
 
 

 
 

 
Starter 
 المقبالت

Crispy calamari and zucchini, tartar sauce (D) 
(ل)الحبار المقلى المقرمش مع الكوسة , و صوص التارتار  

Chicken Caesar salad, quail eggs, cherry tomatoes, baby gem, turkey bacon, Parmigiano flakes, croutons (D) 
(ل)سلطة سيزر الدجاج , بيض السمان , الطماطم الصغيرة , خس, لحم العجل المقدد , شرائح جبن البارميزان , خبز محمص  

Mozzarella and cherries tomatoes, rocket salad, grilled eggplant, beef bresaola (V without bresaola) (D)  
ل()جبن الموزاريال مع الطماطم الصغيرة ,سلطة الجرجير , الباذنجان المشوى , لحم البرزاواله  

 

Mediterranean salad mixed lettuce, grilled mushroom, palm heart, green beans, sundried tomatoes, and  
Black olives (V)  

مع الفطر المشوى , قلب النخيل , فاصوليا خضراء , طماطم مجففة , زيتون أسود الخس المتنوعسلطة   
 

Soup 
 الشوربة 

Seasonal vegetables soup, Parmigiano wafer (V) (D)    
ل()شوربة الخضراوات الموسمية , ويفر جبن البارميزان  

Mushroom soup, herbs focaccia (V) (D) 
ل()الفوكاشيا المحمصشوربة الفطر , مع خبز   

 

Pasta and Pizza 

 المعجنات و البيزا
Penne all’ Arrabbiata, tomato, chili, and parsley (V) 

 مكرونة البينيه مع صوص أرابياتا , طماطم , فلفل حار, بقدونس
 

Spaghetti alla Bolognese 
 مكرونة االسباجيتى مع صوص البولونيز

 

Pizza mozzarella, tomato and dry oregano (V) (D) 
ل()بيتزا الموزاريال , طماطم , زعتر  

 

Main Course 
 األطباق الرئيسية

Grilled Sea Bass, courgettes, beetroot, black olives fresh tomato salsa, pine seeds and capers  
 سمك القاروص المشوى , كوسة , شمندر , زيتون أسود , طماطم , صنوبر , خردل

 
Mushroom Risotto, veal jus (V without veal jus) (D) 

ل()األرز االيطالى مع الفطر و صلصة اللحم  

Classic chicken Biryani, raita and papadums 
 بريانى الدجاج التقليدى , صوص الرايتا , و خبز البابادم

Levant chicken shish tawook, with spicy Arabic bread and rice 
طاووق مع خبز عربي حار و أرز شيش  

 
Lamb kofta kebab, with spicy Arabic bread and rice 

 كفتة الحمل مع خبز عربي حار و أرز

Braised beef brisket, cornmeal porridge, cabbage, white mushroom sauce (D) 

ل()البيضاء الملفوف وصلصة الفطر, عصيدة دقيق الذرة ,طعة من صدر البقر مطهو ببطء ق  
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Dessert 

 الحلو
Warm apple tart, coconut ice cream (D) (N) 

)م( )ل(تارت التفاح الدافئ , ايس كريم جوز الهند  
 

Coffee cheese cake, mango coulis (D) (N) 
)م( )ل(كيك الجبن مع القهوة , المانجو  

 

Dark chocolate pudding, strawberry sauce and almond flax (D) (N) 
)م( )ل(بودنغ الشوكوالته الداكنة، صلصة الفراولة واللوز  

 

Dark chocolate and orange cake, vanilla sauce (D) (N) 
)م( )ل(كعكة البرتقال مع الشوكوالته الداكنة وصلصة الفانيليا  

 

Exotic fruit selection (V)  
)ن(شرائح فواكة  

 

Selection of ice cream (D) 
)ل(مختارات من االيس كريم  

 
 

(N) Nuts (D) Dairy (V) Vegetarian (A) Alcohol 
 )ك( كحول  )ن( نباتي  )ل( ألبان  )م( مكسرات

 
 

Chef Signature Dishes 
 
 

Balance Your Day – Kempinski looks beyond counting calories. We offer dishes recommended by medically trained nutritionist to support your well-being!  

يراعي كمبنسكي ما هو أبعد من السعرات الحرارية، ويقدم األطباق التي يوصي بها أخصائيين تغذية مدربين طبياُ لدعم رفاهيتكم! -وازن يومك   


