
األطعمة واملرشوبات

فندق وأبراج شيراتون خور دبي، شارع بني ياس، ص.ب 0524، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، ه: 1111 822 04



                                                 )توت( )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( 

)المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا(

بيضتان من اختيارك

تقدم مع نقانق لحم العجل أو الدجاج، لحم العجل أو لحم الخنزير 
المقدد )لحم خنزير( وبطاطا بنية مهروسة

معجنات اإلفطار

الزبدة، المربى والعسل

 أنواع الحبوب

الفاكهة واأللياف، رقائق الذرة، فروستيز، نخالة القمح، مويسلي 
طبيعي

أنواع الزبادي

حليب خالي الدسم أو حليب الصويا أو زبادي قليل الدسم 

أنواع العصير الطازج

شرائح الفواكه الموسمية

بيضتين بأي طريقة من اختيارك أو أومليت مع البصل والفطر 
والطماطم والفلفل األخضر

فول مدمس، حمص، لبنة، جبنة فيتا 

كرواسون زعتر، خبز عربي

شرائح الفواكه الموسمية 

أنواع العصير الطازج

                               )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )لمكسرات / الخردل / بذور 

السمسم / فول الصويا(

                                                                                                  )توت( )منتجات 
األلبان( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا( )نوع صحي(

                         )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور 
السمسم / فول الصويا(

قامئة مجموعة اإلفطار

6:00 ص - 11:00 ص

)B( التوت )D( منتجات األلبان )E( البيض )G( الجلوتين )H( نوع صحي )N( المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا )S( المحار )F( األسماك )P( لحم الخنزير )V( خضار
من فضلك أبلغ متلقي طلبك بأي متطلبات غذائية خاصة يتوجب علينا معرفتها.
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إفطار شرقيإفطار كريك كونتيننتال

اإلفطار الصحي منخفض السعرات الحرارية
إفطار أمريكي

أنواع المشروبات:
أنواع المشروبات:

أنواع المشروبات:

أنواع المشروبات:

كرواسون مخبوز طازج، معجنات دنماركية

بريوش وكعك المفن

خبز )متعدد الحبوب، شرائح خبز أبيض وبني(

يقدم مع الزبدة، المربى والعسل. 

أنواع العصير الطازج

شرائح الفواكه الموسمية 

 قهوة أمريكية طازجة، إسبرسو، قهوة منزوعة الكافيين، كابتشينو، 
حليب، شوكوالتة ساخنة أو مجموعة مختارة من الشاي

قهوة أمريكية طازجة، إسبرسو، قهوة منزوعة الكافيين، كابتشينو، 
حليب، شوكوالتة ساخنة أو مجموعة مختارة من الشاي

قهوة أمريكية طازجة، إسبرسو، قهوة منزوعة الكافيين، كابتشينو، 
حليب، شوكوالتة ساخنة أو مجموعة مختارة من الشاي

قهوة أمريكية طازجة، إسبرسو، قهوة منزوعة الكافيين، كابتشينو، 
حليب، شوكوالتة ساخنة أو مجموعة مختارة من الشاي

سلطة فواكه طازجة، زبادي قليل الدسم ومويسلي

مع أنواع الحليب خالي الدسم أو حليب الصويا

وجبة كاملة محمصة أو خبز الجاودار والسمن والمربى

عصير الجزر أو الجريب فروت



أنواع الحشوات: فطر، فلفل رومي، سلمون مدخن         ، 
طماطم، جبنة شيدر                ، فيتا                 ، لحم ديك 

رومي، سبانخ

اإلفطار الكالسييك حسب الطلب
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جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة 10% رسوم خدمة و 7% رسوم بلدية و 5% ضريبة القيمة المضافة.
جميع الحقوق محفوظة لشركة © ماريوت انترناشونال إنك، تعد شيراتون و شعاراتها عالمات تجارية مملوكة لشركة ماريوت الدولية، أو الشركات التابعة لها.

6:00 ص - 11:00 ص

                        )توت( )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور 
السمسم / فول الصويا(

                                              )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم 
/ فول الصويا( )لحم خنزير(

                                  )منتجات األلبان( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم 
/ فول الصويا( )سمك(

                                           )منتجات األلبان( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور 
السمسم / فول الصويا(

                                        )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )نوع صحي(

                                      )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا( )خضار(

                                                                   )المكسرات / الخردل / بذور السمسم 

/ فول الصويا( )نوع صحي( )خضار(

                       )منتجان األلبان( )بيض( )جلوتين( )سمك(

                                       )بيض( )نوع صحي(

)مقلي، بوشيه، مسلوق، مخفوق أو أومليت(

)سمك(

)منتجات األلبان()منتجات األبان(

                             )خضار(

إفطار إنجليزي كاملسلة الخبز

سلمون مدخن

فواكه طازجة مبردة

المقبالت

إفطار األطفال

تشكيلة من الحبوب

دقيق الشوفان

فول مدمس

توست البريوش الفرنسي

بان كيك الشوفان

إدلي على البخار

كينوا الصباح والحنطة السوداء

بيض بنديكت

أومليت األفوكادو

 بيضتان طازجتان مطبوختان حسب رغبتك:

كرواسون طازج، معجنات دنماركية، بريوش، مافن وخبز )متعدد 
الحبوب، شرائح خبز أبيض وبني( يقدم مع الزبدة، مربى والعسل

بيض مقلي، فطر، فاصوليا مطبوخة، هاش براون، سجق دجاج أو 
لحم خنزير، لحم عجل أو لحم خنزير مقدد، توست )أبيض أو بني(

يقدم مع جبنة كريمية، وكابري، وشمر و أوراق الجرجير

أنواع شرائح الفواكه الموسمية

بطاطا بنية مهروسة 

فطر سوتيه

طماطم مشوية

نقانق دجاج

لحم الخنزير المقدد 

لحم العجل المقدد 

زبادي قليل الدسم 

زبادي منكه 

توست البريوش الفرنسي
المقدم مع الفراولة وشراب القيقب

يقدم مع شراب القيقب أو العسل

يقدم مع شراب القيقب أو العسل

بيض مطبوخ حسب ذوقك مع لحم العجل أو نقانق الدجاج يقدم 
مع البطاطا البنية المهروسة والخبز المحمص

بان كيك الشوفان

بسكويت الوفل

بيض على طريقتك

فاكهة وألياف، رقائق الذرة، حبوب إفطار فروستي، نخالة القمح، 
مويسلي طبيعي وحليب خالي الدسم أو حليب الصويا، أو زبادي 

قليل الدسم

زبيب، سكر بني، قرفة و شراب القيقب

فول مطبوخ ببطء مع الليمون والكمون والطماطم والفلفل 
والبصل وزيت الزيتون

خبز البريوش المقدم مع الفراولة وشراب القيقب

بان كيك صحية تقدم مع شراب القيقب أو العسل البري

صلصة جوز الهند وسمبار )كاري العدس المتبل(

مشمش بوشيه، كمثرى، بلح، زبيب، مكسرات محمصة وعسل بري

بيضتان بوشيه، مافن إنجليزي مشوي، اختيارك من لحم الديك 
الرومي أو السلمون المدخن يقدم مع صلصة هولندية

أومليت بياض البيض مع األفوكادو والسبانخ والطماطم المشوية

               )خضار(

)خضار(

       )خضار(

 )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا(

              )لحم خنزير(

             )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا( 

             )منتجات األلبان(

)مشمش، توت أزرق( )منتجات األلبان(

)منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين(

)منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين(

)منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين(

)منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين(



                                                                                                           )منتجات 

األلبان( )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا(

حساء النودلز بالدجاج على الطريقة المنزلية

                                                                                                  )المكسرات / 

الخردل / بذور السمسم / فول الصويا( )سمك(
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11:00 ص - 11:00 م

)B( التوت )D( منتجات األلبان )E( البيض )G( الجلوتين )H( نوع صحي )N( المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا )S( المحار )F( األسماك )P( لحم الخنزير )V( خضار
من فضلك أبلغ متلقي طلبك بأي متطلبات غذائية خاصة يتوجب علينا معرفتها.

)منتجات األلبان( )جلوتين( )خضار()منتجات األلبان( )خضار(

)منتجات األلبان( )جلوتين( )خضار(

                                                                                                  )بيض( 

)جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا(

 )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )سمك(

 )بيض( )محار(

 )منتجات األلبان( )خضار(

                          )منتجات األلبان( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / 
فول الصويا(

                                                           )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / 

فول الصويا(

 )محار(

حساء الطماطم المشويةسلطة يونانية

حساء العدس

سلطة سيزر الكالسيكية

كوكتيل الروبيان

طماطم وموزاريال

مازة الخور

لحم البقر التايالندي والبابايا وسلطة المانجو

مع صدور الدجاج المشوي

مع الروبيان

السلطة الكالسيكية من الخس المقرمش والطماطم و خيار 
مغطى بجبنة الفيتا والزيتون األسود والبصل والفلفل والصلصة 

اليونانية

تقدم مع قطع الخبز المحمص

عدس مطبوخ ببطء، ثوم و كمون و خبز عربي

مرق دجاج صافي، فطر، نودلز بيض، خضروات مقطعة

خس روماني، لحم مقدد، بارميزان مبشور، عشبة البريوش 
المحمص، صلصة األنشوجة

خس بيبي جيم، أفوكادو، روبيان بحر الشمال مع صلصة روز ماري 
الكريمية

طماطم كرزية، موتزاريال حليب الجاموس، ريحان، بلسميك معتق

حمص، متبل، بابا غنوج، تبولة، فتوش، زيتون، مخلل خضار، كبة 
برغل، سمبوسك لحم، سبرينج رول جبنة و خبز عربي

مانجو نيئ، بابايا، خيار، فول سوداني، تمر هندي و صلصة الليمون

الوجبات الخفيفة

)منتجات األلبان( )خضار(

)منتجات األلبان( )خضار(

)بيض( )جلوتين( )سمك(

 )بيض( )جلوتين( )محار( 

ثوم مقلي

سبرينج رولز بالخضروات التايالندية

حبار كريسبي بصلصة الكاجون

روبيان مقلي مغمور بالخلطة

بوفالو أجنحة الدجاج تقدم مع صلصة باربيكيو المنزلية

بارميزان، ثوم، صلصة البابريكا

سبرينج رول خضروات مقلية تقدم مع صلصة فلفل حلو

حبار مقلي، ليمون أيولي

تقدم مع مايونيز الكاجون

الحساءالسلطات



                                                             )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( 

)المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا( )خضار(

                                  )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور 

السمسم / فول الصويا(

                                                             )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( 
)المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا(

                                     )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / 
بذور السمسم / فول الصويا(

                                                             )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( 

)المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا(

                               )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / 
بذور السمسم / فول الصويا(

                              )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / 
بذور السمسم / فول الصويا(

مكرونة اسباغيتي تقدم مع صلصة اللحم االيطالية وجبنة البارميزان

)منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين(

)منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين(

)منتجات األلبان( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا(

                      )منتجات األلبان( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول 
الصويا(

                                )بيض( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا( 

)محار( )سمك(

                                                       )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول 

الصويا(

                                                      )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور 

السمسم / فول الصويا( )سمك(

                                   )منتجات األلبان( )محار(

األطباق الرئيسية

باستا أرابيات
راب فالفل 

جبنة بيضاء طرية وطماطم

راب تشكن تكا

راب الدجاج المشوي ‘ديلي’

كلوب ساندوتش

برجر بصدر الدجاج المشوي

انجوس بيف برجر

ساندوتش ستيك

ريزوتو بالفطر

اسباغيتي بولونيز

دجاج شنيتزل

شيش طاووق

برياني

برياني الدجاج 
برياني الخضار

دجاج بالزبدة

ناسي جورينج

دجاج ستير فراي وخضار

السمك ورقائق البطاطا

ماساال الروبيان

روبيان

نودل األرز المقلي
خضروات

باستا بيني تقدم مع صلصة الطماطم الحارة وجبنة البارميزان
شرائح طماطم، مخلل عربي، صوص طحينة، خس

شرائح طماطم، بصل مكرمل، جبنة بيضاء طرية، أوراق جرجير، 
طماطم مجففة، مايونيز، خبز بانيني

خبز تورتيال مع تشكن تكا مبشور، كزبرة، طماطم وبصل

خبز التورتيال مع األفوكادو ولحم الديك الرومي المقدد والجبن، 
طماطم، خس، خردل ديجون، مايونيز قليل الدسم

دجاج، خس، طماطم، بيض، جبنة شيدر، مايونيز الخردل، ديك 
رومي أو لحم الخنزير المقدد )لحم خنزير( عند الطلب مع الخبز 

المحمص األبيض أو البني

صدر دجاج مشوي، جبنة شيدر، كونفيت بصل، طماطم، مايونيز 
خردل الحبوب الكاملة

جبنة، فطر سوتيه، طماطم، خس، مايونيز الخردل

شرائح لحم في بانيني محمص مع بصل مكرمل، فطر وجبنة

جرجير، أعشاب ممتازة، جبن بارميزان

شرحات دجاج رفيعة للغاية تقدم مع بطاطس بقدونس وزبدة كابر 
وسلطة خضراء مشكلة

سيخ دجاج مشوي يقدم مع طماطم مشوية، بطاطا مقلية ومايونيز 
بالثوم

أرز بسمتي متبل يقدم مع مخلل، ريتا، بابادم 

فتات تشكن تكا تندوري، متبل بصلصة طماطم كريمية وأرز بسمتي 
وبابادم

بيض مقلي، روبيان، أرز مقلي، ساتيه دجاج متبل، صلصة زبدة 
الفول السوداني

يقدم مع صلصة الفول السوداني الحارة واألرز

سمك القد بالبقسماط، بازالء طرية، صلصة تارتار، بطاطا مقلية

ماساال روبيان تايجر، أرز على البخار، مخلل مانجو

بصل، فليفلة، جزر، بصل أخضر، براعم الفاصوليا

 )منتجات األلبان( )خضار(
                          )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا( )خضار(

)منتجات األلبان( )خضار(

)منتجات األلبان(

 )بيض( )محار(

 )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا(

)بيض( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا( )خضار(
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السندويشات والرابس والبرجر

يتم تقديم جميع السندويشات مع سلطة أو بطاطا مقلية
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جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة 10% رسوم خدمة و 7% رسوم بلدية و 5% ضريبة القيمة المضافة.
جميع الحقوق محفوظة لشركة © ماريوت انترناشونال إنك، تعد شيراتون و شعاراتها عالمات تجارية مملوكة لشركة ماريوت الدولية، أو الشركات التابعة لها.



                  )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / 

فول الصويا(

                                          )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / 

بذور السمسم / فول الصويا(

                                    )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور 

السمسم / فول الصويا(

                           )منتجات األلبان( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / 

فول الصويا(

                     )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين(

                        )منتجات األلبان( )جلوتين(

                                        )منتجات األلبان(

                                    )منتجات األلبان( )بيض(

الحلوياتأنواع األطعمة المشوية

تقدم مع طماطم مشوية، أو بطاطا مقلية أو خضار سوتيه

أنواع الصلصات:

فيليه سلمون
ريش ضأن

روبيان جامبو مشوي
شريحة ريب آي

لحم بقر تندورلوين ‘يو اس دي ايه’

المقبالت

البيتزا

)200 جم(

)300 جم(

)300 جم(

)300 جم(

)200 جم(

صلصة بارنيز
الفطر البري 

فلفل
أو الصلصة الخضراء

)منتجات األلبان( )بيض(،

)منتجات األلبان(

)منتجات األلبان(،

)سمك(

 )محار(

95

155

160

175

170

25

70

70

75

30

30

30

35

40

40

45

75

)B( التوت )D( منتجات األلبان )E( البيض )G( الجلوتين )H( نوع صحي )N( المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا )S( المحار )F( األسماك )P( لحم الخنزير )V( خضار
من فضلك أبلغ متلقي طلبك بأي متطلبات غذائية خاصة يتوجب علينا معرفتها.

    )منتجات األلبان(

 )خضار(

               )خضار(

                       )خضار(

)ن(

بطاطا مهروسة

سبانخ سوتيه

أرز مطهو على البخار

خضار مطهوة على البخار

بطاطا مقلية 

بيتزا بيبروني مع موزاريال

مأكوالت بحرية

تشكن تكا

 )منتجات األلبان( )جلوتين(

)منتجات األلبان( )جلوتين( )سمك( )محار(

                        )منتجات األلبان( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول 

الصويا(

نعناع، موزاريال

وطماطم مجففة

أم علي

بودنغ التوفي اللزج

تشيز كيك الجزر

طبق الجبن

تيراميسو

جالب جامون

أنواع اآليس كريم

كريم برولي ب

بودنغ الخبز، مكسرات مشكلة وكريمة حلوة

مع صلصة باترسكوتش

فانيليا، كريمة القرفة

عنب، كرفس، جوز، رقائق البسكويت

زالبية مقلية مصنوعة من الحليب المجفف

فانيليا، شكوالتة، فراولة

كريمة الفانيليا و ميكس بيري كومبوت



                                                         )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور 

السمسم / فول الصويا(

                                         )منتجات األلبان( )بيض()جلوتين( )المكسرات / الخردل / 

بذور السمسم / فول الصويا(

                                        )منتجات األلبان(

                                            )سمك( )نوع صحي(

                                                                   )بيض( )جلوتين( )نوع صحي(

                                )منتجات األلبان( )جلوتين( )خضار(

                      )منتجات األلبان( )جلوتين( )خضار(

                          )منتجات األلبان( )جلوتين()بيض( )المكسرات / الخردل / بذور 
السمسم / فول الصويا(

                              )منتجات األلبان( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / 
فول الصويا(

الحلويات

تشيز كيك الجزر 

براوني بالشكوالتة  

أنواع اآليس كريم

كريمة و فراولة طازجة

تشيز كيك الجزر 

قائمة األطفال

 

20

25

30

30

30

30

35

40

40

45

 

25

25

30

35

المقبالت

األطباق الرئيسية

حساء الطماطم المشوية

مقرمشات الدجاج المنزلية 

سندويتش خبز الجاودار التركي

معكرونة اسباغيتي 

بيتزا مارجريتا 

ميني بيف برجر

صدر دجاج مشوي 

فيليه السلمون على البخار

كروديت الخضار 

سلطة سيزر بالدجاج

تقدم مع قطع الخبز المحمص

تقدم مع بطاطا مقلية وصوص باربيكيو

شرائح لحم ديك رومي رقيقة، خس، طماطم، مايونيز

صلصة طماطم روما، جبنة بارميزان

موزاريال، أعشاب، صلصة بروفنسال

خس، طماطم، خيار وجبنة شيدر

تقدم مع خضروات على البخار

تقدم مع بطاطا مهروسة، صلصة طماطم وخضروات موسمية

كرفس، خيار و جزر، يقدم مع زبادي فراولة

فانيليا، كريمة القرفة

برالين، ماسكاربوني، مارشميلو

فانيليا، شكوالتة، فراولة

خس روماني، لحم مقدد، بارميزان مبشور، خبز بريوش باألعشاب، 
صدر دجاج مشوي و صلصة األنشوجة

)منتجات األلبان( )جلوتين( )خضار(

)منتجات األلبان( )نوع صحي( )خضار(

)منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )سمك(

                                   )منتجات األلبان( )جلوتين( )بيض( )المكسرات / الخردل / 

بذور السمسم / فول الصويا(

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة 10% رسوم خدمة و 7% رسوم بلدية و 5% ضريبة القيمة المضافة.
جميع الحقوق محفوظة لشركة © ماريوت انترناشونال إنك، تعد شيراتون و شعاراتها عالمات تجارية مملوكة لشركة ماريوت الدولية، أو الشركات التابعة لها.



ناسي جورينج 

دجاج ستير فراي وخضار

السمك ورقائق البطاطا 

                                )بيض( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا( 
)محار( )سمك(

دجاج، خس، طماطم، بيض، جبنة شيدر، مايونيز الخردل، ديك 
رومي أو لحم الخنزير المقدد                   عند الطلب مع الخبز 

المحمص األبيض أو البني

أنواع الحشوات: فطر، فلفل رومي، سلمون مدخن           ، طماطم، 
جبنة شيدر          ، فيتا                 ، لحم ديك رومي، سبانخ

بيضتان طازجتان مطبوختان حسب رغبتك:

                                )منتجات األلبان( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول 
الصويا(

                                                                                              )بيض( )جلوتين( 

)المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا(

                                                        )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول 

الصويا(

                                                      )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور 

السمسم / فول الصويا( )سمك(

                   )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور السمسم / 

فول الصويا(

                     )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / بذور 
السمسم / فول الصويا(

جبنة، فطر سوتيه، طماطم، خس، مايونيز الخردل

كفتة مشوية على الفحم، شيش طاووق، شيش كباب و ريش 
ضأن تقدم مع أرز شرقي و لبن حراق

                                     )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / 
بذور السمسم / فول الصويا(

                                          )منتجات األلبان( )بيض( )جلوتين( )المكسرات / الخردل / 

بذور السمسم / فول الصويا(

)منتجات األلبان( )جلوتين(

)مقلي، بوشيه، مسلوق، مخفوق أو أومليت(

الوجبات الليلية

11:00 م - 6:00 ص

بيني أرابياتا

أم علي

تشيز كيك الجزر

)منتجات األلبان(أنواع اآليس كريم 

صلصة طماطم حارة خفيفة وجبنة بارميزان

بيض مقلي، روبيان، أرز مقلي، ساتيه دجاج متبل، صلصة زبدة 
الفول السوداني

يقدم مع صلصة الفول السوداني الحارة واألرز

سمك القد بالبقسماط، بازالء طرية، صلصة تارتار، بطاطا مقلية

بودنغ الخبز، مكسرات مشكلة وكريمة حلوة

فانيليا، كريمة القرفة

فانيليا، شكوالتة، فراولة

الحلويات

50

60
70

70

30

40

25

40

45

60

70

99

50

60

70

79

30

30

40

)B( التوت )D( منتجات األلبان )E( البيض )G( الجلوتين )H( نوع صحي )N( المكسرات / الخردل / بذور السمسم / فول الصويا )S( المحار )F( األسماك )P( لحم الخنزير )V( خضار
من فضلك أبلغ متلقي طلبك بأي متطلبات غذائية خاصة يتوجب علينا معرفتها.

سلطة سيزر كالسيكية

طماطم وموزاريال

حساء الطماطم المشوية

سلطة فواكه موسمية طازجة

جرانوال منزلية 

حساء النودلز بالدجاج على الطريقة المنزلية

كلوب ساندوتش 

انجوس بيف برجر 

مشاوي عربية مشكلة

خس روماني، لحم بقري مقدد، بارميزان مبشور، خبز 
بريوش باألعشاب، صدر دجاج مشوي وصلصة أنشوجة

طماطم كرزية، موتزاريال بحليب الجاموس، ريحان، بلسميك معتق

تقدم مع قطع الخبز المحمص

مرق دجاج صافي، فطر، نودلز بيض، خضروات

شوفان محمص، عسل، لبن زبادي قليل الدسم

مع صدر دجاج مشوي
مع الروبيان

)منتجات األلبان( )جلوتين( )بيض( )سمك(

)منتجات األلبان( )خضار(

 )منتجات األلبان( )خضار( )جلوتين(

)منتجات األلبان(

 )سمك(

 )سمك(

)منتجات األلبان()منتجات(

)لحم خنزير(



النبيذ األبيضالمياه

نبيذ أحمر

نبيذ وردي

نبيذ الحلوى

النبيذ الفوار

المشروبات الباردة

المشروبات الساخنة

جيما
أكوا بانا

سان بيليجرينو

شاردونيه
أنتاريس سنترال فالي، تشيلي

ريسلينج نوتاج هيل، هارديز
الجنوب الشرقي، أستراليا

إيطاليا، بينوت جريجيو
ديلي فينيزي، إيطاليا

ساوفيجنون بالنك
 أرجينتو، ميندوزا األرجنتين

كابيرنت ساوفيجنون، أنتاريس
سنترال فالي، تشيلي

سيرا، ال ريفيرانس
جنوب فرنسا، فرنسا

إيطاليا، بريميتيفو بوليا
إيطاليا

ميرلو، داالمل من البوستول
سنترال فالي، تشيلي

روزي، أنتاريس
سنترال فالي، تشيلي

ايطاليا بينوت جريجيو روز
ديلي فينيزي، إيطاليا

موسكاتو باسيتو ‘باالزينا’ أرالديكا
بيمونتي، إيطاليا

كونتي فوسكو كوفي بروت نيفادا، بروسيكو
إيطاليا

كأس من الحليب

أنواع الشاي

قهوة طازجة

قهوة مميزة

كوب اسبريسو 

المشروبات الغازية

العصائر الطازجة

مثلجات سموذي

حليب خالي الدسم، كامل الدسم أو حليب الصويا

شاي اإلفطار اإلنجليزي، الشاي األخضر،
شاي أيرل غري، شاي البابونج، شاي منزوع 

الكافيين

عادي أو منزوع الكافيين

دبل اسبريسو، قهوة منزوعة الكافيين،
كابتشينو، كافيه التيه

بيبسي، بيبسي دايت، سفن اب، جنجر أيل، ميرندا

برتقال، جريب فروت، جزر، بطيخ واألناناس

مثلجات سموذي لليوم

)دي(

)دي(

17 / 11
33 / 22
33 / 22

20

23

30

35

22

22

22

25

املرشوبات

كأس / زجاجةحجم صغير / كبير

210 / 42

215 / 43

220 / 44

225 / 45

210 / 42

215 / 43

220 / 44

225 / 45

210 / 42

220 / 44

355 / 72

220 / 44

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة 10% رسوم خدمة و 7% رسوم بلدية و 5% ضريبة القيمة المضافة.
جميع الحقوق محفوظة لشركة © ماريوت انترناشونال إنك، تعد شيراتون و شعاراتها عالمات تجارية مملوكة لشركة ماريوت الدولية، أو الشركات التابعة لها.



368

352

683

216

378

247

625

تشيليإيطاليا

الواليات المتحدة األمريكية

إسبانيا

األرجنتين

نيوزيالندا

جنوب إفريقيا

فرنسا

أستراليا

شاردونيه آي جي تي، بيو بيو، فينيتو

فيال أنتينوري، توسكانا

بينوت نيرو بيانكو، لومبارديا

سوفاج كالسيكو، توماسي، بيمونتي

بيروبان، سوفاج كالسيكو، دوك، فينيتو

ساوفيجنون بالنك، فيت دي سان ليوناردو ترينتينو - ألتو أديجي

بينوت جريجيو، جيرمان، جوريزيا

جافي دي جافي ‘ذات العالمة السوداء’ دوكج

ساوفيجنون بالنك، لوس فاسكوس
دومينيز بارونز دي روتشيلد )الفيت(،

وادي كولتشاجوا

 ساوفيجنون بالنك، وودبريدج
روبرت موندافي، كاليفورنيا

 شاردونيه، فينترز فينتنر، كيندال
جاكسون، كاليفورنيا

فينا بالوميراس بالنكو، ريوجا فيغا، نافارا

شاردونيه، فينكا األوريجان، ميندوزا

بينوت جريس، كيم كروفورد، مارلبورو

 بيج إيزي تشينين بالنك، إرني إلس،
كيب الغربية

 دومين جوزيف دروين، الفوريت
بورغوني بالنك، بورغوندي

سانت فيران، جورج دوبوف، بورغندي

بويلي فوازه، لويس التور، بورغندي

 سانسيري ‘ليه فونديتس’
سوفيون إيه فيل، لوار 

شاردونيه، أكسفورد الندينج، جنوب أستراليا
ريسلينج، واي سيريز، يالومبا، جنوب أستراليا

237

315

378

441

483

625

630

1103

357

504

672

746

368
462

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة 10% رسوم خدمة و 7% رسوم بلدية و 5% ضريبة القيمة المضافة.
جميع الحقوق محفوظة لشركة © ماريوت انترناشونال إنك، تعد شيراتون و شعاراتها عالمات تجارية مملوكة لشركة ماريوت الدولية، أو الشركات التابعة لها.



 
النبيذ األحمر 

242

315

336

347

630

630

998

1092

441

473

893

441

247

368

352

378

293

278

1040

1070

1275

3150

43

42
42

42

42

ملى 60

الواليات المتحدة األمريكيةإيطاليا

إسبانيا

األرجنتين

مشروب بيرة معبأ في زجاجات

الشامبانيا

المقبالت ومحسنات الهضم

فرنسا 

نيوزالندا

أستراليا 

تشيلي

ميرلوت آي جي تي، بيو بيو، فينيتو

نيرو دي أفوال كا دي بونتي، سيسليا

كيانتي سوبريوري، بانفي، توسكانا

بالنيتا سيجريتا، روسو، سيسليا

أمارون كالسيكو، لويجي ريجيتي، فالبوليسيال

بارولو ديزاني بيامونتي

 أنتينوري بيان ديلي فين، برونيلو دي
مونتالسينو دوكج، توسكانا

بارولو دوكج، باتاسيولو، بيمونتي

كابيرنت ساوفيجنون، وودبريدج روبرت موندافي

ريوجا تينتو، نافاجاس

مالبيك كوليسيون، بوديجا نورتون، ميندوزا

ستيال، كورونا، بدويايزر، كينجفيشر، أمستل اليت بيروني،

هاينكن

مويت شاندون، بروت امبريال إن في

 فيوف كليكوت بونساردين، ذات العالمة الصفراء
بروت إن في

لوران بيرييه، بروت إن في

دوم بريجون

مارتيني بيانكو، روسو، ذات جفاف إضافي 

كامباري

بيم

فيرنيت برانكا

البارون فيليب دي روتشيلد، موتون كاديت، بوردو

برويلي، جورج دوبوف، بوجوليه

شاتونوف دو باب، مونت ريدون

أويستر باي، بينوت نوير، مارلبورو

ويندهام إستيت 444 بن كابيرنت ساوفيجنون

شيراز / كابيرنت، بينفولدز، كونونجا هيل

 كابيرنت ساوفيجنون، لوس فاسكوس
دومينز بارونز دي روتشيلد )الفيت(

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة 10% رسوم خدمة و 7% رسوم بلدية و 5% ضريبة القيمة المضافة.
جميع الحقوق محفوظة لشركة © ماريوت انترناشونال إنك، تعد شيراتون و شعاراتها عالمات تجارية مملوكة لشركة ماريوت الدولية، أو الشركات التابعة لها.



المشروبات الكحولية

فودكافودكا

دجين

الرم

التكيال

ويسكي

دجين

الرم

التكيال

ويسكي أمريكي

شراب الشعير

كونياك

شراب الليكور

ويسكي أسكتلندي

سولتشينيا بريميوم
ابسليوط بلو

جري جوز

سولتشينيا 
جري جوز

بومباي سافير
تانكراي

باكاردي وايت

خوسيه كويرفو سيلفر

جيه دوبليو ذات العالمة الحمراء
جيه آند بي رير

جيم بيم
جاك دانييلز

جلينفيديتش 12 عام
جيه دوبليو ذات العالمة السوداء

شيفاز ريجال 12 عام
شيفاز ريجال 18 عام

بومباي سافير
تانكراي

باكاردي وايت

خوسيه كويرفو سيلفر
باترون ريبوسادو

جيم بيم
جاك دانييلز

جلينمورانجي 10 عام، جلينفيديتش 12 عام
جلينمورانجي 18 عام، جلينفيديتش 18 عام

هينيسي في. إس/ كورفوازييه في. إس
هينيسي في. إس. أوه. بي/ ريمي مارتن في. إس. أوه. بي

سمبوكة 
تيا ماريا
أماريتو

كريمة بايليز اإليرلندية 

جوني ووكر ذات العالمة الحمراء
جيه آند بي رير

شيفاز ريجال 12 عام
جوني ووكر ذات العالمة السوداء

شيفاز ريجال 18 عام

المشروبات الكحولية

38
42
62

38
46

38

38
67

38
47
65
67
89

47
57

58
79

58
89

40
40
45
50

750
1200

750
900

750

750

750
950
950

1100
1100
1200
1200
1900

زجاجة ملى 30

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة 10% رسوم خدمة و 7% رسوم بلدية و 5% ضريبة القيمة المضافة.
جميع الحقوق محفوظة لشركة © ماريوت انترناشونال إنك، تعد شيراتون و شعاراتها عالمات تجارية مملوكة لشركة ماريوت الدولية، أو الشركات التابعة لها.
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