SNACK
Hot Arabic Snacks
مقبالت عربيه ساخنة

6.000

Deep fried kubbeh, spinach fattier,
cheese sambousek
 فطائر الجبنة, فطائر السبانخ,كبة مقلية

Fried Stuffed Olives
زيتون محشي ومقلي

5.000

Green olives fried stuffed cream cheese, pickle
carrot and fresh thyme served with potato
زيتون اخضر مقلي محشي بجبنة الكريمة و جزر مخلل وزعتر يقدم مع البطاطا

Buffalo Chicken Wings
أجنحة الدجاج

6.500

Deep fried marinated chicken wings
Mexican style, served with French fries
 تقدم مع البطاطس المقليه،أجنحة دجاج مقليه متبلة بالطريقة المكسيكية

Fried Chicken Mozzarella
دجاج بجبنة الموزاريال

6.000

Fried breaded minced chicken with mozzarella
cheese and cream cheese served with sour cream
الدجاج المفروم المقلي مع جبنه الموزيريال وجبنة الكريمة
 يقدم مع الصلصة الحامضة,

Fish and Chips
سمك وشيبس

7.000

Deep fillet fried fish with French fries, served
with tartar sauce
سمك مقلي مع البطاطا المقلية تقدم مع صلصة التارتار

Nachos
ناتشوز

7.500

Mixed crispy tortilla chips and Mexican salsa
roofed with melted cheddar cheese served
With guacamole and sour cream.
رقائق تورتيال المقرمشة مغطاة بجبنة الشيدر مقدمة مع
صلصة افوكادو والكريمة الحامضة

Shrimps Tempura
جمبري مقلي بالطريقة اليابانية

18.000

Deep fried shrimps on a bed of shrimp crackers,
served with sweet chili sauce.
،جمبري مقلي مقدم على غطاء من رقائق القريدس
مقدم مع صلصة حلوة و حارة

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 you placing your order. Thank You
All prices are in Jordanian Dinars and are subject to 10% service charge and 7% sales tax
%7  و ضريبة المبيعات%10 جميع األسعار بالدينار االردني وخاضعة لضريبة الخدمات

SNACK
Vegetable Quesadilla
خضار الكاساديال

7.000

Flour tortilla filled with sweet peppers, chili peppers,
green peppers, green onions served with
guacamole and sour cream
, فلفل اخضر, فلفل حار,خبز التورتيال محشو فلفل حلو

بصل ويقدم مع صلصة الكريما واجوكاموال
Cheese Platter
طبق األجبان

10.000

Fine selection of cheese served with crackers,
walnuts and fresh grapes.
،مجموعة مختارة من األجبان مقدمة مع رقائق البسكويت المالحة
 والعنب الطازج،الجوز

SANDWICH
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 وصلصه, بندوره,برجر مشوي مفروم مع البصل
الموفنبيك تقدم داخل الخبز السمسم و خيارك مع البيض المقلي واللحم البقري المقدد

Chicken Burger 180grams
 غرام180 برجر الدجاج

8.500

Grilled minced chicken, served inside toasted
sesame bun with cheese, mushrooms and onions.
دجاج مشوي مقدم داخل خبز السمسم المحمص مع جبنة وفطر وبصل

Tuna Sandwich
ساندويش التونا

7.500

Light tuna mixture with lettuce, onion, tomatoes, pickles,
lemon and mayonnaise served with brown multigrain bread
 ليمون, مخلل خيار, بندورة, بصل,تونا خفيفةمع الخس
و مايونيزيقدم داخل الخبز البني

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 you placing your order. Thank You
All prices are in Jordanian Dinars and are subject to 10% service charge and 7% sales tax
%7  و ضريبة المبيعات%10 جميع األسعار بالدينار االردني وخاضعة لضريبة الخدمات

SANDWICH
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
 بندورة: لحم بقري مقدد مع الخردل, كيبرز,صدور جاج مشوية مع مايونيز
خس و بيض مقلي تقدم داخل خبز التوست االبيض

Chicken Submarine Sandwich
ساندويش صبمارين بالدجاج

8.500

Grilled chicken slices in a soft bun with lettuce,
tomatoes and mozzarella cheese.
 بندورة وجبنة الموزاريال،قطع دجاج مشوي بداخل خبزالسمسم مع خس

Cheese Sandwich
ساندويش الجبنة

6.000

Melted emmental cheese and fresh tomatoes
in white toast bread.
جنة امينتال ذائبة مع البندورة الطازجة تقدم داخل خبز التوست االبيض

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

PIZZA
Pizza Margarita
بيتزا مارغريتا

8.000

Tomato sauce and oregano herbs covered
with mozzarella cheese.
صلصة الطماطم مع الزعتر مغطاة بجبنة الموزاريال

Pizza Vere Dora
بيتزا الخضار

9.000

Tomato sauce, oregano herbs, mushrooms,
sweet peppers and olives covered
with mozzarella cheese.
 الفلفل الحلو، الفطر،صلصة الطماطم مع الزعتر
والزيتون األسود مغطاة بجبنة الموزاريال

Pizza Salami
بيتزا سالمي

10.000

Tomato sauce, beef salami and mozzarella
cheese, fresh oregano.
 لحم السالمي مغطاة بجبنة الموزاريال,صلصة الطماطم مع الزعتر

Pizza Quattro Formaggi
بيتزا الفصول االربعة

11.000

Tomato sauce covered with mozzarella, gorgonzola,
parmesan and cheddar cheese
 جبنة الشيدر, جبنة البرميزان, الجبنة الزرقاء.صلصة الطماطم مغطاة بجبنة الموزاريل
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 you placing your order. Thank You
All prices are in Jordanian Dinars and are subject to 10% service charge and 7% sales tax
%7  و ضريبة المبيعات%10 جميع األسعار بالدينار االردني وخاضعة لضريبة الخدمات

