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كوكتيالت غير كحوليه

مياه
أفيان حجم كبير

75

أفيان حجم صغير

50

بازيل موخيتو
ريحان طازج ،ليمون ،سكر بني ،سفن أب

نستلة حجم كبير

35

نستلة حجم صغير

25

بلو بيري
توت أزرق مخفوق ،شربات كورواكاو أزرق ،سفن أب
فالمنكو
عصير أناناس ،توت ،ليمون ،سفن أب

مياه فواره
مياه فوارة كبيرة

75

مياه فوارة صغيرة

45

مياه بركة صغيرة

35

مياه غازية
رد ُبل
بيبسى كوال ،بيبسى كوال دايت ،سفن أب ،سفن أب دايت،
ميراندا ،صودا وتونك

35

العصائر
45

برتقال ،مانجو ،فراولة ،جوافة
عصير الفاكهة المعبأة
تفاح ،أناناس ،توت

عنب وعنب
عنب ،نعناع طازج ،تفاح ،شربات الفانيليا

بيرة غير كحوليه

45

بريل ،فيروز أناناس
60

عصير الفاكهة الطازجة

50

40

زجاجات بيرة
ديسبيرادو

80

ستيال ،سقارة جولد ،مايستر ماكس

70

هانيكين

65

بيرة براميل
هانيكين نصف لتر

75

هانيكين ربع لتر

45
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فواتح شهية ( 50مل)

190

مارتينى سينزانو (بيانكو ،روسو ،دراي  ،بيتر)
كمباري بيتر ،بورتو واين ،ريكارد ،بيرنو ،أوزو ،و عرق كسارة
اصنع كوكتيلك الخاص حسب اختيارك
لنوع واحد من كل مجموعة

250

كحول ( 30مل)

فودكا ،جن ،روم ،ويسكي عادة

ليكير ( 20مل)

تريبل سيك ،بلو كورواكاو ،ماندرين

عصائر ( 10مل)

ليمون ،برتقال ،تفاح ،وأناناس

مياه غازية ( 50مل)

صودا ،تونك ،بيبسى كوال ،سفن أب

بازيل موخيتو
روم ،سكر بني ،ريحان طازج ،ليمون طازج وصودا

120

عنب وعنب
تيكيال ،تربيل سيك ،شربات الفانيليا ،نعناع طازج ،عصير
العنب والتفاح

120

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

120

مختارات البار تندر
ديانا روس
ويسكي امريكاني ،درامبوي ،مارتيني بيانكو

كوكتيالت كحوليه
بلو نايل
فودكا ،بلوكوروساو ،ماليبو ،عصير أناناس وسفن أب

180

بلوفروج
فودكا ،جين ،تيكيال ،روم ،بلو كورواكاو  ،ليمون ،ريد بول

180

لونج آيالند أيس تي
فودكا ،روم ،حين ،تكيال ،تريبل سيك ،عصير ليمون و
بيبسى كوال

160

كوزمو بوليتان
فودكا ،كوانترو ،كران بيري ،عصير ليمون

120

اسبريسو مارتيني
فودكا كالوا ،قهوه اسبريسو وشربات السكر

120

مارتينى البنفسج
فودكا ،تربيل سيك وعصير العنب

120

250

007
جين ،مارتيني دراي وبرتقال مر

250

مانهاتن
ويسكي ،فيرموت أحمر و انجر ستورا

250

ساكي كيوكمبر
ساكي فاكهه االوم ،جن ،خيار ،زنجبيل ،ورق الريحان وسكر

250

جيمس براون
جين ،كوانترو ،مانجو ،برتقال ،عصير أناناس

180

ديانا تشارلز
فودكا ،بالك بيري ليكير وعصير أناناس

180

هيت أوف ذا هارت
ويسكي ،ليمون طازج ،نعناع طازج ،سكر بني وسفن
أب

180

يحظر تقديم الخمور لمن هم دون السن القانونية
جميع األسعار بالجنيه المصري تخضع لـ  ٪12خدمة وجميع الضرائب المعمول بها
إذا كنت ترغب في التوقيع على الشيك إلى غرفتك ،سيتم إضافة ضريبة مدينة قيمتها  ٪1إلى إجمالي الفاتورة

كؤوس صغيره
تيكيال ميتر
 6كؤوس تيكيال

1050

فليمينج لمبورجيني
كالوا ،بايليز ،بلو كورواكاو و سامبوكا

250

ذا كمبني
فودكا ،سامبوكا وشربات نعناع

250

أفتر 8
كريم دي منت أبيض تيا ماريا

200

بران دامج
خوخ شنبس ،بايليز وشربات الرمان

200

بابلي جم
بنانا ليكير ،كورواكاو أزرق وبايليز

200

فالت لين
تكيال ،سامبوكا ،تاباسكو

200

إيرش فالك
كريم دي منت أخضر ،بايليز  ،كوانترو

200

مانكي بالي
سامبوكا ،بايليز وشربات الرمان

200

لونج بريث
تكيال ،كريم دي منت وعصير ليمون

120

هاي هيلز
فودكا ،ماندرين ،عصير عنب و ليمون

120

دو دو
فودكا ،عصير ليمون ،تاباسكو  ،زيتون

120

تشيلي كراش
تكيال ،كوانترو ،عصير ليمون ،سكر بني ،تاباسكو

120

مشروبات روحيه ( 40مل)
جين
بومباي سفاير

240

بيفيتير وجوردون

190

فودكا
جري جوس

470

ابسلوت ،فنلنديا ،سميرنوف

190

روم

190

بكاردي (أبيض – ذهبي)
كابتن مورجن

تكيال
باترون (ذهبي – فضي) و باترون كافيه

390

سييرا (ذهبي – فضي)

190
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ويسكي ( 40مل)

مشروبات مهضمة ( 30مل)

مختارات الجوني واكر

كونياك

بلو ليبل

2450

إكس أو هينسي

730

جولد ليبل

920

في إس أو بي هينسي

620

جرين ليبل

590

في إس هينسي

460

دبل بالك ليبل

490

ليكير ( 30مل)

بالك ليبل

390

ابسينز ،ياكرمايستر

250

رد ليبل

220

كريم دو بنانا ،كريم دو كاسيس ،كريم دي منت،
درامبوي ،بايليز ،تيا ماريا ،كالوا ،برفيه أمور ،ماليبو،
كوانترو ،جراند مارنيه ،ماندرين ،جرابا وسامبوكا

160

مختارات الشيفاز
شيفاز رويال سالوت 21

1750

شيفاز 18

690

شيفاز 12

420

سبيد ريل ويسكي
جاك دانيالز

300

جي اند بي وديوارس ،وايت هورس ،جيمسون ،جيم بيم

220

المشروبات الساخنة
دبل اسبريسو

45

اسبريسو

35

سينجل مولت سكوتش
ماكالن 12

1100

لفرويج 12

990

جالنفيدش 12

500

جالنفيدش

280
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