AED 180

AED 200

AED 160

AED 80

AED 90

AED 50

AED 45

AED 60
AED 55
AED 65
AED 40
AED 70

AED 85

AED 90

AED 110

AED 45
AED 40
AED 50
AED 85

AED 75
AED 5
AED 10
AED 120
AED 100

AED 82
AED 65
AED 105

AED 85

AED 120

AED 78
AED 57

AED 80

AED 85
AED 75
AED 70

AED 230

AED 115

AED 100
AED 230

AED 110

AED 130
AED 95
AED 68

AED 36
AED 42
AED 49
AED 24

AED 56
AED 62
AED 52
AED 66

AED 35
AED 37
AED 39
AED 41
MONVISO STILL WATER SMALL BOTTLE
MONVISO STILL WATER LARGE BOTTLE
MONVISO SPARKLING WATER SMALL BOTTLE
MONVISO SPARKLING WATER LARGE BOTTLE

AED 22
AED 38
AED 24
AED 40
AED 55
AED 32
AED 32
AED 32
AED 32
AED 32
AED 32
AED 27
AED 29
AED 31
AED 35
AED 37
AED 33
AED 39
AED 29
AED 27
AED 25
AED 31
AED 34

BUDWEISER
STELLA

الفطور
الفطور العربي  180درهم
سلة المخبوزات
خبز بيتا عربي وكرواسون بالزعتر
مقبالت عربية (ض)
حمص  ،لبنة ،حلومي ،مكدوس ،خيار ،طماطم وزيتون
فول مدمس (ض)
فول بالبصل  ،طماطم وبقدونس ،كمون وزيت الزيتون
شكشوكة (ض)
بيض مخفوق على الطريقة العربية مع البصل والطماطم
شرائح الفواكه الموسمية (ض)
تشكيلة من قطع الفواكه الموسمية الطازجة
شاي أو قهوة من اختيارك
عصائر الفاكهة الطازجة (ض)
 ،جريبفروت  ،تفاح أو بطيخ برتقال طازج

وجبة إفطار كونتيننتال  200درهم
سلة المخبوزات
تشكيلة لفائف خبز ،كرواسون بالزبدة ومعجنات الدانش مع المربى ،العسل ،الزبدة والدهن النباتي
تشكيلة مقبالت
شرائح جبن إمنتال ،زيتون أسود وأخضر لحم الديك الرومي المدخن ،جبن فيتا ،مرتديال بقري وسالمي،
وطماطم مجففة
روب بالجرانوال والتوت
اختيارك من الروب منخفض أو كامل الدسم والجرانوال
المشروبات
اختيارك من القهوة الطازجة ،الشاي أو العصير

الوجبات الصحية  160درهم
سلة المخبوزات
لفائف القمح الكامل ،خبز "واسا" ،لفائف خبز الردة مع مربى منخفضة السكر وعسل وبيسيل
شوفان ،حبيبات الكاكاو ،الزبيب وبذور دوار الشمس
البيض
أومليت بياض البيض بالسبانخ والطماطم ،برتقال وفراولة
المشروبات
اختيارك من القهوة الطازجة ،الشاي أو العصير

مختارات حسب الطلب
سلة المخبوزات  80درهم
تشكيلة لفائف خبز ،خبز محمص ،كرواسون معجنات الدانش مع المربى ،العسل ،الزبدة والدهن النباتي
بايغل  +لوكس  90درهم
شطيرة جبن كريمة ،سلمون مدخن ،قبار وبصل أحمر
شطيرة إيبيألتي  50درهم
بيض مقلي ،جبن شيدر ،لحم بقري مقدد ،خس و طماطم مع مايونيز
أفوكادو  +فيتا  45درهم
شطيرة مفتوحة من بيوريه األفاكادو ،جبن فيتا ،بيض مسلوق ،مع زيت زيتون بكر وخبز العجينة المشوي

خبز فرنسي  60درهم
لوز وبرقوق متبل مشوي

بان كيك الموز والتوت األزرق  55درهم

موسلي بيرشر السويسرية  40درهم
يُقدم مع التوت البري المجفف  ،المشمش  ،التفاح واللوز

بيض  70درهم
بيضتين طازجتان من المزرعة ،لحم مدخن ،نقانق الدجاج ،لحم بقري مقدد ،فاصوليا مطبوخة ،شطائر بان
كيك صغيرة ،خبز توست ،خبز محمص ،وبطاطا الشيف المميزة

أومليت  85درهم
ثالث بيضات مع إضافات من اختيارك ،خبز محمص ،بطاطا الشيف المميزة ،اإلضافات :لحم مدخن ،جبن
شيدر ،فطر أبيض ،طماطم ،بصل وفلفل حلو

بيض بينديكت  +هليون  90درهم
 2بيض مسلوق يعلوه لحم مدخن ومافن إنجليزي ،هليون ،بطاطا الشيف المميزة ،وصلصة هولندية
* يتم تقديم كل ما سبق مع اختيارك من القهوة الطازجة أو الشاي أو العصير

قائمة الطعام اليومية
المقبالت ،الحساء والسلطات
حساء العدس  45درهم
حساء تقليدي مع كروتون الثوم والليمون
حساء اليوم  40درهم

سلطة الجرجير  50درهم
أوراق جرجير صغيرة ،خل البلسميك ،جبن بارميزيان ،وطماطم تشيري

سلطة شيف يانس اليونانية  85درهم
طماطم تشيري ،بصل ،زيتون كاالماتا ،فلفل مشوي ،أوراق القبار ومزيج جبن الفيتا

سلطة سيزر هيلتون  75درهم
خس روماني ،كروتون الثوم ،رقائق البارمزيان الهشة وتتبيلة السيزر المحضرة على الطريقة المنزلية

إضافة دجاج مشوي  5درهم
إضافة أسياخ الجمبري المشوي ( 10 )3درهم
سمك السلمون المملح مع سلطة الكولسلو  120درهم
سبانخ صغيرة 100 ....درهم
طبق بلس  6المفضل
سبانخ صغيرة ،جبن فيتا ،شريحة معجنات السمسم ،صلصة العسل والخردل

المذاق العربي  82درهم
طبق بلس  6المفضل

كبة ،لفائف الجبن ،فطائر السبانخ ،سمبوسك باللحم ،حمص ،روب وصلصة النعناع

خبز العجينة الحامضة وشطيرة الخضار (ض) (ج)
جزر ،فجل ،خيار ،براعم ،خس ،طماطمُ ،جبن الماعز ،أفوكادو
برجر دجاج التندوري  105درهم
صدور دجاج متبلة مشوية ،تشانتي المانجو ،مايونيز النعناع الحار ،خس ايس برغ ،طماطم وأوراق الكزبرة

لفائف كلوب ساندوتش كونراد 85.....درهم
طبق بلس  6المفضل
تورتيال ،صدور دجاج ،لحم بقري مدخن ،طماطم ،بيض ،ورق الجرجير الصغير ،الكاجون ،مايونيز
تشيز برجر الخاص بنا  120.....درهم
طبق باالرو المفضل
 160جم من لحم األنغوس ،بطاطا ،خبز ،بصل مقلي ،فطر أبيض ،جبن شيدر ،أصابع بطاطا مقلية
بيتزا مرجريتنا  78درهم
صلصة الطماطمُ ،جبن موزاريال
الهوت دوغ الشهي  57درهم
نقانق شهية محضرة من أجود أنواع اللحم المفروم ،حار قليالً ،يُقدم مع صلصة الكزبرة ،والبصل األحمر،
والفلفل الحار ،والبطاطا
كباب أضنة  80درهم
لفائف من كباب لحم الضأن المتبل ،بصل ،بقدونس،
والسماق مع المخلالت التركية

األطباق الرئيسية ....
بابارديله  85درهم
أرنب مطهو على نار هادئة مع بردقوش ومكسرات
تاجلياتيل ال روز *وجبة نباتية**  75درهم
طماطم – صلصة الكريمةُ ،جبن موتزاريال طازجة
باستا بوتانيسكا  70درهم
طبق باالرو المفضل
زيتون ،فلفل حار ،قبار ،سمك األنشوجة ،طماطم ،جبن بيكورينو رومانو
لحم عجل البارميجانا  230درهم
فتات الخبزُ ،جبن بارميزان ،لحم عجل تعلوه طبقة من صلصة الطماطم وجبن الموزاريال ،ويُقدم مع
معكرونة نابوليتانو
لحم ضأن متبل وكفتة من حبوب الصنوبر  115درهم
خبز عربي ساخن ،حمص ،سلطة مقبالت حارة

صدور دجاج مشوية مغذاه على الذرة  100درهم
تشمي تشوري الليمون ،فطر محار األشجار المشوي
لحم التندوريان أوماها الحاصل على اعتماد وزارة الزراعة األمريكية ( 140جم)  230درهم
طبق باالرو المفضل
زبدة الكمأة والهليون المشوي

دجاج الزبدة  110درهم
أرز بسمتي مطهو على البخار ،خبز النان الهندي بالثوم ،حلوى البوندي الهندية ،بريتا ،خبز الالتشا ،سلطة

بيرياني بلحم الغنم  130درهم
كاري بصلصة الماسال والفلفل األخضر ،زبادي مع خضرة ،خبز النان ،مخلالت مشكلة ،رقائق باباد مقرمشة

ثالي هندي  95درهم
دجاج بالزبدة ،دال تادكا امريتساري ماشي

ثالي هندي بالخضروات  68درهم
شانا ماساال بانيير ماكاني دال تادكا خبز النان ،أرز بسمتي مطهو على البخار

الحلوى
التفاح والكراميل  56درهم
الكرز والفستق  62درهم
الليمون والريحان  52درهم
ريد فيلفيت مميز من الشيف يانس  66درهم

