


Served with Fried Potato Wedges
  
Steak Sandwich 
Crispy Ciabatta Bread
Onion, Mayonnaise, Lettuce, Herbs

Mexican Sandwich 
Chicken or Beef

Halloumi Cheese Sandwich 
Grilled Vegetable Panini

SANDWICHES

FROM THE GRILL

BURGERS
Beef or Chicken
French Fries, Classic Cheese, Tomato,
Onions with Mustard and Mayo

48

48

42

48

50

32

110

60

32

28

32

DESSERT

All prices are including %5 VAT

SALAD & SNACKS
Caesar Salad
Heart of Romaine Lettuce, Feta Cheese,
Anchovies, Parmesan Cheese, with Chicken

Greek Salad
Romaine Lettuce, Feta Cheese,
Cucumber, Tomatoes, Olives, Oregano,
Onion, Lemon 

Crispy Shrimps
Garlic Sauce, Lemon Wedges, 
Coriander Leaves
 
Vegetable Spring Rolls
Sweet Chili Sauce, Soy Sauce, Coriander
Leaves, Carrot, Cabbage

Fried Onion Rings

Arabic Oriental Mixed Grill 
(Lamb and Beef Kebab, Chicken Kebab,
Chicken Shish Tawook, Lamb Chops
Served with Oriental Mezzah)

Virgin Pinacolada

(Vanilla ice-cream, coconut cream,
pineapple juice, sugar syrup and essence)

48

63

63

39

32

Cheese Manakish

Zaatar Manakish

Margarita 
(Tomato, Oregano, Melted Mozzarella
served with crispy and thin crust)

Homemade Pepperoni Pizza 
(Tomato, Oregano, Melted Mozzarella
and Pepperoni served with crispy
and thin crust)

BBQ Pizza
(Grilled chicken with BBQ Marinated, 
Tomato sauce and Mozzarella
served with crispy and thin crust)

48

39

58

48

63

PIZZA

Hot Apple Tart with Vanilla Ice Cream

Italian Cheesecake with Raspberry

Traditional Tiramisu   

Your choice from our Ice Cream

(Vanilla, Chocolate, Strawberry)

Chocolate – Fondue 

(Melted creamy hot chocolate mixture

served with seasonal fruits or marshmallow)    



All prices are including %5 VAT

Arabian Sunrise
(Fresh orange juice and grenadine syrup)

Lemonade
(Sparkling water, fresh lemon juice
and sugar syrup)         

Iced Tea
Lemon, Peach, Mango 

Golden Lady
(Coconut water, lemon juice, blueberry syrup
and red bull)

Cocktail Mojito
(Crushed mint leaves, fresh lime wages,
lime juice, brown sugar and essence)

Lemon and Mint
(Refreshing blend of mint leaves,
lemon juice, sugar syrup and essence)

Strawberry Daiquiri 
(Strawberry puree, lemon juice
and sugar syrup)

SOFT DRINKS
Pepsi/ Diet Pepsi/ Seven Up/
Diet Seven Up/ Miranda

Malt Drink

16

25

25

25

32

32

27

32

28

27

11

23

23

23

23

16

Mimosa Cocktail
(Fresh orange juice and 
sparkling grape juice) 

26

23

23

23

48

16

16

23

TEA SELECTIONS 
Black tea, Green tea, Jasmine tea,

Earlgrey Tea

SPARKLING WATER
Small 

Large

MINERAL WATER
Small 

Large

Saudi Champagne 
(Apple juice, Perrier water, sliced mixed fruits,
orange and mint leaves)

25

MOCKTAILS AND SMOOTHIES

FRESH JUICES
Orange, Carrots, Apple red and green,
Grapefruits

Cappuccino

Espresso

Macchiato

Latte Macchiato 

Hot Chocolate

Turkish Coffee

Arabic coffee dalla

Banana Milkshake/Strawberry Smoothie/

Watermelon Cocktail,

Cucumber Smoothie



األسعار أعاله شاملة ٥٪ رضيبة القيمة املضافة
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كابتشينو

إسربسو

ماكياتو

ماكياتو بالحليب

شكوالته ساخنة

قهوة تركية

دلة قهوة عربية مع التمر   
رشوق الشمس العربية         

عصري الربتقال الطازج مع الرمان

عصري الليمون
مياه غازية مع عصري الليمون الطازج ورشاب السكر

شاي مثلج
ليمون، خوخ، مانجو

كوكتيل جولدن ليدي 
ماء جوز الهند وعصري الليمون ورشاب التوت وردبول

كوكتيل ميموزا  
عصري برتقال طازج، رشاب العنب الفوار

كوكتيل املوهيتو
أوراق النعناع، وقطع الليمون الطازج، وعصري الليمون،

والسكر البني 

ليمون بالنعناع
مزيج من النعناع وعصري الليمون الطازج ورشاب السكر

كوكتيل الفراولة
خليط من الفراولة الطازجة والليمون ورشاب السكر  

املرشوباتإختياراتنا من
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٢٦
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اختيارات الشاي
الشاي األسود ، الشاي األخرض ، شاي الياسمني،

شاي إيرل جراي

املرشوبات الغازية
بيبيس، سفن اب، مرياندا، بيبيس دايت

سفن اب دايت

رشاب الشعري 

٢٥

٢٧

املوكتيالت والسمويث
سعودي شامبني

عصري التفاح واملياه الفوارة وقطع الفاكهة
وأوراق النعناع

كوكتيل املوز مع ايس كريم الفانيليا، كوكتيل الزبادي

مع الفراولة، كوكتيل الحبحب، كوكتيل الخيار

العصائر الطازجة
عصري الربتقال/عصري الجزر/ عصري التفاح األحمر/

عصري التفاح األخرض/ جريب فروت 
عصري الجريب فروت

مياه غازية
صغرية

كبريه

مياة معدنية
صغرية

كبرية
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السلطات واملقبالت
سلطة السيزر

لب الخس الروماين ، أنشوجة ،
جبنة بارميزان ، دجاج

سلطة يونانية
خس روماين، جبنة فيتا، خيار، طامطم،

زيتون، زعرت ،بصل ،ليمون

الجمربي املقيل
يقدم مع ليمون، ورق الكزبرة

و صوص الثوم

رقائق الخضار (سبريينغ رول)
صلصة الفلفل الحلو، صلصة الصويا،

أوراق الكزبرة ، الجزر ،امللفوف

حلقات البصل املقيل

البيتزا
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الحلويات
كيك التفاح الحار مع ايس كريم الفانيليا

تشيز كيك مع التوت الربي
كيك الرتاميسو

قم باختيار ثالث كرات من االيس كريم املفضل
الفانيال، الشوكوالتة، الفراولة

الشوكوالتة - الفو ندو 
(يقدم مزيج الشوكوالتة الساخنة مع الفواكه

املوسمية واملارشميلو)

مارجريتا
(يقدم مع الطامطم واألوريجانو واملوزريال

الذائبة املقرمشة)

ببريوين بيتزا
بيتزا مع صلصة الطامطم أو املوزريال

والبربوين املقرمشة

بيتزا الباربكيو
بيتزا بالدجاج ، باربكيو صوص ،
الطامطم اإليطالية واملوزريال

مناقيش جنب

مناقيش زعرت
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األسعار أعاله شاملة ٥٪ رضيبة القيمة املضافة

برجر لحم أو دجاج٤٨
بطاطا مقلية، جبنة كالسيك، طامطم،

بصل  مع الخردل و املايونيز

الربجر

الساندويتش
مع البطاطاس املقلية (الودجز)

ستيك ساندويش
يقدم مع خبز اليش باتا،

مايونيز، بصل، خس وبقدونس

الساندويتش املكسييك
باللحم أو الدجاج

ساندويتش جبنة حلومي

ساندويتش البانيني بالخضار 

طبق املشويات
مشويات رشقية مشكلة

كباب اللحم, كباب الدجاج, شيش طاووق,
ريش لحم الضأن ويقدم مع املقبالت الرشقية




