القــائـمـة
M E NU

الـمـــــــقــــــبــــــــــــالت

APPETIZERS
Crispy Gulf Prawns

Eggplant caviar, wild mint, Mediterranean
pomegranate, lemon and ginger sauce

74
S

روبيان الخليج المقرمش

 رمان البحر األبيض، نعناع بري،كافيار الباذنجان
 صلصة الليمون مع الزنجبيل،المتوسط

Corn Meal Crusted Calamari

63

كلماري مغطى بدقيق الذرة

Vegetable Spring Rolls

32

”لفائف الخضار “سبرنغ رول

Crispy fried calamari, lemon and spicy
pomodoro sauce with a salad of mango,
chilli and coriander

Served with baby salad and sweet
chili sauce

Mezzeh Platter

Walnut beetroot, hummus, vine leaves,
haloumi spring roll, lamb sambousek
and mutabal

Field Berry Salad

Buffalo mozzarella cheese, watermelon,
avocado, candied walnuts, raspberry and
baby leaves

 صلصة البومودورو،كلماري مقلي مقرمش
 الفلفل،الحارة بالليمون تقدم مع سلطة المانجو
الحار والكزبرة

V

تقدم مع السلطة وصلصة الفلفل
الحارة والحلوة

58

طبـــق مــــازة

N

، ورق العنب، حمص،شمندر بالجوز
،لفائف سبرنغ رول بجبنة حلومي
سمبوسك لحم ضأن ومتبل

65

سلطــــة التــــوت

N.V

، أفوكادو، بطيخ،جبنة موزاريال بافالو
 توت عليق وأوراق خضار صغيرة،جور محلى

سلطـــــــــة يـونانيـــــــــة مـــع
جبنة الفيتا الدنماركية

Greek Salad with Marinated
Danish Feta

48

Kalamata olives, Danish feta, Trio of
Tomatoes, baby cucumber with lime
vinaigrette

V

Hatta Caesar Salad

49

سلطــــة سيـــزر حتــا

Smoked Salmon Nicoise Salad

69

سلطة نيسواز مع السلمون المدخّ ن

Romaine lettuce, crispy turkey bacon,
grilled chicken, shaved parmesan; soft
boiled egg, lavosh and Caesar dressing

Scottish salmon with fine green beans,
lettuce, tomato, spring onion, olives,
baby potato and soft hen’s eggs
with lemon dressing

، فيتا دنماركية،زيتون كاالماتا
 خيار صغير،ثالث أنواع طماطم
وخل الليمون

 شرائح ديك رومي مقدد،خس الرومين
، شرائح البارميزان، دجاج مشوي،ومقرمش
 خبز رقيق وصلصة السيزر،بيضة مسلوقة

،سلمون إسكتلندي يقدم مع فاصولياء خضراء
، زيتون، بصل أخضر، طماطم،خس
 بيضة مسلوقة،بطاطس صغيرة
وصلصة الليمون
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الــحـــــســــاء

SOUPS
Soup of the Day

Freshly made from the finest ingredients

35

Mediterranean Lentil Soup

38
V

حساء العدس المتوسطي

حساء العدس المتوسطي مع الطماطم
والسبانخ

الـســــــانـدويتـــشـــــــات

S A N DW I C H E S
Grilled Vegetable and Mozzarella
Focaccia

محضر طازجاً من أجود المكونات

يرجى االستــفســار من موظــف الخـــدمــــة
عن حساء اليوم

Please request from our service staff about today’s
offering

Green lentil, tomato and spinach soup

حــســـاء اليــــوم

68

فوكاشــيا مع الخــضــــار المشوي
والمـــوزاريـــال

ساندويتش الخضار المشوي والموزاريال مع
بيستو الريحان والخضروات الصغيرة

Grilled vegetables and mozzarella
sandwich with basil pesto & baby greens

N.V

Chicken Tikka Submarine

57

دجــــاج تكــــا سبـمـــاريـــن

Hatta Club Sandwich

65

كلوب ساندويتش حتا

Grilled Angus Beef Burger

69

برجر لحم االنغوس المشوي

Cajun Chicken Burger

58

برجــــر الدجــــاج

Chicken tikka in a crispy French baguette
with mango chutney and baby rocket

Whole grain bread, grilled chicken, pan
fried egg, crispy beef bacon, lettuce, vine
ripened tomatoes with mango chutney

Australian beef patty with caramelized
onions and cheddar cheese, served on a
sesame bun with baby greens

Cajun style chicken breast seasoned with
paprika and herbs topped with grilled
pineapple and baby greens

دجاج تكا في خبز الباغيت المقرمش يقدم
مع صلصة المانغو والجرجير

، بيضة مقلية، دجاج مشوي،خبز الحبوب الكاملة
، خس،شرائح لحم البقر المقددة والمقرمشة
طماطم ناضجة وصلصة المانغو

شريحة لحم بقر أسترالي مع البصل المكرمل
 يقدم على خبز بالسمسم وأوراق،وجبنة الشيدر
خضار صغيرة

 متبل بالبابريكا،صدر دجاج على طريقة الكاجون
واألعشاب مع األناناس المشوي
وسلطة خضراء
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الـســـــــانـدويتـــشــــــــات

S A N DW I C H E S

Mexican Chicken Wrap

59

راب الدجاج المكسيكي

Steak Sandwich

69

ستيك ساندويش

Cheddar cheese grilled chicken, lettuce
and spicy tomato salsa in tortilla bread
served with sour cream

Grilled sirloin with pickled cucumber, red
onion marmalade, Dijon mustard and
black olive tapenade

البــــــاســـــتــا والبيــتـــــزا

PAST A & P I ZZ A
Spaghetti, Fettuccine or Penne

62

Choice of Sauces:

 فيتوتشيني أو بيني،سباغيتي
:اختيارك من الصلصة

، بولونيز بلحم البقر،طماطم نابولي والريحان
 كاربونارا،أرابياتا حارة

Tomato-Basil Napoli, Ground Beef
Bolognaise, Chili Arrabiata or Creamy
Carbonara

تتوفر أطباق خالية من الغلوتين
ّ

Gluten free option available

Additional Accompaniments

Margherita Pizza

،شرائح لحم البقر المشوية مع الخيار المخلل
 خردل الديجون،مربى البصل األحمر
وزيتون مهروس
تقدم جميع الساندويتشات مع البطاطس المقلية المقرمشة

All sandwiches are served with crispy fries

Chicken breast strips
King prawns
Mix seafood
Spring vegetables primavera

 خس وصلصة،دجاج مشوي مع جبنة الشيدر
الطماطم الحارة ويقدم في خبز التورتيال
مع الكريمة الحامضة

S
S

18
25
25
15
62

اإلضـــــافـــــــــــات

شرائح صدر الدجاج
روبيان كبير
مأكوالت بحرية متنوعة
)خضار الربيع (بريمافيرا

بيتزا مارغاريتا

V

عجينة رقيقة ومقرمشة مع صلصة طماطم
نابولي وجبنة الموزاريال

Pepperoni Pizza

65

بيتزا بيبروني

Tex Mex Pizza

65

بيتزا تكس مكس

Thin and crispy base pizza with tomato
Napoli and mozzarella

Thin and crispy base pizza with tomato
Napoli, mozzarella & spicy beef salami

Thin crispy base pizza with tomato
Napoli, mozzarella, capsicum and
Mexican spiced chicken strips

عجينة رقيقة ومقرمشة مع صلصة طماطم
 جبنة الموزاريال وسالمي لحم البقر الحار،نابولي

عجينة رقيقة ومقرمشة مع صلصة طماطم
 فليفلة وشرائح الدجاج، جبنة الموزاريال،نابولي
بالتتبيلة المكسيكية
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األطـــبـــــاق الـرئـيـسيــــة

MAI N C O U R S E S
Grilled Scottish Salmon

85

سلمون اسكتلندي مشوي

Traditional Fish & Chips

72

السمك والبطاطس

Roasted chicken

69

دجـــاج مشـــوي

The Hajar Mixed Grill

99

مشاوي حجر المشكلة

Ratatouille

62

راتاتوي

With green pea and lentil casserole, white
and green asparagus and coriander sauce
Deep fried tempura battered fish fillet with
green pea puree, crispy fries and tartar sauce
Grilled half baby chicken marinated in
garlic, lemon and herbs with pumpkin
puree and baby vegetables
Marinated lamb cutlet, kofta, shish taouk
and arayes served with pickles, french
fries and fatoush salad

Macedoine of grilled vegetables
coated with herb infused tangy tomato
sauce served with nut brown butter
tossed homemade pasta

Risotto Fungi

Arborio rice cooked with wine and
mushroom stock and topped
with grilled mushroom

Spinach, Pumpkin & Ricotta
Cannelloni

،يقدم مع طاجن البازالء الخضراء والعدس
هليون أبيض وأخضر وصلصة الكزبرة
 يقــدم مــع بيوريــه،فيليــه ســمك تمبــورا مقلــي
 بطاطس مقرمشة وصلصة التارتار،البازالء الخضراء
 الليمون،نصف دجاجة مشوية ومتبلة بالثوم
والبهارات مع بيوريه اليقطين
والخضراوات الصغيرة

، شيش طاووق، كفته،قطع لحم ضأن متبلة
عرايس تقدم مع المخلل والبطاطس المقلية
والفتوش

G.V

قطع خضار مشوية متبلة بصلصة الطماطم
واألعشاب وتقدم مع باستا الطازجة مطهية
بالزبدة

78

ريزوتو بالفطر

A.V

74

Oven baked cannelloni filled with
spinach and ricotta cheese.

G.V

Fresh Steamed Vegetables of the Day

35
V

GRILLS

أرز أربوريو مطهو بمرقة الفطر والنبيذ ومغطى
بالفطر المشوي

 اليقطين،كانيلوني بالسبانخ
وجبنة الريكوتا

كانيلوني مخبوز بالفرن ومحشي
.بالسبانخ وجبنة الريكوتا

خضار طازجة مطهوة على البخار

المشـــاوي

Sirloin steak (200gms)

90

غ200 )شريحة لحم البقر (الخاصرة

Rib eye steak (200gms)

95

غ200 ستيك ريب آي

Grilled lamb cutlets

95

ريش ضأن مشوي

All grills are served with spring vegetables and
jumbo fries and comes with your choice of:
green peppercorn sauce, BBQ sauce or creamy
mushroom sauce

 بطاطس,تقدم جميع المشاوي مع خضار الربيع
، صلصة الفلفل األخضر مع الذرة:جامبو واختيارك من
صلصة الباربيكيو أو صلصة كريمة الفطر
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الـــكــــــــــــــاري

C UR R I E S
(All curries are medium spicy)

)(جميع أطباق الكاري حارة بشكل متوسط

Butter Chicken Curry

79

كاري الدجاج بالزبدة

Mutton Handi Gosht

85

هاندي غوشت

Boneless chicken marinated in yoghurt
and spices, cooked in a rich tomato
cream sauce served with basmati rice and
traditional condiments

Boneless tender pieces of lamb,
marinated with ginger, yoghurt and
mild spices, slow cooked in handi, with
musk melon seed and cashew puree,
served with basmati rice and traditional
condiments

Muttar Paneer

N

69

متبل بالزبادي
ّ خال من العظم
ٍ دجاج
والبهارات ومطبوخ بصلصة كريمة الطماطم
يقدم مع أرز بسمتي والتوابل التقليدية
،الغنية
ّ

قطع لحم ضأن طرية خالية من العظام متبلة
 الزبادي والبهارات ومطبوخ في،بالزنجبيل
وعاء الفخار “هاندي” مع بذر الشمام
 يقدم مع أرز بسمتــي،وبيوريه الكاجو
.والتوابل التقليدية

بانير الخضروات

Indian style cheese with baby green peas,
creamy cashew nut gravy served with
basmati rice and traditional condiments

N.V

،جبنة على الطريقة الهندية مع بازالء
 تقدم مع أرز،وصلصة كريمة الكاجو
بسمتي والتوابل التقليدية

Vegetable Kadai

65

كاداي الخضروات

Mixed vegetables cooked with freshly
ground spices, simmered in tomato
gravy and served with basmati rice and
condiments

SIDE DISHES
Buttered Mashed Potato
Traditional Hummus
Steamed Rice
French Fries
Baby Vegetable Side Salad
Paratha

V

15

خضروات مشكلة مطهية بالبهارات وصلصة
 تقدم مع أرز بسمتي والصلصات،الطماطم
التقليدية

األطبــــاق الجـــــانبية
بطاطس مهروسة بالزبدة
حمص تقليدي
أرز مطبوخ على البخار
بطاطس مقلية
سلطة خضراء صغيرة
بــاراتــا
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قـــــــــــائــــــمـــــــــــــة
األطفــال

CHILDREN’S
MENU
Potato Gnocchi

40

“نوكي” اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ

Chicken Hot Dog

40

ﻫﻮت دوغ الدجاج

Spaghetti Bolognaise

42

ﺳﺒﺎﻏﻴﺘﻲ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺰ

Goujons of Fish Fillet

42

ﻓﻴﻠﻴﻪ ﺳﻤﻚ ﻧﻬﺮي

Cheesy Mini Beef Burger

40

ﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮﻏﺮ ﻟﺤﻢ اﻟﺒﻘﺮ ﺑﺎﻟﺠﺒﻨﺔ

Chicken Fillet

40

ﻓﻴﻠﻴﻪ دﺟﺎج

Cooked in a creamy cheese sauce

Served with crispy French fries

The all-time favourite

Golden fried fish goujons served with
crispy French fries and tartar sauce

Served with crispy French Fries

Breaded and Golden fried
with crispy fries

ﻣﻄﻬﻮة ﻓﻲ ﺻﻠﺼﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ اﻟﺠﺒﻨﺔ

يقدم ﻣﻊ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ المقلية
ّ
ًاﻟﻤﻔﻀﻞ داﺋﻤﺎ

ﺳﻤﻚ ﻣﻘﻠﻲ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻃﺲ مقلي
ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ وﺻﻠﺼﺔ

ﻘﺪم ﻣﻊ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺔ
ّ ُﻳ
ﺑﻔﺘﺎت اﻟﺨﺒﺰ وﻣﻘﻠﻲ
ُ مغطى
ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻃﺲ ﻣﻘﺮﻣﺸﺔ
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الــحــــــلـــــــويــات

D E SS E RTS
Apple Cobbler

38

كوبلر التفاح

N

كرمبل تفاح دافئة مع أيس كريم الفانيليا
وصلصة الشوكوال

Vacherin

38

فاشيرين

Warm Double Chocolate Chip
Brownies

40

Served with butterscotch ice cream

N

براوني دافئة مع رقائق
الشوكوال

Jamoca Slice

40

Warm apple crumble, vanilla ice cream,
chocolate sauce

Vanilla meringue, vanilla ice cream and
raspberry sorbet sauce

Mocha mousse, coffee sponge, coco nibs,
mocha ice cream

Giant Banana Split

Vanilla, chocolate, strawberry and
caramel ice cream, chocolate and toffee
sauce, banana, whipped cream and
caramelized cashew nuts

Fresh Fruit Plate

Refreshing sliced seasonal fruits

 سوربيه،مرنغ الفانيليا مع أيس كريم الفانيليا
صلصة التوت

تقدم مع أيس كريم زبدة الكراميل

كعكة الجاموكا

N

 حبوب، كعكة قهوة اسفنجية،موس الموكا
الكاكاو وأيس كريم الموكا

40

بنانا سبليت كبير

N

 فراولة وكراميل مع،  شوكوال،أيس كريم فانيليا
 الكريمة،صلصة الشوكوال والتوفي مع الموز
المخفوقة وكاجو مكرمل

38

طبق فواكه طازجة

قطع فواكه موسمية طازجة

Contains Nuts N  | مكسراتContains Alcohol A  | كحولVegetarian V  | نباتيShellfish S محار

. من السعر%25 تتوفر إمكانية دفع
ّ
.”أطباق الشيف الخاصة غير متضمنة في باقات “نصف اإلقامة” أو “اإلقامة الشاملة
. ضريبة القيمة المضافة حينما ينطبق ذلك٪5  رسوم الخدمة و٪10  رسوم البلدية و%10 األسعار تشمل

Chef’s Specials are not included in Half Board or All Inclusive packages,
option of paying 25% of the actual price will apply.

Prices are inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT where applicable.

المـــشـــــروبــات
الكـــحــــــــولــيــــة

AL C O H O L I C
BE V E R A G E S

البـيـــرة

BEERS
Heineken Draught
Heineken Draught - ½
Birra Moretti
Sol
Budweiser
Guinness
Strongbow Cider

WHITE WINES

كأس هاينكن
½ كأس هاينكن
بيرا موريتي
سول
بادوايزر
غينيس
سترونغبو سايدر

42
28
34
34
34
42
34

النبيذ األحمر

Bottle

Glass

Frontera Chardonnay- Chile

163

47

Frontera Sauvignon Blanc - Chile

163

47

 تشيلي- فرونتيرا سوفنيون بالن

Emotivo Pinot Grigoi - Italy

163

47

 إيطاليا- إيموتيفو بينوت غريغو

194

58

Frontera Cabernet Sauvignon - Chile

163

47

Frontera Merlot - Chile

163

47

Wine with alluring aromas of pineapple,
citrus, and vanilla. This elegant wine is
balanced with an attractive acidity and a
long memorable finish.
Aromas of white citrus, green apple and
gooseberry. Dry, medium-high acidity
with a lingering finish of citrus zest.

This Pinot Grigio is a light, crisp and
refreshing dry wine. Delicate floral aromas
with a delicious citrus fruit flavour.

ROSÉ WINE

Frontera Rosé - Chile

Intense perfume of flowers,Red fruits and
cherries refreshing, soft and elegant.

RED WINE

Fruity character with red plums and
chocolate aromas, A soft flavour and
medium body.

This Merlot reveals hints of chocolate and
spice, While integrating perfectly with the
dark fruit flavors with great structure.

 تشيلي- فرونتيرا شاردونيه

.نبيذ فاخر مع أريج األناناس والحامض والفانيال
هذا النبيذ الفاخر
.متوازن الحموضة لطعم فريد

روائح فاخرة من الحمضيات البيضاء والتفاح األخضر
 جاف ويتمتع بحموضة متوسطة إلى.والكشمش
.عالية مع طعم منعش من الحمضيات
نبيذ جاف منعش وخفيف مع نكهة الزهور الناعمة
والفواكه الحمضية

نبيذ روزيه

 تشيلي- فرونتيرا روزيه

،عطور قوية من الزهور والفواكه الحمراء والكرز
.منعش وسلس وأنيق

نبيذ أحمر

 تشيلي- فرونتيرا كابرينيه سوفنيون

نبيذ ذو شخصية مع البرقوق األحمر ونكهة
. طعم ناعم وفريد،الشوكوالتة الغنية

 تشيلي- فرونتيرا ميرلو

يكشف نبيذ الميرلو هذا روعة طعم الشوكوالتة
والتوابل التي تمتزج
.بمنتهى الكمالية مع نكهة الفواكه الداكنة

. ضريبة القيمة المضافة حينما ينطبق ذلك٪5  رسوم الخدمة و٪10  رسوم البلدية و%10 األسعار تشمل

Prices are inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT where applicable.

المـــشـــــروبــات
الكـــحــــــــولــيــــة

AL C O H O L I C
BE V E R A G E S

المشروبات الروحية

SPIRITS

رم

باكاردي وايت
المبس نافي

فودكا

راشان ستاندارد
غراي غووز

جن

بيتفيتر
بولدوغ

تكيال

ال خيمادور بالنكو
ال خيمادور ريبوسادو (سيلفر)

وسكي

جوني ووكر ريد ليبيل
جاك دانيلز
جوني ووكر بالك ليبيل

تشيفاز ريغال

تشيفاز ريغال  12سنة

26
38

26
46

26
46

26
38

26
38
40

Rum

Bacardi White
Lamb’s Navy

Vodka

Russian Standard Vodka
Grey Goose

Gin

Beafeater
Bulldog

Tequila

El Jimador Blanco
)El Jimador Reposado (Silver

Whiskey

J.W. Red Label
Jack Daniels
J.W. Black Label

Chivas Regal

40

Chivas Regal 12 yrs

كونياك V.S

38

Cognac V.S

كونياك V.S

47

Cognac V.S.O.P.

هينيسي في.اس
كورفوايزر في.اس

هينيسي في.اس.او.بي
ريمي مارتن في.اس.او.بي
مارتيل في.اس.او.بي

Hennessy V.S.
Courvoisier V.S.

Hennessy V.S.O.P.
Remy Martin V.S.O.P.
Martell V.S.O.P.

األسعار تشمل  %10رسوم البلدية و  ٪10رسوم الخدمة و  ٪5ضريبة القيمة المضافة حينما ينطبق ذلك.

Prices are inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT where applicable.

المـــشـــــروبــات
الكـــحــــــــولــيــــة

AL C O H O L I C
BE V E R A G E S

كوكتيالت

COCKTAILS

مشروب النادل الخاص

38

French Martini

بينا كوالدا

38

Espresso Martini

موهيتو

38

Hot & Spicy

لونغ آيالند آيس تي

38

Raspberry Press

38

Amaretto Sour

38

Wine Ice Cube

رم أبيض ،رم داكن ،أماريتو،
عصير األناناس

رم أبيض ،كريم جوز الهند ،عصير األناناس

رم أبيض ،عصير ليمون أخضر ،أوراق النعناع ،قطع
ليمون أخضر ،شراب سكر مركز ،مياه غازية

رم أبيض ،فودكا ،جن ،تكيال،شراب البرتقال،
عصير الليمون ،كوال\بيبسي

أماريتو حامض

مر
أماريتو ،ليمون حامض ،سكر بني ،أنغوستورا ّ

واين آيس كيوب

نبيذ أبيض ،مشروب غاليانو بالساميكو ،نعنع
بري
طازج ،ليمون حامض طازج ،عنب ّ

Grey Goose Vodka, Chambord,
Pineapple Juice

Russian Standard Vodka, Kahlúa, Espresso

Bacardi Rum, Cinnamon, Fresh Lime
Juice & Honey

Beefeater Gin, Lime Juice, Raspberry,
Sparkling Wine

Amaretto, Lime, Brown Sugar, Angostura
Bitter

White Wine, Galliano Balsamico Liqueur,
Fresh Mint, Fresh Lime, Blueberries

األسعار تشمل  %10رسوم البلدية و  ٪10رسوم الخدمة و  ٪5ضريبة القيمة المضافة حينما ينطبق ذلك.

Prices are inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT where applicable.

المـــــــــوكــتــيـــــالت

M O C KTA I L S
Minty Grapefruit

24

مينتي غريب فروت

Blueberry Blitz

24

بلوبيري بليتز

Strawberry Fields

24

ستروبيري فيلدز

Passionate Sunrise

24

باشينيت سانرايز

Tropical Sunshine

24

تروبيكال سانشاين

Fresh Juices

22

عصائر طازجة

Chilled Juices

14

عصائر منعشة

Soft Drinks

18

مشروبات غازية

Energy Drink

35

مشروب الطاقة

Non Alcoholic Beer

16

بيـــــرة خاليـــة من الكحـــــول

Fresh Mint with Grapefruit Juice and
Vanilla Syrup Topped with Soda and
Crushed Ice

Fresh Blueberry, Sweet and Sour Syrup,
Green Apple Juice Topped with Soda
Strawberry, Fresh Lime Juice, Orange
Juice, Vanilla Syrup, Topped with Soda
and Crushed Ice
Passion Fruit, Fresh Lime Juice, Fresh
Pineapple Juice, Grenadine Syrup Topped
with Fresh Orange Juice
Strawberry, Sweet and Sour Syrup, Soda
and Vanilla Ice Cream Topped with Sprite

Orange, Pineapple, Watermelon, Lemon
Mango, Apple, Cranberry, Tomato

نعنع طازج مع عصير غريب فروت وشراب الفانيال
مع الصودا والثلج المطحون

 عصير تفاح أخضر، شراب حامض وحلو،بري
ّ عنب
مع الصودا

، عصير ليمون حامض طازج،فراولة
 شراب الفانيال مع الصودا،عصير برتقال
والثلج المطحون
، عصير ليمون حامض طازج،باشن فروت
 شراب الغرانادين،عصير أناناس طازج
مع عصير البرتقال الطازج
 صودا وآيس كريم، شراب حامض وحلو،فراولة
الفانيال مع سبرايت

 ليمون، بطيخ، أناناس،برتقال
 طماطم، التوت البري، تفاح،مانغو

WATER

المـــــــــــاء

large
Badoit | small
large

بدوا

| حجم صغير
حجم كبير
| حجم صغير
حجم كبير

Mineral Water | small

TEA

16

شــــاي
تشكيلة واسعة من الشاي

Selections of teas

قـهــوة

COFFEE
Freshly brewed coffee, Cappuccino,
Caffe-Latte, Espresso, Decaffeinated
Hot Chocolate, Turkish Coffee
Iced Coffee

مياه

18
22

، كافيه التيه، كابتشينو،قهوة طازجة
، قهوة خالية من الكافيين،اسبريسو
 قهوة تركية،شوكوال ساخنة
قهوة مثلجة

. ضريبة القيمة المضافة حينما ينطبق ذلك٪5  رسوم الخدمة و٪10  رسوم البلدية و%10 األسعار تشمل

Prices are inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT where applicable.

