Open from 7 am to 2 am

World Kitchen

Contains Nuts

Local Origin

Contains Beef

Vegetarian

Contains Seafood

Contains Dairy

Contains Eggs

Light Bites

Breakfast

Kobeba

Continental Breakfast
Choice of freshly squeezed orange juice,
strawberry juice or guava juice
Morning bakery basket with Danish pastries,
croissants and your choice of rolls or toast
Butter, marmalade, jam and honey
Sliced seasonal fruits
Freshly brewed coffee, tea or hot chocolate

EGP 70

Served with tahini sauce

Falafel Wrap
EGP 105

EGP 70

Served with tahini sauce

Pizza
Margarita Pizza

Choice of Two Eggs

Tomato sauce, mozzarella cheese, basil

Poached, boiled, scrambled or any style of fried
eggs served with beef bacon, veal or oriental lamb
sausage with grilled tomato, sautéed mushrooms,
hash brown and tomato chermoula, baked beans

Seafood Pizza
EGP 90

EGP 60

EGP 145

EGP 125

Tomato sauce, mozzarella cheese, mushroom, olive, chilli ruculla,
air dried beef, basil, cherry tomato

Pasta
Spaghetti Pomodoro

Salads and starters

EGP 110

Tomato sauce, mozzarella cheese, shrimp, calamari, salmon,
oregano

Chef Bassam’s Pizza

From The Baker
Your selection of oven fresh bread rolls, croissants,
four types of Danish pastries
White, brown or multi grain toast

Chili Option

EGP 105

Tomato, basil, garlic confit, fresh parmesan cheese

Caesar Salad

Tagliatelle with Creamy Mushroom Sauce

Iceberg lettuce, crispy garlic, sun dried tomato

EGP 120

Wild mushroom cream sauce, fresh herbs, fresh parmesan cheese

With Chicken

EGP 95
EGP 125

With Shrimp

EGP 140

Penne pasta tossed in a spicy tomato chili garlic sauce

Feta Cheese Salad

EGP 95

Plain

Arugula, cherry tomato, feta cheese, yogurt “Tzatziki”

Mexican Nachos

EGP 120

Penne Al' Arabiata

From the Grill
Mixed Grill

Grilled Chicken

Soup

Half grilled chicken, herb butter, olives, roasted pepper
chive gnocchi, mushroom and tomato cilantro coulis

EGP 65

Arabic crouton, lemon

EGP 140

Dessert
Fresh Fruit Platter

Grilled Vegetables Sandwich

EGP 95

Grilled Beef Burger

EGP 140

Classic burger with lettuce, tomato and pickles
served with your choice of cheese, egg or beef bacon

EGP 140

Tomatoes, lettuce, mayonnaise, cheese

Triple Decker Club Sandwich

EGP 170

All main dishes are served with your choice of French fries or white rice

With garlic sauce, potato, pita bread

Breaded Chicken

Fish & Chips

EGP 195

Battered fish with chips and tartar sauce

Sandwiches
Chicken Shish Taouk

EGP 245

Grilled marinated veal kebbab, lamb chop, shish tawook
lamb kofta, veal liver with grilled vegetable

Tortilla chips, chili con carne, guacamole, cheese

Oriental Lentil soup

EGP 95

EGP 105

Seasonal sliced fresh fruit served with their own coulis
and lemon

Black Forest

EGP 85

Traditional black forest cake served with
strawberry sauce

Ask your waiter for our selection of ice cream

EGP 55

EGP 140

Chicken, beef bacon, lettuce, tomato, cheese, boiled egg, mayonnaise

Philadelphia Steak Sandwich

EGP 140

Grilled steak with cheese, sweet corn, onion, bell pepper
All sandwiches are served with French fries

Prices are subject to service charge and applicable taxes.

وصفات المطبخ العالمي
االطباق المحلية
خيارات نباتية
يحتوي على منتجات البان

خيارات حارة

يحتوي على مكسرات
يحتوي على لحوم
يحتوي على مأكوالت بحرية
يحتوي على بيض

مفتوح من  7صباحًا وحتى  2صباحًا

االفطار
اإلفطار الكونتيننتال

وجبات خفيفة
 ١٠٥جنيه

إختيارك من العصائر الطازجة برتقال ،فراوله أو جوافه
سلة من المخبوزات من حلوى الدنش ،الكرواسون و
إختيارك من الرولز أو التوست
زبدة ،مربى الموالح ،مربى ،عسل
شرائح من فواكه الموسم الطازجة
إختيارك من القهوة الطازجة ،شاى أو شكوالتة ساخنة

 2بيضة تسوى حسب رغبتك

تقدم مع صوص الطحينة

ملفوف الفالفل

 ٧٠جنيه

تقدم مع صوص الطحينة

 90جنيه

مسلوق ،مطهو في الماء ،مخفوق أو مقلي وتقدم مع إختيارك
من اللحم البقري المجفف ،نقانق اللحم البتلو او الضأن ،الطماطم
المشوية ،المشروم ،البطاطس ،الطماطم ،فاصوليا بيضاء

من فرن الخباز

كبيبة

 ٧٠جنيه

 60جنيه

البيتزا
بيتزا مارجريتا

 110جنيه

صوص طماطم ،جبن موزاريال ،ريحان

بيتزا فواكه البحر

 145جنيه

صوص طماطم ،جبن موزاريال ،جمبري ،كالماري ،سلمون ،توابل

إختيارك من الخبز الطازج ،كرواسون ،أربع أنواع من الدانيش ،توست
أبيض او بنى أو بالحبوب المتنوعة

بيتزا شيف بسام

السلطات والمقبالت

صوص طماطم ،جبن موزاريال ،مشروم ،زيتون ،فلفل ،جرجير ،لحم بقري
مجفف ،ريحان ،طماطم شيري

سلطة سيزار

الباستا

خس ،ثوم مقرمش ،طماطم مجففة
سادة

 95جنيه

دجاج

 125جنيه

جمبري

 140جنيه

سلطه الجبن األبيض

 95جنيه

جرجير ،طماطم شيري ،جبن ابيض ،زبادي (تزازيكى)

الناتشوز المكسيكية

 120جنيه

سباجيتى بالطماطم
تالياتيلي مع صوص كريمه المشروم
مكرونة بنا

الحساء

ساندويتش شيش طاووك الدجاج

 140جنيه

مع صوص الثوم ،البطاطس ،خبز عربى

ساندويتش خضروات مشوية

 ٩٥جنيه

برجر اللحم البقري المشوي

 140جنيه

برجر مشوي على الطريقة التقليدية  ،خس ،طماطم ،مخلل ،إختيارك
من الجبن ،البيض ،اللحم البقري المجفف

دجاج بانيه

 140جنيه
 140جنيه

دجاج ،لحم بقري مجفف ،خس ،طماطم ،جبن ،بيض مسلوق ،مايونيز

ستيك على طريقة فيالديلفيا
ستيك مشوي مع جبن ،ذرة ،بصل ،فلفل ملون

 195جنيه

مع زبد باألعشاب ،زيتون ،فلفل روستو ،نيوكى ،مشروم ،طماطم
بالبقدونس

سمك وبطاطس

 170جنيه

سمك بانيه مع البطاطس المقلية وصوص التارتار
جميع األطباق الرئيسية تقدم مع إختيارك من البطاطس المحمرة أو األرز

الحلويات
فواكه طازجة

 105جنيه

تشكيله من شرائح فواكه الموسم تقدم مع سوربيه الليمون

طماطم ،خس ،مايونيز ،جبن

كلوب سندويتش

 245جنيه

كباب لحم بتلو ،ريش لحم ضأن ،شيش طاووق ،كفته لحم ضأن ،كبده
بتلو مع الخضروات المشوية

نصف دجاجه مشويه

السندوتشات

 95جنيه

مع صوص الطماطم بالفلفل الحار والثوم

تشكيله من المشويات

مع الخبز العربى المقرمش والليمون

 120جنيه

مشروم ،صوص كريمة األعشاب ،جبن البارميزان

شرائح التورتيا ،لحم كون كارني الحار ،افوكادو ،جبن تشيدر

 65جنيه

 105جنيه

طماطم ،ريحان ،ثوم ،جبن بارميزان

من الشواية

حساء العدس

 125جنيه

 140جنيه

بالك فورست

 85جنيه

كيك البالك فورست يقدم مع صوص الفراولة

اسأل متلقى الطلبات عن تشكيلة اآليس كريم
المتنوعة

جميع السندويتشات تقدم مع البطاطس المقلية

يضاف الى االسعار الخدمة والضرائب المقررة.

 55جنيه

