
Garden Salad 3.9 OMR
Mixed lettuce, tomatoes, bell peppers, red onions, 
cucumber and Balsamic vinaigrette.

سلطة خضراء 
خس مشكل وطماطم وفلفل رومي وبصل أحمر وخيار  بتتبلية الخل البلسمي.

Caprese 5.5 OMR
Tomato and Mozzarella slices, drizzled with a Balsamic 
glaze, extra virgin olive oil and homemade pesto.

سلطة »كابريزي« 
شرائح من الطماطم وجبن الموتزاريال مرشوشة بقليل  من الخل البلسمي وزيت 

الزيتون البكر وتتبيلة البيستو البيتية.

Caesar Salad 4.3 OMR
Crisp romaine tossed in robust homemade Caesar 
dressing topped with herbed croutons and  
shaved parmesan cheese.

سلطة سيزار 
خس فرنجي مغموس في تتبيلة سيزار بيتية غنية ومغطى بقطع الخبز المحمص 

وجبن البرميزان المبشور.

Fattoush  3.0 OMR
Mixed lettuces, cucumbers, tomatoes & bell peppers in a 
zesty sumac dressing with crispy Arabic bread.

سلطة الفتوش 
خليط من الخس ، الخيار ، الطماطم والفلفل الرومي مع تتبيلة من السماق الحامض 

والخبز العربي المقرمش.

Soup

Salads

* Prices are in Omani Riyal and subject to 4% tourism fee, 5% municipality tax and 8% service 
charge.

* األسعار بالريال العُماني خاضعة لـ 4% رسوم سياحية، 5.4% رسوم بلدية و8% رسوم خدمة.

SOUP 2.5 OMR
Soup of the day

شوربة اليوم 



Croissant Trio (Plane, Zaatar & Cheese) 1.5 OMR

كرواسون »تريو« )سادة، بالزعتر أو بالجبن(
Pain au Chocolat  1.2 OMR

خبز بالشوكوالتة

Chefs selection  1.0 OMR
تشكيلة الشيف

Served daily  
from 7 AM - 8 PM

Red Velvet Cake 3.7 OMR
Scarlet colored chocolate layer cake,  
layered with white cream cheese blend.

»ريد فلفيت«
كعكة الشوكوالتة القرمزية مع طبقة من كريمة الجبن البيضاء.

Carrot Cake  3.7 OMR
It’s perfectly spiced and delicious,  
made with fresh carrots, roasted nuts and topped  
with the most heavenly cream cheese frosting.

كعكة الجزر
كعكة غنية بالتوابل ولذيذة المذاق، محضرة من الجزر الطازج والمكسرات 

المحمصة ومغطاة بطبقة ال تقاوم من الكريمة الشهية.

Black Forest Cake 3.7 OMR
Combines rich chocolate cake layers with cherries  
and a simple whipped cream frosting.

»بالك فوريست«
 كعكة مكونة من طبقات من الشوكوالتة الغنية والكريمة المخفوقة

ومحشوة بالكرز.

Chocolate Fudge Brownie  3.0 OMR
An indulgent and delicious treat.

»براوني« الشوكوالتة الغنية 
وصفة سحرية ستدلل بها حواسك.

Cookies 1.5 OMR (EACH)
A selection of your favorite cookies on display.

بسكويت
تشكيلة معروضة من أصناف البسكويت المفضلة لديك.

MUFFINS & CUPCAKES
Blueberry

Apple Streusel
Chefs selection

التوت
التفاح

تشكيلة الشيف المختارة

2.0 OMR

ENERGY BARS
Nutty and Fruity

Chewy and rich in fiber,  
antioxidants and vitamins. 

بالمكسرات والفواكه
مقرمشة وغنية باأللياف ومضادات 

األكسدة والفيتامينات.

1.5 OMR

CakeDanishes
الكعك 

Brownies & Cookies

Cold Sandwiches
Caprese 3.5 OMR
Fresh and light snack sandwich on white sliced bread.  
Tomato & Mozzarella cheese slices, homemade pesto 
spread.

سندويتش »كابريزي« 
سندويتش خفيف وسريع بالخبز األبيض المدهون بصلصلة البيستو  البيتية مع شرائح 

جبن الموتزاريال  والطماطم.

Tuna 4.0 OMR
Yellow tail meat tossed with carrot and green peas,  
coated with a hint of mustard & mayo.

تونة
لحم التونة الصفراء الزعانف مخلوط بالجزر والبازالء الخضراء ومدهون بقليل من 

الخردل والمايونيز.

Chicken  4.5 OMR
Traditional chicken mayo salad with  
a spring vegetables mix.

دجاج 
سلطة الدجاج بالمايونيز التقليدية مع خليط من الخضروات الربيعية.

يقدم يوميًا
من ٧ صباحًا إلى ٨ مساًء



Coffee
Espresso Single 1.5 OMR
إسبريسو

Espresso Double 2   OMR
إسبريسو دوبل

Cappuccino 2.5 OMR
كابوتشينو

Café latte 2.5 OMR
كافيه التيه

Flavored latte 2.5 OMR
التيه منّكه

Spanish latte 2.5 OMR
التيه على الطريقة االسبانية

Freshly brewed coffee  3.0 OMR
قهوة طازجة

Turkish coffee 2.0 OMR
قهوة تركية

Hot chocolate  2.7 OMR
شوكوالتة ساخنة

Arabic Coffee Pot with Dates 2.7 OMR
قهوة عربية مع التمر

Tea selection 1.8 OMR

Green, Mint, Chamomile, Jasmin
شاي أخضر، نعناع، بابونج، ياسمين

Coffee on ice  3.0 OMR
Iced Latte
Iced Caramel Latte
Iced Spanish Latte

Ice cold shakes 3.6 OMR
Chocolate
Strawberry
Vanilla
Matcha

Frappe   2.8 OMR
Vanilla
Chocolate
Coffee

Fresh Juice 2.7 OMR
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قهوة مع مكعبات الثلج 
التيه مثّلج

التيه مثّلج بالكراميل
التيه على الطريقة اإلسبانية مثلج

مخفوقات الحليب المثلجة 
شوكوالتة

فراولة
فانيليا
ماتشا

»فرابيه«
فانيليا

شوكوالتة
قهوة

تشكيلة من الشاي

عصائر طازجة 



Soft Drink  1.5 OMR
Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Cola Zero, Sprite, Fanta 
Orange, Fanta Citrus, Fanta Strawberry, Thums-Up, Schweppes 
Ginger Ale, Schweppes Bitter lemon

 كوكا كوال، كوكا كوال اليت، كوكا كوال زيرو، سبرايت، فانتا برتقال،
فانتا حمضيات، ثامز أب، شويبس الزنجبيل، شويبس بيتر ليمون

Red Bull 2.5 OMR
Iced Tea 1.5 OMR

Mineral Water 3.0 OMR
Mineral                                 1.5 L 1.2 OMR
معدنية

Mineral                                 0.6 L 1.5 OMR
معدنية

Sparkling Pellegrino. S          0.6 L 2  OMR
مياه غازية صغيرة

Sparkling Pellegrino. L          1.5 L 2.5 OMR
مياه غازية كبيرة

Apple Mojito  2.9 OMR
Apple juice with soda, lime juice and fresh mint

»موهيتو« التفاح
عصير تفاح بالصودا والليمون األخضر والنعناع الطازج

Fresh fruits Layers 3.3 OMR
Blended seasonal fresh fruits 

طبقات الفواكه الطازجة 
كوكتيل الفواكه الطازجة الموسمية 

Banana Colada 2.5 OMR
Banana, pineapple juice, and coconut milk

»كوالدا« الموز
عصير موز وأناناس مع حليب جوز الهند

Super Summer 2.5 OMR
Pineapple, Orange & Lime juice

»سوبر سمر«
عصير أناناس وبرتقال وليمون أخضر

Frozen Lemon Mint  2.9 OMR
Fresh mint leaves blended with fresh lemon juice and sugar 
syrup

ليمون بالنعناع مثّلج
عصير الليمون بالنعناع وشراب السكر
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ريد بول إنرجي 
شاي مثلج 

* Prices are in Omani Riyal and subject to 4% tourism fee,  
5% municipality tax and 8% service charge.

* األسعار بالريال العُماني خاضعة لـ 4% رسوم سياحية، 5.4% رسوم بلدية و8% رسوم خدمة.

مياه معدنية

مشروبات غازية


