SALADS
Seafood Salad
سلطة المأكوالت البحرية
Calamari, shrimp, sea scallop, salmon, mussels,
served with garden green salad topped with caviar
served with lemon dressing

11.000

 بلح البحر يقدم مع سلطة الخضروات المشكلة, سالمون, جمبري,كليماري
مع الكافيار و صلصة اليمون

Caesar Salad
سلطة السيزر

6.500

Romaine lettuce, delicate garlic-anchovy dressing, beef bacon,
brioche croutons topped with parmesan cheese

 خبز محمص, لحم بقري مقدد,سلطة السيزر مع صلصة االنشوجة بالثوم
وجبنـة البرمزان

Spring Salad
سلطة الربيع

5.000

Mixed leaves salad, mushroom, tomato cherry, green and black
olives, baby radish, cucumber served with
French dressing
فجل, زيتون االخضر واسود, بندوره كرزية, فطر,خضار ورقية
 خيار مع الصلصة الفرنسية,

Thai Beef Salad
سلطة اللحم التايلندي

9.500

Marinated beef with carrots, tomatoes, onion,
green chili, coriander, mint and Thai chili sauce
، فلفل اخضر، بصل، بندورة،لحم متبل مع الجزر
 نعنع مع الصلصة التايلندية الحارة،كزبرة

Greek Salad
سلطة اليونابية

6.000

Cucumber, tomato, iceberg lettuce,
black olives, feta cheese, black pepper,
olive oil, lemon fresh and thyme dressing.
 فلفل أسود, جبنة الفتا, زيتون أسود, خس أيس برج,بندورة, خيار
وزيت زيتون مع صلصة الليمون والزعتر

Assorted Mezza
مازات مشكلة

8.000

Hommos, mutabbale, tabbouleh, fattoush,
pickles, olives kibeh and fatayer.
 كبة وفطاير, زيتون, مخلالت, سلطة الفتوش, تبولة, متبل,حمص

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 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

SNACKS
Steamed Shrimp Dumpling
دامبلنج الجمبري المسلوق

11.000

Steamed shrimps dumpling with sesame oil, spring
onion, soya sauce and garlic oil.
، بصل حلقات،دامبلنج الجمبري المسلوق مع زيت السمسم
صلصة الصويا وزيت الثوم

Shrimp Coconut
جمبري بجوز الهند
Fried shrimp coated with coconut crackers served with
fried shrimp cracker and coconut sweet chili sauce

17.000

جمبري مقلي مغطي بمقرمشات بطعم جوز الهند تقدم مع مقرمشات بطعم الجمبري
وصلصة جوز الهند الحلو الحارة

Fried Calamari
الحبار المقلي

10.000

Deep fried crunchy breaded calamari served with basil sauce
and French fries.
الحبار المقلي بالقرشله مع صلصة الريحان تقدم مع البطاطا المقلية

Fish and Chips

7.000

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

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

Chicken Tempura
دجاج التامبورا

7.000

Deep fried fillet of chicken served with of French fries
and sweet chili sauce.
دجاج مقلي بدون عظم تقدم مع البطاطا المقلية وصلصة الحلو الحارة

Indian Potato Samosas
سمبوسك البطاطا الهندية

5.000

Deep fried homemade spice potato and peas samosas
served with tamarind chutney.
سمبوسك مقلية بالبطاطا الحارة مع البزيالء تقدم مع التمر الهندي

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 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

SNACKS
Hot Arabic Snacks
المقبالت العربية الساخنة

6.000

Deep fried kubbeh, spinach fatayer and cheese sambusak
 سمبوسك الجبنة, فطائر السبانخ،كبة مقلية

Chicken Satay

6.500

دجاج الساتاي
Grilled marinated chicken skewers served
with grilledpineapple and peanuts sauce.
دجاج متبل مشوي تقدم مع االناناس المشوي مع صلصة الفول السوداني

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

Vegetable Quesadilla
كسدية الخضار

5.500

Flour tortilla filled with sweet peppers, chili peppers,
green peppers and green onions served with guacamole,
sour cream and Mexican salsa.
 البصل االخضر مقدم مع صلصة األفوكادو, الفلفل الحار,تورتيال محشوة بالفلفل الحلو
والقشطة الحامضة والصلصة المكسيكية

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،

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 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
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

8.500

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 خبزبالسمسم مع خس

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 مفروم مقدم داخل خبز السمسم المحمص وجبنة وفطر وبصل

Cheese Sandwich
ساندويش الجبن

7.500

Melted emmental cheese in toast bread with tomatoes.
جبنة االمينتال الذائبة مع البندورة تقدم داخل خبز التوست

Salmon Croissant

10.500

كرواسون السالمون

Black ink croissant stuffed with cream cheese smoked
salmon rocca leaves, capers and lemon segments
 كيبرز,الكرواسون االسود محشي بجبنة الكريمة مع السالمون المدخن والجرجير
وشرائح الليمون

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 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

Wrap Beef Fajita
لفائف الفاهيتا
Wrap flour tortilla filled with slice beef, sweet pepper,
onion, sweet corn, kidney beans, Cajun spice served
with sour cream and guacamole
 فاصولياء, ذرة, فلفل حلو بصل,خبز التورتيال محشيه بشرائح لحم البقر
بهارات الكاجون تقدم مع صلصة الكريمة والجواكامولي

7.000

PIZZA
Pizza Margarita
بيتزا مرغريتا

8.000

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

Pizza Veredora
بيتزا الخضار

9.000

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

Pizza Napoli
بيتزا نابولي
Tomato sauce, anchovies, cappers and oregano
covered with mozzarella cheese

10.000

 الزعتر مغطاة بجبنة الموزاريال, كيبرز, انشوجة,صلصة الطماطم

Pizza Salami
بيتزا السالمي

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
, الجبنة الزرقاء.صلصة الطماطم مغطاة بجبنة الموزاريال
 جبنة الشيدر,جبنة البرميزان

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 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

PASTA
Penne Salmon
معكرونة البنا بالسالمون
Pasta penne with smoked salmon, peas cooked
in cream sauce and parmesan cheese

14.000

 بازيالء مطبوخة مع صاصة الكريمة,معكرونة البنا مع السالمون المدخن
وجبنة البرميزان

Spaghetti alla Bolognese
سباجيتي البولونيز

6.500

Spaghetti with minced beef and tomato sauce
served with parmesan cheese.
سباجيتي مع اللحم المفروم وصلصة البندورة وجبنة البرميزان

DESSERT
Fresh Fruit Cuts Platter

4.500

طبق من شرائح الفواكه الطازجة
Assortment of fresh fruit cuts

Swiss Apple Tart
تارت التفاح السويسري

5.000

Served with Mövenpick vanilla premium ice cream.

تارت التفاح السويسري مع اآليس كريم الفانيال
White or Dark Chocolate Mousse
الشوكوال البيضاء أو السوداء المخفوقة

4.000

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 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

