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Sheraton Cairo Hotel, Galaa Square, Dokki, Giza

قائمة طعام بار مطعم راوي

NIGHTSPOT À´ LA CARTE MENU
The Mega Cheese Mix
A selection of local and international
cheeses with dry fruits, nuts, cheese
crackers, and bread basket, preserved
and fresh seasonal fruits

120

Smoked Salmon Plate
Sliced smoked salmon served the
traditional way enriched with capers,
shaved red onion, lemon wedge and
black peppercorn.

120

Rocca Salad
Rocca and Parmesan shavings

70

Stuffed Vine Leaves

50

Shawarma Myth

70

Chicken or beef shawarma in mini pitta
pocket with tarrator or garlic paste
Halloumi Fusion
Pan-fried or grilled Halloumi cheese
served with a spicy red onion and
rocket salad

70

Lamb sausage
Pan-fried lamb sausage with onion,
tomato and lemon juice

60

Chicken Liver
Sautéed liver chicken, lemon, and
garlic

60

Freeman Wings

55

Chargrilled buffalo chicken wings
with BBQ sauce

Royal Shrimps Wrap
Deep fried shrimps Kunafa and
served with spicy onion, garlic and
tomato salsa

140

140

كنافة الجمبري
كنافة الجمبري المقلية تقدم مع البصل حار
والثوم وصلصة الطماطم

Kofta Fantasy
Lamb kofta served in Arabic bread
pocket with red onion, sumac and
pomegranate molasses, tomato salad,
minted yogurt, mint and flat parsley

120

120

كفتة لحم الضأن
تقدم في الخبز العربي مع البصل األحمر
والسماق ودبس الرمان وسلطة الطماطم
واللبن الزبادي النعناع والنعناع والبقدونس

The Burger Mega Mix
House made beef, lamb and chicken
burger served with our own tomato
BBQ sauce

120

120

110

Golden Calamari Rings

110

Rissoles

75

Deep fried calamari rings in tartare sauce
Fried meatballs served on spicy
tomato and onion salsa

Hot Mezze Platter
Meat sambousek, spinach fatayer,
cheese sambousek, Chicken liver,
chicken wings

150

The Epic Kebab
Traditional Turkish lamb street kebab
served on Arabic bread basted with
spicy tomato puree, red onion,
sumac and pomegranate molasses,
tomato salad, minted yogurt, mint
and flat parsley

150

Lamb cutlet, marinated lamb ribs,
lamb kofta, and lamb ball on skewer
served with your choice of tomato
based sauce: spicy, black peppercorn, mint, or tomato, spicy chunky
marinara

Chicken Parade

Chicken kebab, chicken kofta, chicken lollipop, and BBQ Buffalo chicken
wings served with your choice of
BBQ flavored sauces: honey, spicy,
or sweet and sour.

Calamari Parade

Grilled baby calamari, deep fried
calamari rings, grilled calamari steak
fingers

320

220

210

طبق الجبن ميجا ميكس
، مقرمشات الجبن، المكسرات،الفواكه الجافة
 الفواكه الموسمية المحفوظة،سلة الخبز
والطازجة

120

بيرجر ميجا ميكس
بيرجر بقري وضأن ودجاج مع صلصة
الطماطم المصنوعة بمطبخ الفندق

سمك السلمون المدخن
شرائح سمك السلمون المدخن بالطريقة
 البصل األحمر،التقليدية الغنية بالكبر
 إسفين الليمون والفلفل األسود،المحلق

70

سلطة روكا

50

ورق عنب

حلقات الكاالماري الذهبية

70

ريسولس

70

حالومي فيوجين
جبن الحالومي المشوي أو المقلي يقدم مع
البصل األحمر الحار وسلطة الروكيت

مختارات الشيف الخاصة

60

سجق الضأن
سجق الضأن المقلي مع البصل والطماطم
وعصير الليمون

60

كبد الدجاج
كبد الدجاج مع الليمون والثوم ودبس الرمان

حلقات الكاالماري المقلية تقدم مع صلصة
التارتار

75

Chef’s Specials
Lamb Parade

120

320

220

210

كرات اللحم المقلية تقدم مع صلصة
الطماطم الحارة والبصل

مهرجان الضأن

، كفتة لحم الضأن، ضلع الضأن،لحم الضأن
وكرة لحم الضأن تقدم على األسياخ مع
:اختيارك من صلصات الطماطم المختلفة
 أو، مع النعناع، مع الفلفل األسود،الحارة
 صلصة مارينارا،الطماطم

55

مهرجان الدجاج

أسطورة الشاورما

شاورما الدجاج أو اللحم البقري تقدم في خبر
البيتا مع صلصة التاراتور أو معجون الثوم

أجنحة فريمان

أجنحة الدجاج المشوية على الفحم تقدم مع
صلصة شواء

، أجنحة الدجاج، كفتة الدجاج،كباب الدجاج
تقدم مع اختيارك من نكهات صلصات
 العسل أو التوابل أو الحلو:الشواء
.والحامض

150

طبق المزة الساخن
 فطائر، سمبوسك الجبن،سمبوسك اللحم
 أجنحة الدجاج، كبد الدجاج،السبانخ

مهرجان الكاالماري

150

كباب على الطريقة التركية
يقدم على الخبز العربي وحساء الطماطم
الحارة والبصل األحمر والسماق ودبس الرمان
وسلطة الطماطم واللبن الزبادي والنعناع
والبقدونس

 حلقات الكاالماري،كاالماري صغير مشوي
 وأصابع ستيك كاالماري المشوية،المقلية

If you want to know more about the ingredients used in our dishes, just ask.
Please inform us of any allergy or special dietary requirements that we should be made aware of, when preparing your meal.
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, eggs or unpasteurized milk may increase your risk of food-borne illness.
All prices are in Egyptian pounds subject to 12% service & all applicable taxes
Should you sign the check to your room, 1% city tax will be added to the total bill

.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
استهالك 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
 خدمة وجميع الضرائب المعمول بها٪12 جميع األسعار بالجنيه المصري تخضع لـ
 إلى إجمالي الفاتورة٪1  سيتم إضافة ضريبة مدينة قيمتها،إذا كنت ترغب في التوقيع على الشيك إلى غرفتك

“This menu has been created in November 2017”

”2017 “تم تطوير هذه القائمة في نوفمبر

