
Cold Plates لوحات الباردة

.عزيزي الضيف
نرجو منك إبالغكم

لنا إذا كنت أنت أو أي من ضيوفك لديك
الحساسية أو القيود الغذائية

إلى أي من عناصر القائمة بالترتيب
.الستيعاب طلبك

يرجى الضغط على زر خدمة الغرف
للحصول على المساعدة أو في حالة الحاجة

أي من عناصر القائمة المذكورة
ما وراء ا¢وقات المشار إليها

Dear guest.
We kindly request you to inform

us if you or any of your guests have
an allergy or dietary restrictions

to any of the menu items in order
to accomodate your request.

Please press the room service button
for assistance or in case you require
any of the mentioned menu items

beyond the indicated times. 
I N - R O O M  D I N I N G

M E N U

Assorted Cold Mezza   
Hummus, Tabbouleh, Babaghanoush, mutable fatouch 
Served with Arabic Bread.

Caesar Salad

Ripe tomatoes cucumber, iceberg ,chicken ,croton 
marinated with herbs dressing and creamy caser sauce 

السلطة العربية  المتنوعة
حمص تبولة بابا غنوج متبل فتوش  يقدم مع الخبز البيتي

 سلطة القيصر
الطماطم الناظجة مع خس أمريكي
 دجاج المنقوعة في تتبيلة ا�عشاب مع  كريمة صلصة السيزر 

Burratta salad with balsamic glaze

Buffalo burrata with the best tomato salad, basil & 
extra virgin olive oil

 سلطة  البوراتا ا�يطالية
 جبنة بوراتا مع الطماطم والجرجير وصلصة البالسميك مع زيت الزيتون

30

30

40

Shish Twook, kabab, chicken breast, shrimp, awssal  
Served with rice 

For the Meat Lovers
Mix grill 

 مشاوي مشكلة
  شيش طاووق كباب  أوصال قريديس  يقدم مع الرز

65

لمحبي اللحوم

Sides
French Fries 15 بطاطس مقلية

Arabic Saffron rice 12 الرز بالزعفران

Herbs white rice 12 الرز ا�بيض با�عشاب

Sayadia rice 12 الرز الصيادية

االطباق الجانبية

Hot Soups
Sraidan Bisque Soup

Oriental – Style with crispy garlic pita

شوربة صريدان بالقريديس
 بنكهة شرقية مع الخبز العربي المقرمش بالثوم

38

Soup of the Day

Please ask your waiter for the soup of the day 

 شوربة اليوم
 من فضلك إسأل النادل عن شوربة اليوم

30

الحساء الساخن



Pizza and Pasta
Margherita               33
Fresh tomato sauce, basil, oregano, and mozzarella

Verdure                35
Tomato sauce, roast zucchini, broccoli, mushrooms,
capsicums and cherry tomatoes, black olives & mozzarella cheese

Add chicken Tikka to your pizza            7
Add mix seafood to your pizza            10

PASTA OF YOUR CHOICE         

Spaghetti / Penne               35
Served with choice of either bolognaise, tomato and basil, 
arrabiata, Alfredo or carbonara
Served with shredded Parmesan cheese and chili flakes

Add garlic butter naan bread            5

Smoothies العصائر 

Strawberry

الفراولة
26

Mango

المانجو
26

Banana

الموز
26

Kiwi

الكيوي
26

Softies الناس الضعفاء 

Pepsi Cola/Diet Pepsi 

 بيبسي كوال أو بيبسي دايت
12

Mirinda Orange

ميريندا برتقالية
12

7Up/Diet 7Up

 سيفن أب أو سيفن دايت
12

Ginger Ale

 جينجر إيل 
12

Mountain Dew 

 ماونتن ديو 
12

Red Bull (Energy Drink) 330 m

 ريد بول مشروب الطاقة 
18

Red Bull (Energy Drink) 250 ml  

ريد بول مشروب الطاقة
16

Coca-Cola or coca cola diet 

 كوكاكوال  كوكاكوال دايت
12

For Tea Lovers الناس الضعفاء 

Elegant Earl Grey

شاي إيرل غراي أليجانت
15

English Breakfast Tea

إفطار إنجليزي
15

Ceylon Green Tea

شاي أخضر السيالني
15

Ceylon Spice Chai

شاي البهارات السيالني
15

Arabian Mint Tea with Honey

 شاي عربي بالنعناع مع العسل
15

Acai Berry Pomegranate & Vanilla

 ا�ساي بيري بالرمان و الفانيليا
15

Pure Chamomile Tea

 شاي با�زهار البابونج النقية
15

Gently Minty Green Tea

 شاي أخضر خفيف بالنعناع
15

Rose with French Vanilla

 شاي بالورد و الفانيليا الفرنسية
15

Fragrant Jasmine Green Tea

 شاي أخضر بعبق الياسمين
15

Maharajah Reserve Assam

 شاي أسام ريسيرف مهراجا
15

61

 

Our Specialties

Dear guest.  we kindly request you to inform us if you or any of your guests 
have an allergy or dietary restrictions to any of the menu items in order to

accommodate  your request

Please press the room service button  for assistance or in case you require any 
of the mentioned menu items  beyond the indicated times.

Beef Steak with peppercorn sauce

 Serve with Peppercorn sauce and green vegetables

 شريحة اللحم العجل المشوية
 يقدم مع صوص الفلفل االسود مع الدرة والخضار الخضراء

60

Grilled Chicken all'Arrabbiata 

Served with arrabiata sauce and cream pesto 

 دجاج مشوية أربياتا 
  يقدم مع صوص أربياتا وكريمة الحبق

45

Grilled lamb chops

Mustard herb’s sauce and roasted potatoes

رياش الغنم  مشوية
صوص الخردل باالعشاب مع بطاطس بالفرن

طبق الشيف الخاص بنا من تشكيلة  السمك المشوي و المقلي
يقدم مع صوص الليمون و3 أنواع من المقبالت 
الشرقية الباردة مع الرز الصيادية أو الرز الزعفران أو الرز ا�بيض 

60

Mix Seafood Platter (Family style)

Marinated in oriental spices served with famous Gulf sauce.
Served with lemon butter Sauce. Your choice of rice from the
side dishes and Oriental cold mezze

110 /1 pp
199 / 2 pp

grilled chicken burger with cheddar cheese served with 
Cole slaw, Golden fries and sauce mayo 
with fresh homemade bread

Burgers
Chicken burger

برجر الدجاج المشوي
يقدم مع البطاطس المقلية وصلصة الكاتشب
مع المايونيز مع الخبز المطبوخ محليا 

39

Double grilled beef burger with cheddar cheese served 
with Cole slaw, Golden fries and BBQ sauce

Celtic Beer Burger

 سيلتيك بيف برجر
برجر لحم العجل المزدوج المشوي مع الجبنة الشيدر يقدم مع
 سلطة الملفوف و البطاطس المقلية وصلصة الباربيكيو 

42

Serve with Rita sauce

Chicken biryani 

 دجاج البرياني
 يقدم مع زبادي الريتا

42

Serve with cucumber mints yoghurt  

Lamb kabsah 

 كبسة باللحم
 يقدم مع زبادي بالخيار والنعناع

45

Serve with rita sauce 

Shrimp biryani 

القريديس البرياني
يقدم مع زبادي الريتا

48

عزيزي الضيف. نرجو منك إبالغنا إذا كنت أنت أو أي من ضيوفك
لديك حساسية أو قيود الغذائية على عناصر القائمة من أجل

.استيعاب طلبك

اي مساعدة
من عناصر القائمة المذكورة وراء ا¢وقات المشار إليها

التخصصات لديناالبرجر

TO ORDER, PLEASE DIAL 2183 or 2184

ل¬مر ، يرجى االتصال بالرقم 2183 أو 2184



Signature Mocktails
 

Tropical Tea

توقيع موكتيلس

Freshly brewed English breakfast tea given a tropical 
makeover with pineapple and passion fruit

لشاي المثلج بالفاكهة ا�ستوائية
شاي ا�فطار ا�نجليزي مع إضافة
  إستوائية من فاكهة ا�ناناس وفاكهة الباشن 

24

Pomegranate Ice Tea

Earl grey tea brewed with fresh pomegranate 
sweet almonds and hint of lemon

 الشاي المثلج بالرمان
 شاي إيرل غراي مع الرمان
 الطازج واللوز الحلو والقليل من الليمون

24

Lemon Grass & Ginger Ice Tea

Green tea with lemon brewed with fresh lemon
grass and a shoot of ginger

 شاي مثلج بعشبة الليمون و الزنجبيل
شاي أخضر مع الليمون مع ا�عشاب الحمضية

24

Wake up Call

Fresh coffee, milk, vanilla and cinnamon for a cold,
creamy caffeine kick

 وايك أب كول
القهوة الطازجة و اللبن والفانيليا والقرفة
 للحصول على جرعة باردة من الكافيين الدسم 

26

Classic Mojito

Lime, fresh mint cane sugar syrup and splash of soda 

 الموهيتو الكالسيكي
 اليمون و النعناع الطازج وشراب قصب السكر و بعض الصودا

26

Flavored Mojito Fiesta

With passion fruit or strawberry raspberry

 موهيتو فييستا المنكه
 مع فاكهة باشن أو الفراولة أو التوت

26

Cranberry Spritz

Cranberries, lime juice and splash of soda

 سبريتر الكرانبيري
 كرانبيري و عصير الليمون وبعض شراب الصودا

24

Custard Latte 

كوستارد التيه
26

Ultimate Detox

lemon, apple, golden, orange, ginger

 الديتوكس الشامل
 الليمون والبرتقال و التفاح ا�خضر و الزنجبيل

26

Lemon with Mint

Sweetened with raw honey

 ليمون بالنعناع
 محلى بالعسل الخام

22

Fresh Juices عصائر طازجة

Orange, Apple,Pineapple,Watermelon
Kiwi /Avocado / Carrot /strawberry 

 البرتقال / التفاح / ا�ناناس
  البطيخ ا�حمر /الكيوي / الجزر / ا�فوكادو/

26

Apple Ginger Shooter (Single) 

( مشروب الطاقة من الزنجبيل و التفاح  ( مفرد)  

12

Apple Ginger Shooter (Double) 

( مشروب الطاقة من الزنجبيل و التفاح  ( مزدوج  ) 

 المشروب المطهر با�ناناس
 أناناس و جدر الزنجبيل و الكركم و الليمون و مياه جوز الهند 

20

Pineapple Cleansing

Pineapple, ginger root, turmeric, lime and coconut water 

26

 كوكتيل الفواكه الطازجة
إسأل النادل عن المجموعة الفاكهة اليومية

Fresh fruit Cocktail 28

5

Pizzas

Pastas

لبيتزا

لمعكرونة

TO ORDER, PLEASE DIAL 2183 or 2184

ل¬مر ، يرجى االتصال بالرقم 2183 أو 2184

Mozzarella cheese, Tomato sauce with oregano

Margherita Pizza

 بيتزا مارجاريتا
 جبنة الموزاريال و صلصة الطماطم مع أوريغانو

30

Mix seafood, Tomato sauce, cheese Mozzarella, Basil leaves

Pizza Frutti di Mare

 بيتزا فرزتي دي ماري بالفواكه البحر
مزيج من المأكوالت البحرية وصلصة
 الطماطم ز الجبنة الموزاريال و أوراق الريحان 

45

Extra Virgin olive oil, Mix peppers, Green Chili, Mushrooms,
Mozzarella cheese

Spicy Vegetable Pizza

 يتزا الخضروات الحارة
زيت الزيتون البكر الممتاز و
 مزيج من الفلفل الحار والفلفل الرومي والفطر وجبنة الموزاريال 

35

Thin Crust Mediterranean Pizza with roasted bell
peppers and Thyme

Mediterranean Pepperoni Pizza

 بيتزا البيبروني المتوسطية
 البيتزا المتوسطية الرقيقة الهشة مع الفلفل المحمص و الزعتر

40

Closed pizza filled with Tomato, Spinach, Mushrooms
Onions, Parmigiano. Reggiano and Mozzarella

Calzon Pizza

 بيتزا  الكالزوني
بيتزا ملفوفة و محشوة بالطماطم و السبانخ و الفطر
 والبصل و الجبنة البارميجيانو ريجيانو و الجبنة الموزاريال 

42

Roma tomato concassee, garlic, basil and olive oil

Seafood Linguini

معكرونة اللينكويني  بفواكه  البحر
معكرونة الطويلة مع القريدس والسلمون سمك الفيله مع
 أصداف المحار وجبنة البارميزان  والطماطم المهروسة 

45

Desserts الحلويات

Ice Cream of Your Choice 

Espresso Panna cotta
إسبريسو بانكوتا

 الشوكوالتة والفانيليا  , الفراولة

25

22

 Tiramisu cheesecake 

 كيكة الجبنة التيراميسو
25

Dessert of the day 

حلوى اليوم
 إسأل النادل عن حلوى اليوم 

25

Served with a rich flavorful tomato meat sauce 

Spaghetti Bolognaise

 معكرونة السباغيتي  بولونيز
 تقدم مع صلصة اللحم المفروم مع الطماطم والريحان

40

wild mushrooms, green peas, sliced parmesan cheese

Parmesan Risotto with Roasted Shrimp

 ريزتو بالجبنة البارمازان مع القريديس
 الفطر والبزالء مع شرائح الجبنة

48

Served with a rich flavorful tomato sauce or 
cream sauce oregano and mozzarella cheese 

Strawberry, vanilla, chocolate

Please ask your waiter for our daily selection

Pasta fusilli chicken 

 معكرونة بالدجاج
تقدم مع شرائح الدجاج مع صوص  الطماطم
 أو الكريمة والريحان وجبنة الموزاريال  

42

2



Water ماء

Al Rayyan 500 ml الريان 500 مل 10

Al Rayyan 1Ltr الريان 1 لتر 20

Aseel 330 ml أصيل 330 مل 5

Aseel 500ml أصيل 500 مل 8

Aseel 1 ltr 

إيفيان (صغير)

15

Evian (Small) 

أصيل 1 لتر

20

Perrier (Small)بيري صغير 20

Shakes يهز

Chocolate   24 الشوكوالته

Coffee القهوة 24

Vanilla  24 الفانيال

Strawberry الفراولة 24

Caramel 24الكارميل 

Coffee قهوة

Americano أمريكانو
تقدم على طريقة فرينش 

22

Espresso (Single) بريس مفرد 18

Espresso (Double) بريس مزدوج 20

Latte Macchiato التيه ميكياتو 22

Cappuccino 24كابتسينو

Café Mocha قهوة موكا 22

Café Latte   22كافيه التيه/ 

Spanish Latte 22 كافيه إسبانية 

Dear guest.  we kindly request you to inform us if you or any of your guests 
have an allergy or dietary restrictions to any of the menu items in order to

accommodate  your request

Please press the room service button  for assistance or in case you require any 
of the mentioned menu items  beyond the indicated times.

3

المشروبات الساخنة التوقيع
Signature Hot Beverages

Black tea infused with cardamom, cinnamon, ginger and 
condensed milk with sugar

Karak Chai

 الشاي الكرك
 شاي أسود منقوع مع الهيل و القرفة و الزنجبيل و الحليب المركز

18

Green tea with fresh infusion and sugar

Moroccan Mentha

 النعناع المغربي
 شاي أخضر مع النعناع الطازج المنقوع والسكر

20

Prepared with unfiltered coffee and sugar to your taste.

Turkish Coffee

 القهوة التركية
تحضر من القهوة غير
 المصفاة و السكر حسب مداقك و تقدم مع راحة الحلقوم 

18

Coconut milk, turmeric and ginger root.
Black pepper and raw honey, golden milk 
Offers a creamier texture through the addition of 
milk, and increase the anti-inflammatory health benefits
with the addition ginger.

Non – Dairy Golden Milk

 الحليب الدهبي الخالي من منتجات ا�لبان
حليب جوز الهند و الكركم و جدور جوز الهند و الفلفل ا�سود و العسل
الخام ( يقدم الحليب الدهبي بقوام كريمي من خالل إضافة حليب جوز الهند و 
( زيادة الفوائد الصحية المضادة لÄلتهابات من جالل إضافة الزنجبيل 
 الحليب الدهبي الخالي من منتجات ا�لبان
 حليب جوز الهند و الكركم و جدور جوز الهند و الفلفل ا�سود و العسل الخام ( يقدم الحليب
الدهبي بقوام كريمي من خالل إضافة حليب جوز الهند و زيادة الفوائد
( الصحية المضادة لÄلتهابات من جالل إضافة الزنجبيل 

22

عزيزي الضيف. نرجو منك إبالغنا إذا كنت أنت أو أي من ضيوفك
لديك حساسية أو قيود الغذائية على عناصر القائمة من أجل

.استيعاب طلبك

اي مساعدة
من عناصر القائمة المذكورة وراء ا¢وقات المشار إليها

4



I N - R O O M  D I N I N G
M E N U

DIAL 2183 or 2184


