخضر
بالروزماري

Grilled Chicken Breast

110.00

Grilled chicken breast stuffed with basil and mozzarella cheese, served with
mushroom risotto

صدور دجاج مشوية
صدور الدجاج المشوية مع الموتزاريال والريحان تقدم مع ريزوتو المشروم

Greek Style Mix Grill

215.00

Chicken souvlaki, beef liver, lamb chops and kofta with tzatziki served with
cabbage salad, tomato rice and fried potatoes

مشويات على الطريقة اليونانية
 سلطة الكرنب والطماطم يقدم مع، ريش ضأن و كفتة يقدم مع صوص الزبادي بالخيار والثوم، كبدة،دجاج
األرز والبطاطس المحمرة

Grilled Salmon

210.00

Grilled salmon medallion served with lemon butter sauce, cucumber and
tomato vegetables and dill potatoes

سمك سالمون مشوي
 يقدم مع خيار وطماطم وبطاطس بالشبت،دوائر سمك السالمون المشوي مع صوص الزبد والليمون

Grilled Lamb Chops

260.00

Marinated with oriental spices served with grilled vegetables and white rice

ريش ضأن مشوية
متبلة بالبهارات الشرقية وتقدم مع الخضراوات المشوية واألرز األبيض

Spicy Prawns Provençale

290.00

Sautéed shrimps served with garlic butter and freshly baked French baguette

جمبري بروفينسال
جمبري سوتيه بصوص الطماطم يقدم مع زبدة الثوم والخبز الفرنسي الطازج

All above prices are subject to service charge and all applicable taxes
 ويضاف إليها رسم الخدمة وجميع الضرائب المقررة،األسعار عاليه بالجنيه المصري

Sandwiches
Tuna Wrap

90.00

Tuna Salad with Crispy iceberg lettuce in tortilla bread, served with fried
potatoes

تونة راب
 يقدم مع البطاطس المحمرة،سالطة التونة مع خس اآليسبرج المقرمش في الخبز التورتيال

Beef Wrapper

110.00

Beef strips, pepper and onion in tortilla bread served with fried potatoes

لفائف اللحم البقري
شرائح اللحم البقري والبصل و الفلفل مع البطاطس المحمرة

Chicken Sandwich

95.00

Chicken tawook sandwich served with pickles and fried potatoes

ساندويتش الدجاج
ساندويتش شيش طاووق يقدم مع المخلل و البطاطس المحمرة

Desserts
Chocolate Lava Cake

60.00

Warm chocolate cake served with vanilla ice cream, garnished with seasonal
fruits

شيكوالتة الﭬا
كيك الشيكوالتة الدافيء يقدم مع اآليس كريم مزين بفاكهة الموسم

Apple Tart

60.00

Warm apple tart served with vanilla ice cream

تارت تفاح
تارت التفاح الدافيء يقدم مع آيس كريم الفانيليا

Crème Brûlée

50.00
كريم بروليه

Fresh Fruit Salad

55.00
سالطة فواكه

Mövenpick Ice Cream

27.00

Your choice from ice cream menu

آيس كريم موﭭنبيك
إختياركم من قائمة آيس كريم موڤنبيك

All above prices are subject to service charge and all applicable taxes
 ويضاف إليها رسم الخدمة وجميع الضرائب المقررة،األسعار عاليه بالجنيه المصري

