
MENU
ROSEWHITE HOTEL

@samrahcaffee&restaurent
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الشوربة

SOUP

شوربة دجاج بالكريمة

شوربة جمبري ديناميت

Chicken cream soup

Dynamite shrimp soup

35

39

السعر ال يشمل قيمة الضريبة المضافة



إفطار صحي متنوع بوفيه 

HEALTY BREAKFAST

 A selection of oriental

 breakfasts with your

 choice of cheese omelet, or

vegetables or mushroom

تشكيلة من أصناف 

الفطور الشرقي المتميز 

مع اختيارك أومالت جبنة 

أو خضار أو ماشروم

45
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المشروبات االيطالية

Italian Drinks

مشروب عنب ابيض فوار سكافي & راي 

مشروب عنب احمر غير غازي سكافي & راي  

مشروب عنب ابيض سكافي & راي ابيض  

موكتيل اسكافي & راي تفاح 

موكتيل اسكافي & راي فراوله 

موكتيل اسكافي & راي موهيتو 

موكتيل اسكافي & راي خوخ 

موكتيل اسكافي & راي رمان 

موكتيل اسكافي & راي كرز 

Scavi & ray Wait Grape Sparkling 

Scavi & ray red Grape No sparkling 

Scavi & ray white Grape no sparkling 

Mocktails scavi  &ray apple 

Mocktails scavi & ray strawberry 

Mocktails scavi  &ray mojito 

Mocktails scavi & ray peach

Mocktails scavi & ray Pomegranate  

Mocktails scavi&ray cherry

 80

 80

 80

 30

 30

 30

30

 30

30
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المقبالت الساخنة

HOT APPETIZERS

المقبالت الباردة

COLD APPETIZERS

سمبوسك لحم 

سمبوسك جبنة 

اسبرنج رول بالخضار  

اسبرنج رول بالجبنة

بطاطس مقلية

بطاطس كروكات

أصابع الموزاريال

 Sambosas beef

 Sambosas cheese

 Spring roll vegetables

 Spring roll cheese

French fries

Kroket potatoes

Mozzarella fingers

18

18

18

18

15

18

18

حمص

متبل

ورق عنب

فتوش

تونة

سلطة خضراء بالذرة

سيزار بالدجاج

سيزار بالجمبري

سلطة كابريزي

سطلة يونانيه

سلطة األفوكادو

Hummus

Mutable

Grape leaves

Fattoush

Tuna

Green salad with corn

Chicken caesar

Shrimp caesar

Caprese salad

Greek salad

Avocado salad

16

16

18

16

18

18

20

25

19

25

29

السعر ال يشمل قيمة الضريبة المضافة



االطباق الرئيسية

MAIN DISHES

سالمون مشوي

استيك لحم بصوص المشروم

استيك لحم بصوص الفلفل األسود

صدور دجاج مشوي

جمبري مشوي

سمك جريل

جمبري مقلي

سمك بانيه

دجاج بانيه

دجاج بصوص الليمون

دجاج بصوص النعناع

دجاج بصوص البراون مشروم

كفته مشوي

شيش طاووق

Grilled salmon

Mushroom steak 

Mushroom steak (black pepper sauce)

Grilled Chicken breast

Grilled shrimp

Grilled fish

Fried shrimp

Fish builders

Chicken builders

Chicken with lemon sauce

Chicken with ment sauce

Chicken with brown mashrom

Grill Kofta

Chicken Grill

81

48

48

40

50

40

50

40

40

45

45

45

40

40
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المثلجات

ICE CREAM

 المشروبات الغازية

SOFT DRINKS

ميلك شيك

ايس موكا 

ايس شوكلت 

ايس كريم  
فراوله - مانجو - فانيليا

كراميل - شكوالته

مياه  

مياه معدنيه اكوا كارباتيكا  

مياه معدنيه غازيه اكوا موريلي 

مياه غازيه 

مشروبات شعير  

مشروبات طاقة

Milk shake 

Ice mocha 

Ice chocolate 

Ice cream 
Strawberry - Mango

Vanilla - Caramel - Chocolate

Water 

Mineral water Aqua Carpatica 

Sparkling water acqua morelli  

Soft drink 

 Barley drinks 

Energy

 25

 25

25

15/ كرة واحدة

30/ ثالث كرات

2

18 - 10

12 - 9 - 6

8

15

18
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فراولة بالصودا 

توت نعناع فراولة بالصودا 

جنزبيل بالصودا 

رمان بالصودا

 فراولة  سموزي 

عصير مانجو سموزي 

عصير ليمون نعناع سموزي 

عصير تفاح برتقال سموزي 

شاي مثلج  سموزي 

 Strawberry with soda 

Berry mint strawberry with soda 

Ginger with soda 

Pomegranate  with  soda 

Strawberry smoothie 

Mango smoothie 

Lemon mint smoothie 

Apple orange smoothie 

Ice tea smoothie

22

 25

 22

35

 22

 22

 22

35

22
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المكرونة

HOT DRINKS

مكرونة فوتشيني دجاج

مكرونة فوتشيني بالمشروم

بيني أرابيانا بالجمبري

Chicken fettuccine  cream

Fettuccine  mushroom

Bini Arabiana shrimp

40

40

40
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الساندوتشات

SANDWICHES

فاهيتا دجاج

فاهيتا لحم

برجر لحم

برجر دجاج

تونة

كلوب ساندوتش

شيش طاووق

كفته

جمبري

Chicken fahita

Beef fahita

Beef burger

Chicken burger

Tuna  Sandwich

Club sandwich

Chicken Grill 

Kofta

Shrimp sandwich

30

35

31

29

20

20

20

22

25
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العصائر الطازجة

FRESH JUICES

برتقال 

 جزر 

 موز بالحليب 

 مانجو 

جوافه 

 رمان 

 كيوي 

 بطيخ 

فراولة 

 اناناس 

 شمام 

افوكادو 

 ليمون 

 ليمون نعناع 

 تفاح 

 عناب 

اوريو 

 كوكتيل

Orange 

Carrot 

Bananas with milk 

Mango 

Guava 

Pomegranate 

Kiwi 

Watermelon 

Strawberry 

Pineapple 

Melon 

Avocado 

Lemon 

Lemon mint 

Apple 

Jujube 

Oreo 

Cocktail

 20

 30

 20

 20

 20

 30

 25

 20

 20

 20

 20

 25

 20

 20

 35

 20

 22

27
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المشروبات الساخنة

HOT DRINKS

شاي (احمر – اخضر) 

براد شاي (احمر – اخضر ) 

براد  شاي مغربي  

شاي عدني 

قهوه تركي 

قهوة تركي بالحليب 

قهوه امريكي 

قهوة عربي مع التمر 

قهوة فرنسي 

اسبرسو 

ميكاتو 

كوفي توفي 

التيه
كراميل – بندق – فانيليا –تراميسو

كابتشينو 

 موكا 

شكوالته ساخنه 

نسكافيه  

سحلب  

نعناع 

يانسون 

قرفة  

جنزبيل

Tea (red – green) 

Tea pot (red – green) 

Moroccan Tea  Pot 

Adny tea

Turkish coffee 

Turkish coffee with milk 

American Coffee 

Arabic coffee with dates 

French coffee 

Espresso 

Macchiato 

Coffee toffee 

Latte
caramel - hazelnut - vanilla - tiramisu

Cappuccino 

Mocha 

Hot chocolate 

Nescafe 

Sahleb 

Mint 

Anise 

Cinnamon 

Ginger

 10

25 - 15

25 - 15

 15

20 - 15

 20

15

30

 18

 22 - 15

15

23

 22

 22

 22

 22

22

 22

 15

 15

 15

15
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الحلويات

SWEET

Croissant 

Croissant cheese 

Fruit salad

Fruit salad ice cream

Sheet frosted frownie

Frosted frownie with ice cream

Large chocolate filled bundtlette

Large chocolate filled bundtlette with ice cream

Carrot cake

Tiramisu star bar

Caramel peanut fantasy

Caramel apple cheese cake

Strawberry cheese cake

Blueberry cheese cake

كرواسان  ساده 

كرواسان جبنة

سلطة فواكه 

سلطة فواكه ايس كريم

كيك فروستد براوني

كيك فروستد براوني مع آيس كريم

كيك الباندليت المحشو بالشوكوالته

كيك الباندليت المحشو بالشوكوالته مع آيس كريم

كيك الجزر

كيك التيراميسو

كيك الفول السوداني بالكاراميل

كيك الجبنة بالتفاح والكاراميل

كيك الجبنة بالفراولة

كيك الجبنة بالتوت

 10

 12

 25

35

16

25

16

25

25

25

25

25

25

25
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المشروبات الساخنة

HOT DRINKS

شاي (احمر – اخضر) 

براد شاي (احمر – اخضر ) 

براد  شاي مغربي  

شاي عدني 

قهوه تركي 

قهوة تركي بالحليب 

قهوه امريكي 

قهوة عربي مع التمر 

قهوة فرنسي 

اسبرسو 

ميكاتو 

كوفي توفي 

التيه
كراميل – بندق – فانيليا –تراميسو

كابتشينو 

 موكا 

شكوالته ساخنه 

نسكافيه  

سحلب  

نعناع 

يانسون 

قرفة  

جنزبيل

Tea (red – green) 

Tea pot (red – green) 

Moroccan Tea  Pot 

Adny tea

Turkish coffee 

Turkish coffee with milk 

American Coffee 

Arabic coffee with dates 

French coffee 

Espresso 

Macchiato 

Coffee toffee 

Latte
caramel - hazelnut - vanilla - tiramisu

Cappuccino 

Mocha 

Hot chocolate 

Nescafe 

Sahleb 

Mint 

Anise 

Cinnamon 

Ginger

 10

25 - 15

25 - 15

 15

20 - 15

 20

15

30

 18

 22 - 15

15

23

 22

 22

 22

 22

22

 22

 15

 15

 15

15
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الحلويات

SWEET

Croissant 

Croissant cheese 

Fruit salad

Fruit salad ice cream

Sheet frosted frownie

Frosted frownie with ice cream

Large chocolate filled bundtlette

Large chocolate filled bundtlette with ice cream

Carrot cake

Tiramisu star bar

Caramel peanut fantasy

Caramel apple cheese cake

Strawberry cheese cake

Blueberry cheese cake

كرواسان  ساده 

كرواسان جبنة

سلطة فواكه 

سلطة فواكه ايس كريم

كيك فروستد براوني

كيك فروستد براوني مع آيس كريم

كيك الباندليت المحشو بالشوكوالته

كيك الباندليت المحشو بالشوكوالته مع آيس كريم

كيك الجزر

كيك التيراميسو

كيك الفول السوداني بالكاراميل

كيك الجبنة بالتفاح والكاراميل

كيك الجبنة بالفراولة

كيك الجبنة بالتوت

 10

 12

 25

35

16

25

16

25

25

25

25

25

25

25
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الساندوتشات

SANDWICHES

فاهيتا دجاج

فاهيتا لحم

برجر لحم

برجر دجاج

تونة

كلوب ساندوتش

شيش طاووق

كفته

جمبري

Chicken fahita

Beef fahita

Beef burger

Chicken burger

Tuna  Sandwich

Club sandwich

Chicken Grill 

Kofta

Shrimp sandwich

30

35

31

29

20

20

20

22

25
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العصائر الطازجة

FRESH JUICES

برتقال 

 جزر 

 موز بالحليب 

 مانجو 

جوافه 

 رمان 

 كيوي 

 بطيخ 

فراولة 

 اناناس 

 شمام 

افوكادو 

 ليمون 

 ليمون نعناع 

 تفاح 

 عناب 

اوريو 

 كوكتيل

Orange 

Carrot 

Bananas with milk 

Mango 

Guava 

Pomegranate 

Kiwi 

Watermelon 

Strawberry 

Pineapple 

Melon 

Avocado 

Lemon 

Lemon mint 

Apple 

Jujube 

Oreo 

Cocktail

 20

 30

 20

 20

 20

 30

 25

 20

 20

 20

 20

 25

 20

 20

 35

 20

 22

27
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فراولة بالصودا 

توت نعناع فراولة بالصودا 

جنزبيل بالصودا 

رمان بالصودا

 فراولة  سموزي 

عصير مانجو سموزي 

عصير ليمون نعناع سموزي 

عصير تفاح برتقال سموزي 

شاي مثلج  سموزي 

 Strawberry with soda 

Berry mint strawberry with soda 

Ginger with soda 

Pomegranate  with  soda 

Strawberry smoothie 

Mango smoothie 

Lemon mint smoothie 

Apple orange smoothie 

Ice tea smoothie

22

 25

 22

35

 22

 22

 22

35

22
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المكرونة

HOT DRINKS

مكرونة فوتشيني دجاج

مكرونة فوتشيني بالمشروم

بيني أرابيانا بالجمبري

Chicken fettuccine  cream

Fettuccine  mushroom

Bini Arabiana shrimp

40

40

40
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االطباق الرئيسية

MAIN DISHES

سالمون مشوي

استيك لحم بصوص المشروم

استيك لحم بصوص الفلفل األسود

صدور دجاج مشوي

جمبري مشوي

سمك جريل

جمبري مقلي

سمك بانيه

دجاج بانيه

دجاج بصوص الليمون

دجاج بصوص النعناع

دجاج بصوص البراون مشروم

كفته مشوي

شيش طاووق

Grilled salmon

Mushroom steak 

Mushroom steak (black pepper sauce)

Grilled Chicken breast

Grilled shrimp

Grilled fish

Fried shrimp

Fish builders

Chicken builders

Chicken with lemon sauce

Chicken with ment sauce

Chicken with brown mashrom

Grill Kofta

Chicken Grill

81

48

48

40

50

40

50

40

40

45

45

45

40

40
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المثلجات

ICE CREAM

 المشروبات الغازية

SOFT DRINKS

ميلك شيك

ايس موكا 

ايس شوكلت 

ايس كريم  
فراوله - مانجو - فانيليا

كراميل - شكوالته

مياه  

مياه معدنيه اكوا كارباتيكا  

مياه معدنيه غازيه اكوا موريلي 

مياه غازيه 

مشروبات شعير  

مشروبات طاقة

Milk shake 

Ice mocha 

Ice chocolate 

Ice cream 
Strawberry - Mango

Vanilla - Caramel - Chocolate

Water 

Mineral water Aqua Carpatica 

Sparkling water acqua morelli  

Soft drink 

 Barley drinks 

Energy

 25

 25

25

15/ كرة واحدة

30/ ثالث كرات

2

18 - 10

12 - 9 - 6

8

15

18
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المشروبات االيطالية

Italian Drinks

مشروب عنب ابيض فوار سكافي & راي 

مشروب عنب احمر غير غازي سكافي & راي  

مشروب عنب ابيض سكافي & راي ابيض  

موكتيل اسكافي & راي تفاح 

موكتيل اسكافي & راي فراوله 

موكتيل اسكافي & راي موهيتو 

موكتيل اسكافي & راي خوخ 

موكتيل اسكافي & راي رمان 

موكتيل اسكافي & راي كرز 

Scavi & ray Wait Grape Sparkling 

Scavi & ray red Grape No sparkling 

Scavi & ray white Grape no sparkling 

Mocktails scavi  &ray apple 

Mocktails scavi & ray strawberry 

Mocktails scavi  &ray mojito 

Mocktails scavi & ray peach

Mocktails scavi & ray Pomegranate  

Mocktails scavi&ray cherry

 80

 80

 80

 30

 30

 30

30

 30

30
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المقبالت الساخنة

HOT APPETIZERS

المقبالت الباردة

COLD APPETIZERS

سمبوسك لحم 

سمبوسك جبنة 

اسبرنج رول بالخضار  

اسبرنج رول بالجبنة

بطاطس مقلية

بطاطس كروكات

أصابع الموزاريال

 Sambosas beef

 Sambosas cheese

 Spring roll vegetables

 Spring roll cheese

French fries

Kroket potatoes

Mozzarella fingers

18

18

18

18

15

18

18

حمص

متبل

ورق عنب

فتوش

تونة

سلطة خضراء بالذرة

سيزار بالدجاج

سيزار بالجمبري

سلطة كابريزي

سطلة يونانيه

سلطة األفوكادو

Hummus

Mutable

Grape leaves

Fattoush

Tuna

Green salad with corn

Chicken caesar

Shrimp caesar

Caprese salad

Greek salad

Avocado salad

16

16

18

16

18

18

20

25

19

25

29
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ROSEWHITE HOTEL

@samracaferestaurant
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