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قائمة الطعام

السلطات
األرض والهواء

خس )أونديف( صدور بط مدخن، طماطم شيري، أوراق بنجر، بندق، 
صوص فنجيرت وبيض سمان                                                                                                 220

الجبن والفاكهة
بطيخ، جبنه فيتا متبله )زعتر، زيت زيتون، بصل احمر( وخس أخضر

 مع زيتون يقدم مع صلصة تابينادي                                                                                 120

حمام السباحة
قطع جبن فيتا وأفرع البصل األخضر بطعم الثوم، كيوي، فراولة، 

أعشاب تقدم مع أصابع خبز الراي المحمص                                                                    120

سلطة الحديقة
خضروات مشوية، والجبن الجوده والريحان المحمصة في توست

تقدم مع صوص بستو                                                                                                 85

قضمه
فلفل حامي مقلي مع طماطم، صلصة باوباو )فاكهه(                                                   110

أجنحة الدجاج
أجنحة الدجاج المشوية على الفحم تقدم مع صلصة مدخنة والبطاطس المقلية         95

خضروات
تقدم مع مختارات من الصلصات المتنوعة: مايونيز، زيت، صلصة الثوم                     60

 
الساندويتشات

كلوب ساندويتش
فراخ مشوية، بيض مقلي، لحم فيليه يقدم مع مسترده، 

كاتشب، والبطاطس المقلية                                                                                            140

تورتيال الجمبري 
جمبري كبير متبل في زيت وليمون يقدم مع الثومية                                                  350

ساندويتش حار
لحم فيليه بقري، زبده، فلفل حامي يقدم مع مخلل، طماطم مشوية،

بصل أخضر ومسترده                                                                                                        230

يمكنك التواصل معنا إذا كنت تريد في معرفة المزيد عن المكونات المستخدمة في أطباقنا.
يرجى إفادتنا في حالة وجود حساسية ألي من مكونات األطباق أو أية متطلبات غذائية خاصة عند إعداد وجبتك. 

إن االستهالك اللحوم النيئة أو غير المطبوخة والدواجن والمأكوالت البحرية والمحار والبيض أو الحليب غير المبستر بصورة كبيرة قد يزيد من خطر اإلصابة 
باألمراض التي تنتقل عن طريق األغذية.

يحظر تقديم الخمور لمن هم دون السن القانونية
جميع األسعار بالجنيه المصري تخضع لـ ٪12 خدمة وجميع الضرائب المعمول بها

إذا كنت ترغب في التوقيع على الشيك إلى غرفتك، سيتم إضافة ضريبة مدينة قيمتها ٪1 إلى إجمالي الفاتورة



األطباق الرئيسية
المشويات المشكلة

ريش ضأن، لحم فيليه، شيش طاووق، 1/2 سمان، 1/2 ستاكوزا 
تقدم مع صلصة زبدة الليمون وصلصة الفلفل                                                               380  

سمك قاروص
يقدم مع الشمر مع خضار مسلوق، جزر، كوسه، بروكلي يقدم مع صلصة األعشاب          170

دجاج على الطريقة األسيوية 
دجاج ملفوف مشوي يقدم مع صلصة الليمون، صلصة الحلو الحاذق

 يقدم مع الخضار واألرز المحمر                                                                                           155

فيليه
قطعة فيليه مشوية تقدم مع سلطة خضراء وبطاطس

مسلوقة صغيرة صلصة األعشاب                                                                                 240
 

الحلويات
طبق فاكهة الموسم                                                                                                        70
حلويات اليوم                                                                                                                  80
آيس كريم                                                                                                                        95

اختيارك من اآليس كريم المفضل لديك: فانيليا، شكوالتة، فراولة مع 
اختيارك من تشكيلة اإلضافات: حبوب الشوكوالتة، مارشملو، لوز محمص، 

صلصة الشوكوالتة، المارينج، مع صلصة الفاكهة أو صلصة الكراميل 

طبق حلويات كليوباترا
تشكيلة من الحلويات المصرية                                                                                      75

طبق حلويات مشكل معجنات
تشكيلة من الحلويات العالمية                                                                                   95

يمكنك التواصل معنا إذا كنت تريد في معرفة المزيد عن المكونات المستخدمة في أطباقنا.
يرجى إفادتنا في حالة وجود حساسية ألي من مكونات األطباق أو أية متطلبات غذائية خاصة عند إعداد وجبتك. 

إن االستهالك اللحوم النيئة أو غير المطبوخة والدواجن والمأكوالت البحرية والمحار والبيض أو الحليب غير المبستر بصورة كبيرة قد يزيد من خطر اإلصابة 
باألمراض التي تنتقل عن طريق األغذية.

يحظر تقديم الخمور لمن هم دون السن القانونية
جميع األسعار بالجنيه المصري تخضع لـ ٪12 خدمة وجميع الضرائب المعمول بها

إذا كنت ترغب في التوقيع على الشيك إلى غرفتك، سيتم إضافة ضريبة مدينة قيمتها ٪1 إلى إجمالي الفاتورة



قائمة المشروبات

مياه 
نستلة حجم كبير                                                                                          35
نستلة حجم صغير                                                                                           25
أفيان حجم كبير                                                                                                 90
أفيان حجم صغير                                                                                           60

 
مياه فواره 

مياه فوارة كبيرة                                                                                                           90
مياه فوارة صغيرة                                                                                                           60  

 
مياه غازية 

بيبسى كوال، بيبسى كوال دايت، سفن أب، سفن أب دايت، ميراندا، صودا وتونك       35
رد ُبل                                                                                                                                      60

 
العصائر

عصير الفاكهة الطازجة                                                                                                          45
برتقال، مانجو، فراولة، جوافة 

عصير الفاكهة المعبأة                                                                                             40
تفاح، اناناس، توت 

كوكتيالت غير كحوليه                                                                                60
بلو بيري

توت ازرق مهروس، شربات الكورواساو األزرق، سبرايت 

دراجون تيل غير كحولي
عصير الفراولة، عصير التوت البري والبطيخ 

موخيتو غير كحولي )زهرة توت والفراولة(
نعناع  طازج، عصير ليمون وسفن أب 

فالمنكو 
عصير اناناس، توت، ليمون، سفن أب 

يمكنك التواصل معنا إذا كنت تريد في معرفة المزيد عن المكونات المستخدمة في أطباقنا.
يرجى إفادتنا في حالة وجود حساسية ألي من مكونات األطباق أو أية متطلبات غذائية خاصة عند إعداد وجبتك. 

إن االستهالك اللحوم النيئة أو غير المطبوخة والدواجن والمأكوالت البحرية والمحار والبيض أو الحليب غير المبستر بصورة كبيرة قد يزيد من خطر اإلصابة 
باألمراض التي تنتقل عن طريق األغذية.

يحظر تقديم الخمور لمن هم دون السن القانونية
جميع األسعار بالجنيه المصري تخضع لـ ٪12 خدمة وجميع الضرائب المعمول بها

إذا كنت ترغب في التوقيع على الشيك إلى غرفتك، سيتم إضافة ضريبة مدينة قيمتها ٪1 إلى إجمالي الفاتورة



مشروبات صحية                                                                                            60
دياليت

تفاح طازج، جزر، نعناع طازج، شاي أخضر مثلج وعسل 

أتش تو أو فيز
ليمون طازج، زنجبيل طازج، ريحان طازج، عسل وصودا 

مانجو جينجير
عصير مانجو، زنجبيل مفروم، زبادي خالي الدسم وموز طازج 

 
المرطبات                                                                                                        60

بانانا كيوي
موز طازج و كيوي

بيريز
التوت البري والفراولة 

البطيخ والفراولة
عصير الفراولة و البطيخ 

 
المخفوقات                                                                                                        60

بلو بيري
مهروس التوت البري، شربات الكوراكاو األزرق، لبن وآيس كريم فانيليا 

كوكيز بالشوكوالتة
شربات كوكيز بالشوكوالتة، لبن وآيس كريم الفانيليا 

بوب كورن
شربات الفشار، لبن وآيس كريم الفانيليا 

بيرة غير كحوليه                                                                                           45
أمستل زيرو، بريل، فيروز أناناس 

بيرة كحولية 
ستيال، سقارة جولد، مايستر ماكس                                                                              75
هانيكين                                                                                                                        65

 

يمكنك التواصل معنا إذا كنت تريد في معرفة المزيد عن المكونات المستخدمة في أطباقنا.
يرجى إفادتنا في حالة وجود حساسية ألي من مكونات األطباق أو أية متطلبات غذائية خاصة عند إعداد وجبتك. 

إن االستهالك اللحوم النيئة أو غير المطبوخة والدواجن والمأكوالت البحرية والمحار والبيض أو الحليب غير المبستر بصورة كبيرة قد يزيد من خطر اإلصابة 
باألمراض التي تنتقل عن طريق األغذية.

يحظر تقديم الخمور لمن هم دون السن القانونية
جميع األسعار بالجنيه المصري تخضع لـ ٪12 خدمة وجميع الضرائب المعمول بها

إذا كنت ترغب في التوقيع على الشيك إلى غرفتك، سيتم إضافة ضريبة مدينة قيمتها ٪1 إلى إجمالي الفاتورة



فواتح شهية )50 مل( 
مارتينى سينزانو )بيانكو، روسو،  دراي(                                                                 190
سينزانو بيتر، أوزو                                                                                                          180

الكوكتيالت الكالسيكية                                                                               180
بلو بيري فيز

جين، توت بري ، بلو كوراكاو وصودا 

فليفر كايبروسكا 
فودكا، ليمون، سكر بني، فراولة أو مانجو 

فليفر مارجريتا
تكيال، تربيل سيك، عصير ليمون والنكهة )فراولة أو مانجو( 

موخيتو
روم، سكر بني، نعناع طازج، ليمون وصودا 

سيكس أون ذا بيتش
فودكا بيتش سينبس عصير البرتقال وعصير التوت 

بينا كوالدا
روم، عصير األناناس وكريمة جوز الهند 

 
مشروبات روحية )40 مل(                                                                               190

جين
بيفيتير 

فودكا
ابسلوت 

روم
بكاردي )أبيض / ذهبي( 

تكيال
سياررا )ذهبي / فضي(  

يمكنك التواصل معنا إذا كنت تريد في معرفة المزيد عن المكونات المستخدمة في أطباقنا.
يرجى إفادتنا في حالة وجود حساسية ألي من مكونات األطباق أو أية متطلبات غذائية خاصة عند إعداد وجبتك. 

إن االستهالك اللحوم النيئة أو غير المطبوخة والدواجن والمأكوالت البحرية والمحار والبيض أو الحليب غير المبستر بصورة كبيرة قد يزيد من خطر اإلصابة 
باألمراض التي تنتقل عن طريق األغذية.

يحظر تقديم الخمور لمن هم دون السن القانونية
جميع األسعار بالجنيه المصري تخضع لـ ٪12 خدمة وجميع الضرائب المعمول بها

إذا كنت ترغب في التوقيع على الشيك إلى غرفتك، سيتم إضافة ضريبة مدينة قيمتها ٪1 إلى إجمالي الفاتورة



ويسكي )40 مل( 
رد ليبل                                                                                                                      220
بالك ليبل                                                                                                                      420
شيفاز 12                                                                                                                       420
جاك دانيالز                                                                                                                        310

 
المشروبات الساخنة 

اسبريسو                                                                                                                         40
دبل اسبريسو                                                                                                                       55
كابتشينو                                                                                                                        55
قهوة التيه                                                                                                                       55
قهوة باريستا                                                                                                                       55
قهوة تركي                                                                                                                        45
مختارات من شاي األعشاب                                                                                             40

يمكنك التواصل معنا إذا كنت تريد في معرفة المزيد عن المكونات المستخدمة في أطباقنا.
يرجى إفادتنا في حالة وجود حساسية ألي من مكونات األطباق أو أية متطلبات غذائية خاصة عند إعداد وجبتك. 

إن االستهالك اللحوم النيئة أو غير المطبوخة والدواجن والمأكوالت البحرية والمحار والبيض أو الحليب غير المبستر بصورة كبيرة قد يزيد من خطر اإلصابة 
باألمراض التي تنتقل عن طريق األغذية.

يحظر تقديم الخمور لمن هم دون السن القانونية
جميع األسعار بالجنيه المصري تخضع لـ ٪12 خدمة وجميع الضرائب المعمول بها

إذا كنت ترغب في التوقيع على الشيك إلى غرفتك، سيتم إضافة ضريبة مدينة قيمتها ٪1 إلى إجمالي الفاتورة


