ركن املقبالت وال�سلطات

Appetizers & Salads
Corner

�أطباق طيلة اليوم
املقبالت وال�سلطات

ALL DAY DINING
APPETIZERS & SALADS
ركن املقبالت وال�سلطات

Appetizers & Salads
Corner

Scottish Smoked Salmon

6.500

Served with traditional condiments.

Oriental Mezze Platter V

2.900

Hommos, moutabal, tabouleh, stuffed

6.500
2.900

�ساملون مدخن ا�سكتلندي
يقدم مع بهارات تقليدية

V مازة �شرقية

. تقدم مع الزيتون واملخلل واخلبز العربي. ورق عنب، تبولة، متبل،حم�ص

vine leaves. Served with olives, pickles and Arabic
bread.

Niçoise Salad

4.000

Tossed romaine lettuce, tuna, green beans, potatoes,

4.000

boiled eggs, bell peppers, capers, onions & olives.

�سلطة ن�سواز

 براعم، فليفلة، بي�ض م�سلوق، بطاطا، فا�صوليا بي�ضاء، تونه،خ�س �أبي�ض
. تقدم مع تتبيلة اخلل الفرن�سي. ب�صل وزيتون،الكرب

Served with a French vinaigrette dressing.

**Al Bida’a Chicken Caesar Salad

4.500

4.000

2.250

2.250

Romaine lettuce, tender grilled chicken
breast, anchovies, freshly grated parmesan shavings &

�سلطة قي�صر البدع

**
 رقائق جنب البارميزان، �أن�شوفة، �صدر دجاج م�شوي،خ�س �أبي�ض
. تقدم مع تتبيلة كرمية الثوم.وقطع خبز الكروتون

croutons. Served with a creamy garlic dressing.

Green Salad V
Lettuce, green pepper, cucumber, spring onion. Served

V

 ب�صل �أخ�ضر، خيار، فليفلة حلوة،خ�س

with vinaigrette dressing.

Vegetable Crudités and Olives V

2.250

Served with cocktail sauce.

Chef’s Salad
Mixed lettuce, Gouda cheese, boiled egg, turkey ham,
roast beef, tomato wedges and olives with French
dressing.

�سلطة خ�ضار

4.000

2.250
4.000

V

كروديتي اخل�ضار والزيتون
تقدم مع �صل�صة كوكتيل

�سلطة ال�شيف

 حلم بقر، ديك رومي، بي�ض م�سلوق، جنب غودا،خ�س منوع
. زيتون مع تتبيلة فرن�سية، ودجز الطماطم،حممر

ركن ال�شوربة

SOUP KETTLE
Fresh Tomato & Basil Cream V

2.000

Market tomato, fresh basil and cream.

Chicken

2.000

Cream of chicken soup with green asparagus.

Lentil V

2.000

Traditional oriental lentil soup with

ركن ال�سندويت�شات
Sandwich
Corner

pita bread croutons.

Chef’s Special Soup

2.000

From our daily kettle. Please ask your server for
details.

2.000
2.000
2.000
2.000

4.500

Your choice of turkey or roasted chicken and crispy

4.500

halal turkey bacon. Served in white or brown toast
with tomato, lettuce, egg, cheese and mayonnaise.
Served with crispy French fries.

Italian Tuna Sandwich

5.000

5.000

5.500

5.500

5.500

5.500

Flaked tuna, fresh basil & thyme, tomato & mozzarella
cheese. Dressed with olive tapenade salsa & served
with crispy French fries.

**Minute Steak Sandwich
Sautéed beef steak with creamy mushroom sauce.
Served with crispy French fries.

Beef or Chicken Burger
Juicy burger served with onion, lettuce, tomato,
gherkins in a sesame bun.
Served with French fries with your
choice of topping:
Cheese, Fried Egg, Beef Bacon.

كرمية الطماطم الطازجة واحلبق
طماطم مع احلبق الطازج والكرمية

كرمية الدجاج

�شوربة كرمية الدجاج مع الهليون الأخ�ضر

عد�س

V
.�شوربة عد�س �شرقية تقليدية مع كروتون خبز

�شوربة ال�شيف املميزة

. يرجى الإ�ستف�سار عن �شوربة اليوم،حت�ضر طازجة يومي ًا

ركن ال�ساندويت�شات

SANDWICH CORNER
Classic Club Sandwich

V

كلوب �ساندويت�ش

.» الدجاج املحمر�أو باكون الديك الرومي «حالل،خيارك من الديك الرومي
، بي�ض، خ�س، طماطم: الأ�سمر مع/تقدم مع خبز التو�ست الأبي�ض
.جنب مايونيز والبطاطا املقلية

�ساندويت�ش تونا الإيطالية

 تقدم مع. طماطم وجنب موتزريلال، زعرت، حبق طازج،�شرائح تونا
.�صل�صة الزيتون والبطاطا املقلية

�ستيك �ساندويت�ش

**
.�شرائح �ستيك حلم البقر �سوتيه مع �صل�صة كرمية الفطر
.تقدم مع البطاطا املقلية

برغر الدجاج �أو حلم البقر

، الطماطم، اخل�س،برغر طري يقدم مع الب�صل
.خملل اخليار ال�صغري داخل خبز «البان» بال�سم�سم
،يقدم مع البطاطا املقلية �أو خيارك من اجلنب
.البي�ض املقلي �أو باكون حلم البقر

ركن ال�سندويت�شات
Sandwich
Corner

با�ستا ال�شهية

PASTA MIA
Spaghetti Alfredo

4.500

Mushrooms, halal beef bacon, cream, Parmesan

4.500

cheese.

**Penne Seafood Arabiata

4.500

** با�ستا بيني ثمار البحر �آرابيتا

4.500

4.500

با�ستا القمح الع�ضوية بيني

Tomatoes, olive oil, basil and eggplant.

5.500

5.500

5.500

5.500

Mushrooms, tomato, rocket, mozzarella & goat’s cheese.

ركن البا�ستا والبيتزا
Pasta & Pizza
Corner

Oriental Pizza Mista
Spicy sausages, mozzarella, green pepper, tomato
and basil.

MAIN COURSES
Veal Zurichoise

6.500

Sautéed veal strips in creamy mushroom sauce.
Served with Rösti potatoes.

**Mixed Grill

6.500

Shish taouk, kebab, lamb chops & kofta.
Served with Oriental rice or French fries.

Traditional Chicken or Mutton Biryani

Marinated Hammour fillet with lemon and olive oil.
Served with sautéed vegetables and Basmati rice.

. احلبق والباذجنان، زيت الزيتون،مع الطماطم

بيتزا الف�صول الأربعة

V
 جنب املاعز، موتزريلال، روكا، بندورة،فطر

بيتزا مي�ستا ال�شرقية

. حبق، طماطم، فلفل �أخ�ضر، جنب موزاريلال،نقانق بالتوابل احلارة

الأطباق الرئي�سة
6.500
6.500

زوريكواز حلم العجل

. تقدم مع بطاطا رو�شتي.�شرائح حلم العجل �سوتيه مع �صل�صة كرمية الفطر

م�شاوي م�شكلة

**
. تقدم مع الأرز ال�شرقي �أو البطاطا املقلية. حلم حمل مع ال�ضلع وكفتة، كباب،�شي�ش طاووق

6.500

6.500

6.500

6.500

Served with raita and pickles.

Red Sea Hammour

ثمار البحر مع �صل�صة طماطم بالتوابل احلارة

!  من الفرن �إىل مائدتك.. بيتزا

PIZZA OVEN
Four Seasons Pizza V

. الكرمية وجنب البارميزان، » باكون حلم البقر «حالل،مع الفطر

4.500

Mixed seafood, chili tomato salsa.

Organic Whole Wheat Penne

�سباجيتي الفريدو

برياين الدجاج �أو حلم اخلروف
.يقدم مع الأرز واملخلل

هامور البحر الأحمر

. تقدم مع خ�ضار �سوتيه و�أرز ب�سمتي.فيلية هامور متبل بالليمون وزيت الزيتون

ركن البا�ستا والبيتزا
Pasta & Pizza
Corner

**Grilled Baby Chicken

6.500

6.500

10.950

10.950

)غ180 ( �ستيك حلم البقر �أجنو�س �سرتبليون

12.000

)غ400(  بون»الأمريكي-حلم بقر �أجنو�س «تي

Traditionally marinated boneless marinated baby
chicken. Served with market vegetables & French fries.

U.S. Black Angus Striploin
180 gm. of perfectly grilled beef steak.
Served with green salad, French fries &
peppercorn sauce.

U.S. Black Angus T-bone (400 gm.)

12.000

Served with French fries, garden vegetables
and peppercorn or mushroom sauce.

U.S. Black Angus Beef Tenderloin (200 gm.)

11.950

Served with French fries, garden vegetables

11.950

and peppercorn or mushroom sauce.

Vegetable Korma V

5.500

Served with rice, raita and pickles.

Grilled or Fried Prawns

9.950

Six pieces of grilled or fried prawns served with

5.500
9.950

French fries or rice.

الأطباق الرئي�سية

Main Courses

Butter Chicken

6.500

Rich chicken curry with rice, raita

6.500

and pickles.

CHEESE PLATTER
Cheese Platter
(Brie, Emmental, Blue cheese.). Served with
assorted breads, grapes and crackers.

فروج م�شوي

**
 يقدم مع اخل�ضار.فروج م�سحب متبل بالبهارات والليمون
.الطازجة والبطاطا املقلية

 يقدم مع �سلطة اخل�ضار والبطاطا.�ستيك حلم بقر م�شوي
.املقلية و�صل�صة حبوب الفلفل

. اخل�ضار الطازجة و�صل�صة الفطر �أو حبوب الفلفل،يقدم مع البطاطا املقلية

)غ200( حلم بقر �أجنو�س تنديرليون الأمريكي

. اخل�ضار الطازجة و�صل�صة الفطر �أو حبوب الفلفل،يقدم مع البطاطا املقلية

كورما اخل�ضار

V
 « الرايتا» واملخلل،تقدم مع الأرز

ربيان م�شوي �أو مقلي

. قطع ربيان م�شوي �أو مقلي تقدم مع البطاطا املقلية �أو الأرز6

دجاج بالزبدة

.دجاج بالكاري والأرز والرايتا واملخلل

�أطباق اجلنب
5.500

5.500

طبق �أجبان �سوي�سرية

، بري يقدم مع خبز منوع، امينتال،روكفور
.عنب ورقائق ب�سكويت كراكرز

الأطباق الرئي�سية

Main Courses

احللوى

DESSERTS
Traditional Swiss Chocolate Mousse

3.000

**Warm Apple Tartlet

3.000

Served with one scoop of vanilla ice cream.

Raspberry Cheesecake

3.000

Served with Crème Chantilly

Assorted Oriental Sweets

3.000

A selection of homemade delights.

3.000
3.000

مو�س ال�شوكوال ال�سوي�سرية التقليدية
** تورتة التفاح ال�ساخنة

3.000

كعكة اجلنب وتوت العليق

3.000

ت�شكيلة حلويات �شرقية

.تقدم مع مغرفة واحدة من الآي�س كرمي بالڤانيال
تقدم مع الكرمية الطازجة

.حلوى �شرقية منوعة طازجة

الآي�س كرمي

Ice Cream

.يرجى اال�ستف�سار عن ت�شكيلة الآي�س كرمي لدينا

Please ask for our ice cream selection

One scoop

1.000

Two scoops

2.000

Three scoops

3.000

Add Crème Chantilly, chocolate or strawberry sauce
for 0.350 KD/ each.

احللوى

Desserts

** Seasonal Sliced Fruit Platter V

3.500

Mövenpick Carrot Cake

3.000

1.000
2.000
3.000
3.500
3.000

»قطعة « �سكوب

قطعتان
ثالث قطع

.ك لكل منها. د0.350  ال�شوكوال �أو �صو�ص الفراولة ب�إ�ضافة،مع الكرمية الطازجة
V

** �شرائح من فاكهة املو�سم
كعكة جزر موفنبيك

احللوى

Desserts

Kids’ Corner
Chicken or Beef Burger

2.250

2.250

بريجر الدجاج �أو حلم البقر

2.250

2.250

» قطع6 « ناجتز الدجاج

2.250

بيتزا مارجريتا

2.250

�أ�صابع ال�سمك بالق�سماط

2.250

�سباجيتي نابوليتانا

Served with French fries.

Chicken Nuggets (6 pcs)
Served with French fries.

Pizza Margarita

2.250

Tomato and cheese.

Breaded Fish Fingers

2.250

Served with French fries.

Spaghetti Napolitana

2.250

Dressed with tomato salsa.

Spaghetti Bolognese

ركن الأطفال

2.250

Served with minced beef & tomato salsa.

2.250

PORTIONS
French Fries or Mashed Potatoes

1.250

Steamed Vegetables

1.250

1.250
1.250

يقدم مع البطاطا املقلية
يقدم مع البطاطا املقلية
مع الطماطم واجلنب

تقدم مع البطاطا املقلية
مع �صل�صة الطماطم

�سباجيتي بولونيز

مع حلم بقر مفروم و�صل�صة الطماطم

�أطباق جانبية
بطاطا مقلية �أو مهرو�سة
خ�ضار على البخار

ركن الأطفال

Kids Corner

ركن الأطفال

Kids Corner

