A Bite Among Friends.

Appetizers
Bruschettas: Toasted bread lightly rubbed with garlic.
Classica
1.8 OMR
Drizzled with olive oil and balsamic, topped with tomatoes,
basil and parmesan.

Fiorentina

Topped with creamy spinach and parmesan.

Calamari Fritti

Crispy and crunchy breaded rings with tartar sauce.

2.5 OMR

3.8 OMR

Hummus

2.2 OMR

Meatballs Marinara

3.2 OMR

Crispy deep fried onion rings served with Andalusia sauce.

1.8 OMR

Pureed chickpeas and tahini dip with a touch of lemon
and garlic, drizzled with extra virgin olive oil. served with
arabic bread.

Mutabbal

2.1 OMR

Roasted eggplant pureed to perfection, mixed with tahini
sauce and yoghurt, seasoned with lemon-garlic and extra
virgin olive oil. Served with arabic bread.

Tabboulah

Onion Rings

Juicy Meatballs with house-made Marinara sauce.

Salads

Oriental

1.8 OMR

Thin chopped fresh parsley and mint salad, tomatoes &
onion cubes mixed with burghul. Dressed with lemon juice
and olive oil.

Garden Salad

Pizza
3.0 OMR

Mixed lettuce, tomatoes, bell peppers, carrots, red onions,
cucumber and Balsamic vinaigrette.

Caesar Salad

3.5 OMR

Crispy romaine tossed in robust homemade Caesar
dressing topped with herbed croutons and shaved
parmesan cheese.

Greek Salad

3.5 OMR

Cherry tomatoes, cucumbers, onions, kalamata olives and
fetta cheese in a smooth mustard Vinaigrette.

Quinoa Salad

4.0 OMR

Fattoush

3.5 OMR

Quinoa, cherry tomatoes, rocket leaves and chickpeas
drizzled with a homemade Balsamic dressing.

Assorted Cold Mezze

2.5 OMR

Add On:
Grilled Prawns 2.0 OMR
Grilled Chicken Breast 1.0 OMR

Mixed lettuce, tomatoes, cucumbers, bell peppers and
onions.
Tossed in a zesty sumac dressing with crispy arabic bread.

Hummus, Mutabbal, Tabboulah, Fattoush.
Served with arabic bread.

Margherita

3.6 OMR

Vegetarian

4.0 OMR

Pepperoni

4.5 OMR

BBQ Chicken Pizza

5.0 OMR

Homemade dough, tomato sauce, grated cheese.

Homemade dough, tomato sauce, grated cheese,
zucchini slices, bell peppers and mushrooms.

Homemade dough, tomato sauce, grated cheese, beef
pepperoni.

Homemade dough, BBQ sauce, grated cheese, red
onions, fresh cilantro.

Pasta
Penne Alfredo

3.8 OMR

Farfalle Rosé

3.5 OMR

Seafood Spaghetti Marinara

4.5 OMR

Penne Arrabbiata

3.6 OMR

Spaghetti Bolognese

4.3 OMR

Creamy and rich pasta al dente sautéed with a hint of
garlic, butter and parmesan.

Creamy and rich tomato sauce with parmesan cheese.

Soups
Soup of the Day

2.5 OMR

Lentil Soup

2.3 OMR

Minestrone Soup

2.7 OMR

Please inquire about the daily specials.

Arabic lentil soup with croutons and lemon wedges.

Tossed with sauteed fresh mix of seafood, homemade
Marinara sauce and parmesan cheese.

Spicy tomato sauce sautéed with red crushed chili flakes
and parmesan

Seasonal vegetables with a balanced tomato-vegetable broth.

Beef bolognese and homemade tomato sauce topped
with parmesan cheese.

* Prices are in Omani Riyal and subject to 4% tourism fee, 5.4% municipality tax and 8% service charge

Main Course

A Bite Among Friends.

Chicken Grigliata

Beverages
4.5 OMR

Mocktails
Apple Mojito

2.9 OMR

Fresh fruits Layers

3.3 OMR

Banana Colada

2.5 OMR

Super summer

2.5 OMR

Frozen Lemon Mint

2.9 OMR

Soft Drink

1.5 OMR

Red Bull Energy

2.5 OMR

Creamy cheesecake with a crunchy biscuit base served with
strawberry coulis.

Iced Tea

1.5 OMR

Redberry Cheesecake

Grilled and juicy chicken breast, served with sautéed
vegetables and spaghetti Aglio e Olio.

Sandwiches & Burgers
Chicken Panini

3.8 OMR

Delicious combination of tender grilled and juicy chicken,
tomato slices, mozzarella cheese and homemade pesto.

Club Sandwich

4.0 OMR

Grilled chicken, turkey bacon, lettuce, tomato and cheese with
a light mayo dressing.

Chicken Fajita

3.5 OMR

Pan grilled chicken marinated in Cajun seasoning with fresh
three coloured capsicum and onion, served with Pico de Gallo
and chives sour cream.

Beef Quasadilla

3.5 OMR

Minced beef drizzled with cheese grilled inside a tortilla, with
sour cream and tomato salsa on the side.

Classic Burger

4.0 OMR

Beef Fillet

4.5 OMR

Grilled and smoky beef patty with creamy melted cheese,
topped with freshly sliced tomatoes, crunchy onions and
lettuce.

Chicken Burger

4.0 OMR

Grilled tender and juicy breast, topped with freshly sliced
tomatoes, crunchy onions and lettuce.
Add On:
Fried Egg 1.0 OMR
Beef Bacon 1.0 OMR

7.0 OMR

Tenderloin steak grilled to your perfection with herbbutter. Served with rosemary potatoes and sauteed
vegetables.
(Choice of mushroom or pepper sauce).

Salmon Fillet

Blended seasonal fresh fruits .

Banana, Pineapple juice, and Coconut milk.

6.8 OMR

From the atlantic and pan seared until golden brown.
Served with mashed potatoes and creamy spinach.

Mahimahi Fillet

Biryani

Slow cooked chicken or vegetables flavoured with Indian
spices, layered with aromatic long grain basmati Rice,
served with a side of fresh raita.

Chicken 4.5 OMR
Vegetables 3.5 OMR
Butter Chicken

5.5 OMR

Fresh chicken in spiced tomato and butter cream sauce
served with steamed white rice.

Shish Tawook

Pineapple, Orange & Lime juice

Desserts

6.5 OMR

Fresh catch from Oman, pan seared with a white butter
sauce, served on a homemade tomato coulis with
rosemary potatoes and sauteed vegetables.

Grilled and smoky beef patty, topped with fresh tomatoes,
crunchy onions and lettuce.

Cheese Burger

Apple juice with soda, Lime juice and fresh Mint.

4.5 OMR

Fresh chicken thighs in yoghurt-based marinade infused
with lemon, garlic and middle eastern spices. served with
saffron rice and garlic sauce.

Traditional Umm Ali

2.5 OMR

Chocolate Tart

3.6 OMR

Traditional Cheesecake

3.5 OMR

Baked puff pastry, milk, nuts and cream.

Rich Chocolate tart baked into a tender sweet crust.

Fresh Mint leaves blended with Fresh Lemon juice
and Sugar syrup.

Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta, Sprite.

Fresh Juice

Orange, Lemonade, Apple, Carrot, Water melon.

2.7 OMR

Creamy cheesecake with a layer of redberries coulis.

Caramel Molten Cake
& Apple Crumble Duo

4.5 OMR

Duo Chocolate Molten Cake
& Vanilla Puff Pastry

Mineral Water
Mineral /0.5L
Mineral/1.5 L
Sparkling Pellegrino. S /0.5 L
Sparkling Pellegrino. L /1 L

1.2 OMR
1.5 OMR
1.9 OMR
2.5 OMR

4.6 OMR

Hot Drink
Espresso Single

1.5 OMR

Espresso Double

2.0 OMR

Cappuccino

2.5 OMR

Café latte

2.5 OMR

Cinnamon latte

2.5 OMR

Freshly brewed coffee

3.0 OMR

Turkish coffee

2.0 OMR

Hot chocolate

2.7 OMR

Arabic Coffee Pot with Dates

2.7 OMR

Tea Selection

1.8 OMR

3.8 OMR

Warm and soft caramel cake and caramelized apple tart;
served with vanilla ice-cream.

Warm and Soft Chocolate cake and a cream stuffed choux
pastry; served with vanilla ice-cream.

* All Sandwiches are served with French Fries & Garden Salad.

“Green, Mint, Chamomile, Jasmin"

* Prices are in Omani Riyal and subject to 4% tourism fee, 5.4% municipality tax and 8% service charge

األطباق الشرقية
A Bite Among Friends.

البيتزا

حمص

OMR 1.8

متبل

OMR 2.1

الحمص المهروس والطحينة مع لمسة من الليمون والثوم ،
مع زيت الزيتون البكر الممتاز .تقدم مع خبز عربي.

المقبالت
بروسكيتا

شرائح الخبز المحّم ص المدهون بقليل من الثوم وتقّد م
بطريقتين:

«كالسيكا»

OMR 1.8

«فيورينتينا»

OMR 2.5

تقّد م مع رشة من زيت الزيتون والخل البلسمي ،مزّينة
......بحّبات من الطماطم وأوراق الريحان وجبن البارميزان.
مغطاة بصلصة السبانخ الكريمية وجبن البارميزان.

كلماري مقلي

OMR 3.8

حلقات البصل

OMR 2.2

كرات اللحم مارينارا

OMR 3.2

حلقات الكلماري المقرمشة المقلية بالبقسماط ،تقّد م مع
ثالث أنواع من الصلصة :صلصة الطرطار وصلصة الحبار
وصلصة الثوم بالليمون.

عجينة بيتية مع صلصة الطماطم ،الجبن المبشور ،
شرائح الكوسا  ،الفلفل الرومي والفطر.

بيتزا بيبيروني

OMR 4.5

عجينة بيتية مع صلصة الطماطم ،الجبن المبشور
وشرائح «البيبيروني" البقري.

OMR 1.8

البقدونس الطازج المفروم وسلطة النعناع والطماطم
ومكعبات البصل ممزوجة مع البرغل .متبل بعصير الليمون
وزيت الزيتون.

فتوش

بيتزا نباتية

OMR 4.0

عجينة بيتية مع صلصة الطماطم والجبن المبشور.

باذنجان مشوي مهروس  ،ممزوج بصلصة الطحينة واللبن ،
متبل بالليمون والثوم وزيت الزيتون البكر الممتاز .تقدم مع
خبز عربي.

تبولة

مارغريتا

OMR 3.6

بيتزا الدجاج بالباربيكيو

OMR 5.0

عجينة بيتية ،صوص الباربيكيو ،جبنة مبشورة ،بصل أحمر
وكزبرة طازجة.

OMR 3.5

خس مشكل  ،طماطم  ،خيار  ،فلفل حلو و بصل .ممزوج
بصلصة سماق مع خبز عربي مقرمش.

مازة باردة متنوعة

OMR 2.5

حمص  ،متبل  ،تبولة  ،فتوش .تقدم مع خبز عربي.

حلقات بصل مقرمشة مقلية تقدم مع صلصة أندلسية.

كرات اللحم الطرية مع صلصة المارينارا منزلية الصنع.

السلطات
سلطة خضراء

OMR 3.0

سلطة سيزار

OMR 3.5

سلطة يونانية

OMR 3.5

سلطة كينوا

OMR 4.0

خس مشّك ل ،طماطم ،فلفل رومي ،جزر ،بصل أحمر وخيار
مع تتبيلة الخل البلسمي.

الشوربة
شوربة اليوم

يرجى االستفسار عن العروض اليومية.

OMR 2.5

شوربة العدس

OMR 2.3

شوربة مينستروني

OMR 2.7

بيّن ي ألفريدو

OMR 3.8

معكرونة بالكريمة البيضاء الغنية مطهوة «أل دنتيه»،
وسوتيه مع نفحة من الزبدة ،الثوم وجبن البارميزان.

خس رومي مقّط ع إلى شرائح ،مضاف إليه صلصة السيزار
البيتية الغنّية ورقائق الخبز المحّم ص باألعشاب ومّز ين
بشرائح جبن البارميزان.

فارفال روزيه

OMR 4.7

طماطم كرزية  ،خيار  ،بصل  ،زيتون كاالماتا وجبنة فيتا في
صلصة الخردل.

سباغيتي المأكوالت البحرية

OMR 4.5

كينوا  ،طماطم كرزية  ،أوراق جرجير وحمص مع تتبيلة
بلسميك محلية الصنع.

شوربة العدس العربي مع الخبز المحمص و شرائح الليمون.

شوربة طماطم إيطالية غنّية المذاق مع المعكرونة وتشكيلة
من الخضار المنّو عة والفاصوليا وجبن البارميزان

الباستا

إضافات:
روبيان
صدر الدجاج المشوي

OMR 2.0
OMR 1.0

األسعار بالريال العماني وتخضع إلى رسوم سياحية بقيمة  %4وضريبة بلدية بقيمة  %5,4ورسوم خدمات بقيمة .%8

معكرونة بصلصة الطماطم الكريمية الغنّية وجبن
البارميزان.

سباغيتي بمزيج سوتيه طازج من المأكوالت البحرية
وصلصة مارينارا محلية الصنع وجبن بارميزان.

بيّن ي أرابياّتا

OMR 3.6

صلصة الطماطم الحاّرة سوتيه مع رقائق الفلفل الحار
المهروسة مع جبن البارميزان.

سباغيتي بولونيز

OMR 4.3

سباغيتي بصلصة الطماطم الغنّية وكمّية سخية من لحم
البقر المفروم مع الخضار ،األعشاب وجبن البارميزان.

األطباق الرئيسية
A Bite Among Friends.

دجاج مشوي

OMR 4.5

صدر دجاج مشوي وطري يقّد م مع الخضار السوتيه ومعكرونة

المشروبات

«سباغيتي» بالزبدة.

السندويشات و البرجر
«بانيني» الدجاج

OMR 3.8

كلوب سندويتش

OMR 4.0

فاهيتا دجاج

OMR 3.5

كاسيدية لحم بقري

OMR 3.5

البرجر الكالسيكي

OMR 4.0

برجر الجبن

OMR 4.5

برجر الدجاج المشوي

OMR 4.0

إضافات:
بيض مقلّي
شرائحا اللحم المقّدد

OMR 1.0
OMR 1.0

مزيج لذيذ من الدجاج المشوي الطري وشرائح الطماطم
الطازجة ،جبن الموزاريال مع صلصة البيستو البيتية.

يتكّو ن من الدجاج المشويي ،شرائح لحم الديك الرومي
المقّد د ،الخس والجبن مع تتبيلة مايونيز خفيفة.

دجاج مشوي متبل بتوابل الكاجون مع ثالثة من الفليفلة
الملونة الطازجة والبصل  ،ويقدم مع بيكو دي جالو
وكريمة الثوم.

لحم بقري مفروم مع جبن مشوي داخل خبز تورتيال  ،مع
كريمة حامضة وصلصة طماطم على الجانب.

برجر لحم البقر المشوي المدّخ ن مغطى بشرائح الطماطم
الطازجة ،والبصل والخس المقرمش.

برجر لحم البقر المشوي المدّخ ن مع جبن كريمي ذائب
مغطى بشرائح الطماطم الطازجة والبصل والخس
المقرمش.

قطعة من صدر الدجاج المشوي الطري لذيذ المذاق مغطاة
بشرائح الطماطم الطازجة والبصل والخس المقرمش.

فيليه اللحم البقري

OMR 7.0

الموكتيالت
«موهيتو» التفاح

شريحة من لحم الخاصرة البقري مشوّية على ذوقك مع الزبدة
باألعشاب،
تقّد م مع البطاطاس المشوية بإكليل الجبل وصلصة السبانخ
الكريمية.

فيليه سمك السلمون

عصير التفاح مع المياه الغازية وعصير الليمون األخضر والنعناع
المنعش.

طبقات من الفواكه الطازجة

OMR 6.8

من المحيط مباشرة إلى المقالة ،مشوّي حتى يصبح ذهبّي اللون،
ويقّد م مع البطاطاس المشوية بإكليل الجبل وصلصة
السبانخ الكريمية وصلصة الطماطم البيتية

فيليه سمك الهامور

OMR 6.5

شيش طاووق

OMR 4.5

يأتيك مباشرة من بحار ُع مان مشوّي مع األعشاب العطرية
والخضار الورقّية ،يقّد م مع البطاطاس المشوية والخضار
السوتيه.

كوكتيل الفواكه الموسمية الطازجة

الحلويات
أم علي التقليدية

عجينة مخبوزة  ،حليب  ،مكسرات و كريمة.

تارت الشوكوالتة

تارت الشوكوالتة الغنية المخبوزة و المقرمشة.

«بانانا كوالدا»
OMR 2.5
OMR 3.6

أفخاد دجاج طازجة بتتبيلة الزبادي و الليمون و الثوم و توابل
شرقية يقدم مع االرز بالزعفران و صلصة الثوم.

تشيز كيك التقليدية

OMR 3.5

تشيز كيك الكريمية مع قاعدة بسكويت مقرمشة تقدم مع
فراولة كولي.

برياني

تشيز كيك ريد بيري

OMR 3.8

دجاج أو خضار مطهو ببطء بنكهة التوابل الهندية  ،و طبقات
من أرز بسمتي طويل الحبة  ،يقدم مع طبق جانبي من الرايتا
الطازجة.

دجاج
خضار

OMR 4.5
OMR 3.5

دجاج بالزبدة

OMR 5.5

دجاج طازج بصلصة الطماطم المتبلة وكريمة الزبدة يقدم
مع أرز أبيض مطهو على البخار.

OMR 2.9

تشيز كيك الكريمية مع طبقة من التوت األحمر.

مولتن كيك الكراميل و تارت التفاح

OMR 4.5

عصير الموز واألناناس وحليب جوز الهند

«سوبر سمر»

عصير األناناس ،البرتقال والليمون األخضر

الليمون بالنعناع المثّلج

OMR 3.3
OMR 2.5
OMR 2.5
OMR 2.9

أوراق النعناع الطازجة مع عصير الليمون وشراب السّك ر.

المشروبات الغازية

كوكا كوال ،كوكا كوال اليت ،فانتا  ،سبرايت.

مشروب الطاقة ريد ُبل

شاي مثّلج

OMR 1.5
OMR 2.5
OMR 1.5

كعكة الكراميل الدافئة والناعمة وتارت التفاح بالكراميل ؛ تقدم
مع آيس كريم فانيليا.

عصائر طازجة
برتقال ،ليمون ،تفاح ،جزر ،بطيخ

مولتن كيك الشوكالته و
باف بيستري الفانيال

المياه المعدنية
مياه معدنية
مياه معدنية
مياه غازية صغيرة
مياه غازية كبيرة

OMR 1.2
OMR 1.5
OMR 2.0
OMR 2.5

المشروبات الساخنة
إسبريسو سنجل
إسبريسو دوبل
كابتشينو
التيه
التيه بنكهة القرفة
قهوة سوداء طازجة
قهوة تركية
شوكوالتة ساخنة
قهوة عربية مع التمر
تشكيلة متنوعة من الشاي

OMR 1.5
OMR 2.0
OMR 2.5
OMR 2.5
OMR 2.5
OMR 3.0
OMR 2.0
OMR 2.7
OMR 2.7
OMR 1.8

OMR 4.6

كعكة الشوكوالتة الدافئة والناعمة و باف بيستري محشوة
بالكريمة ؛ تقدم مع آيس كريم فانيليا.

* تقّد م جميع السندويتشات مع السلطة الخضراء
والبطاطس المقلّية

OMR 2.7

«شاي أخضر ،شاي بالنعناع ،شاي بالبابونج ،شاي بالياسمين»

األسعار بالريال العماني وتخضع إلى رسوم سياحية بقيمة  %4وضريبة بلدية بقيمة  %5,4ورسوم خدمات بقيمة .%8

