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Room Service Menu 
Breakfast 6.00 am - 11.00 am 
 

 

A la carte breakfast : 
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 2.7 OMR 
Seasonal vegetables with a balanced tomato-vegetable broth. 
 

 

Appetizers  
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Salads 

 

 

 

Sandwiches 
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Pizza & Pasta 
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Mains  
 

 

 

Dessert 
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Half-Board & Full Board Main Courses: 

For any other item that is not included, a 3 OMR additional fee will apply. 

 

Beverage List  
 

 



Prices in Omani Riyals, subject to 4% tourism fee, 5% municipality tax 5% VAT and 8% service charge. 

، األسعار بالريال  ي
يبة 5 سياحة، ال٪ رسوم 4خاضعة لـ  العمان  يبة القيمة المضافة 5 بلدية، ال٪ ض   خدمة. ال٪ رسوم 8و٪ ض 

 
 

 

 

 

قائمة خدمة الغرف
 صباًحا   -صباًحا    إلفطارا

 

 ر.ع  . إفطار كونتيننتال 
 ، قطع فواكه موسمية، عصير برتقال، شاي أو قهوة. مرن  مجموعة مختارة من سلة المخبوزات تقدم مع الزبدة والعسل وال

 

 ر.ع   الفطور األمريك  
بيضتان طازجتان: مقلي أو مسلوق أو مخفوق. 

 . قطع فواكه موسمية، خي   محمص، عسل والمرن  عصير برتقال، شاي أو قهوة هاش براون، سجق دجاج، لحم بقري مقدد وبطاطس 
 

.عر الفطور األوروب   
، البصل، الطماطم، البقدونس، لحم الديك الرومي المقدد أو الفلفل الحار.   أومليت مع اختيارك من الفطر، الجب  

، تقدم مع بطاطس هاش براون، قطع فواكه موسمية، سلة  ، عصير برتقال، شاي أو قهوة  خي    . عسل ومرن 

 ر.ع  الفطور العرب   
ي تقدم مع الزبدة، قطع فواكه    عرن 

 لبنة، حمص، زيتون، طماطم، خيار، فول مدمس وبيض شكشوكة، توست وسلة خي  
موسمية، عصير برتقال، شاي أو قهوة. 

 

 ر.ع   الفطور الهندي
 مي  و خي   هندي. ا بيض مخفوق متبل، يقدم مع بطاطس بهارتا ، س
، عصير برتقال، شاي أو قهوة. قطع فواكه موسمية، سلة خي   محمص، عسل   ومرن 

 

 إفطار حسب الطلب 
 

 ر.ع   عصي  
 برتقال، أناناس، تفاح، كوكتيل. 

 

 ر.ع  مخبوزات البيتيةال سلة 
(، معجنات دنماركية، كرواسون الشوكالت سلة   ة. قطع: كرواسون )زبدة، جبنة وزعير

 ر.ع  فواكه وزبادي وحبوب
 فليكس ، بران فليكس وأرز كريسبير  مع الحليب الساخن أو البارد. كورن فليكس ، فروستيد 

 زبادي سادة أو فواكه وقطع فواكه موسمية طازجة. 
 

 ع ر.  2.7 طباق البيضأ
مع اختيارك من الفطر ، الجب   ، البصل ، الطماطم ، البقدونس أو الفلفل    ،  : مسلوق ، مقلي ، مخفوق أو عجةمن البيض الطازج 

 تقدم مع هاش براون وطماطم مشوية. . الحار 
 ر.ع: فطر ، جبنة ، لحم بقري مقدد ، نقانق دجاج.  2.0مكونات   3* أضف ما يصل إىل  

 ر.ع 2.9 فول مدمس
ي تقليدي مع  ي   ثوم، والبقدونس المقطع،البندورة والبصل فول مدمس عرن   عرن 

. كمون وزيت زيتون. تقدم مع خي  
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 مساء   11.30-صباًحا   11.30 لغداء والعشاءا 
 

 

 حساء ال
 

 ر.ع  2.5 شوربة اليوم
 يرج  االستفسار عن العروض اليومية. 

 

 ر.ع  2.5 العدس ةشورب
 عدس مع خي   محمص وقطع ليمون. الشوربة 

 
  
وب   ر.ع  2.7 شوربة مينسير

اوات الموسمية مع مرق الطماطم.   شوربة من الخض 

 
 

 المقبالت 
 

 لثوم. من ا قليل ال مع خي   محمص  : سكيتا برو 
 ر.ع  1.8 كالسيكا -
ان. جبنة  و  ، الطماطم، الريحان، البلسميكالزيتونبزيت  اةمغط          البارمير 

 ر.ع  1.8 فيورنتينا -
ان. جبنة و   السبانخو  جبنةالمغطاة ب           البارمير 

 

 ر.ع  3.8 كاالماري فريتر 
 ت مقلية مقرمشة مع صلصة التارتار. لقا ح
 

 ر.ع  1.3 رقاقات الجبنة
 ة. عجينة محشوة بالجب   و مقلي

 

 ر.ع  1.8 متبل
. مغىط بالرمان. تقدم مع   الممتاز،والطحينة مع زيت الزيتون البكر  المهروس الباذنجان المشوي ي  عرن 

 خي  
 

 ر.ع  1.5 حمص
.  الزيتون البكر الممتاز. يقدم مع  و زيت والثوم،الحمص المهروس والطحينة مع لمسة من الليمون  ي  عرن 

 خي  
 

  ر.ع  2.3 حمص بالشمندر

.  والثوم،لمسة من الليمون   طحينة،الحمص مهروس مع شمندر وصلصة  ي  عرن 
 مع زيت الزيتون البكر الممتاز. تقدم مع خي  
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 ات السلط
 

 ر.ع  3.5 فتوش
 مقلي مقرمشبصلصة السماق اللذيذة مع صلصة عربية   بصل، مغطاة فلفل،  خيار،  طماطم،  مشكل،خس 

 . وخي  
 
 

 ر.ع  2.2 تبولة
غل. مغطاة بعصير الليمون النعناع والطماطم ومكعبات البصل ممزوجة مع  البقدونس الطازج المفروم و   الي 

 . وزيت الزيتون
 
 

 ر.ع  3.5 سلطة جاردن
 خس مشكل ، طماطم ، فلفل رومي ، جزر ، بصل أحمر ، خيار و خل بلسميك. 

 
 

 ر.ع  3.5 سلطة يونانية
ي صلصة الخردل

 
 طماطم كرزية ، خيار ، بصل ، زيتون كاالماتا وجبنة فيتا ف

 
رسلطة   ر.ع  3.5 سي  
ي رومخس 

ر ومغطاة بقطع خي   محمص باألعشاب وجب     ان  انالمقرمش مغموس بصلصة سير   . بارمير 

 
 ر.ع   4.0 سلطة كينوا

 . حمص مع تتبيله بلسميك محلية الصنعحب ال كينوا ، طماطم كرزية ، أوراق جرجير و 

 
 ر.ع 4.0 الفريكة بالسماقسلطة 

ة قمح صغير تقدم مع   . سماق وتتبيلهرمان   بقدونس،  نعناع،  طماطم،سلطة محض 

 
 ر.ع  2.0روبيان   -  ر.ع  1.0* إضافة: صدر دجاج مشوي  

 

 

جر  الساندويتشات والي 
 

  كابريس  
 ر.ع  3.5 بانيت 

ائح الطماطم السميكة وجبنة الموزاريال والبيستو البيتية  ساندويتش ايطالي تقليدي  . مع شر
 

  الدجاج
 ر.ع  3.8 بانيت 

ائح  المشوي و الطري،مزيــــج لذيذ من الدجاج تتكون من   . جبنة الموزاريال والبيستو البيتية  الطماطم،شر

 
 ر.ع  4.0 كلوب ساندويتش

 طماطم وجبنة مع صلصة المايونير  الخفيفة.   خس، مقدد، ديك رومي   المشوي،دجاج يتكون من ال

 
 ر.ع  3.5 دجاجالفاهيتا 

 . ويقدم مع بيكو دي جالو وكريمة الثوم وبصل، طازجة ال دجاج مشوي متبل بتوابل الكاجون مع ثالثة من الفليفلة الملونة 
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 ر.ع  4.0 لحمالفاهيتا 
 .طازجةال ملونة الفليفلة  من لحم بقري مشوي متبل بتوابل الكاجون مع ثالث 

 

جر الكالسيك    ر.ع  4.0 الي 
يحة لحم بقري مشوية   ائح طماطم   ومدخنة، شر  . خسال بصل مقرمش و   طازجة،مغطاة بشر

 

 ر.ع  4.5 برجر الجب   
يحة لحم بقري مشوي ومدخن مع جبنة كريمية  ائح طماطم   ذائبة،شر  الخس.   بصل مقرمش و  طازجة،مغطاة بشر

 

 ر.ع  4.0 برجر الدجاج
ائح طماطم   وطري، صدر دجاج مشوييتكون من   . بصل مقرمش وخس  طازجة،مغىط بشر

 

 ر.ع  1.0لحم بقري مقدد    -ر.ع  1.0* إضافة: بيض مقل  
 الجاردن. * جميع السندوتشات تقدم مع البطاطس المقلية وسلطة 

 

ا وباستا   بيير 
 

 ر.ع  3.5مارغريتا 
 جبنة مبشورة.  طماطم،  صلصة  بيتية، عجينة  

 

ا الخضار  ر.ع  4.0 بيير 
ائح    مبشورة،جبنة  طماطم،  صلصة  بيتية، عجينة   وم.  ألوان،فلفل  كوسه،شر  مشر

 

  
وب  ا ببي   

 ر.ع  4.5 بيير
ي   مبشورة،جبنة  طماطم،  صلصة  بيتية، عجينة  

ون   . بقري  ببير
 

ا   ر.ع 5.0 الدجاج بالباربيكيوبيير 
 صوص الباربيكيو، جبنة مبشورة، بصل أحمر وكزبرة طازجة.  بيتية، عجينة  

 

  
 ر.ع  3.5 ألفريدوبيت 

ان ةمعكرونة بالكريمة البيضاء الغنية مطهوة مع نفحة من الزبدة، الثوم وجبن   . البارمير 
 

 ر.ع  3.5  هفارفال روزي
ان. الصلصة طماطم كريمية تقدم ب   غنية مع جبنة بارمير 

 

  
 ر.ع 5. 4 بحريةالمأكوالت ال سباجيتر

ي بمزيــــج سوتيه طازج من المأكوالت البحرية  
انسباغيتر  . وصلصة مارينارا محلية الصنع وجب   بارمير 

 

  أرابياتا
 ر.ع  3.5 بيت 

ان. تقدم ب   صلصة الطماطم الحارة سوتيه مع رقائق الفلفل الحار األحمر والبارمير 
 

  بوليني   
 ر.ع  4.3 سباجيتر

ي بصلصة الطماطم الغنّية وكمّية سخية من لحم البقر المفروم مع الخضار، األعشاب وجب   
ا سباغيتر  . نالبارمير 

 ر.ع  2.0روبيان   -ر.ع  1.0* إضافة: صدر دجاج مشوي  
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 االطباق الرئيسية 

 ر.ع  4.5 مشويدجاج  
ي 
 مع الثوم و زيت الزيتون. صدر دجاج مشوي و طري ، يقدم مع خضار سوتيه و إسباجيتر

 

 ر.ع  7.0 فيليه بقري
 . و كريمة السبانخإكليل الجبل   ،ستيك تندرلوين مشوي مع زبدة األعشاب. تقدم مع بطاطس

 

 ر.ع  6.8 فيليه سلمون
ي من المحيط األطلسي   لية.   الجبل، البطاطس، إكليلتقدم مع   تقل حتر يصبح لونها ذهت   كريمة السبانخ و صلصة طماطم مي  

 

 ر.ع   6.5 هامورفيليه 
مان مشوّي مع األعشاب العطرية والخضار 

ُ
ة من بحار ع م مع البطاطاس المشوية والخضار السوتيه. يأتيك مباشر

ّ
 الورقّية، يقد

 

  
 ر.ع    4.5دجاج ال     -    برياب 

 ر.ع  7.0لحم  ال                      

ي من الرايتا   ي طويل الحبة ، يقدم مع طبق جانت 
دجاج أو لحم ضأن مطهو ببطء بنكهة التوابل الهندية ، مع طبقات من أرز بسمتر

 الطازجة. 
 

 ر.ع  5.5 بالزبدةدجاج 
ي مرق طماطم بالزبدة يقدم مع خي   هندي  

 . عل البخار  وأرز دجاج تكا هندي متبل ف 
 

 ر.ع  4.5 شيش طاووق
قية يقدم مع االرز بالزعفران و صلصة الثوم.   أفخاد دجاج طازجة بتتبيلة الزبادي و الليمون و الثوم و توابل شر

 

 ر.ع 5.0 كفتة لحم بقري مشوي
ق األوسط ومشوية بإتقان ، تقدم مع أرز بالزعفران ومغطاة بصلصة الطحينة والثوم. كفتة طازجة    بأعشاب طازجة ومتبلة ببهارات الشر

 

 يات الحلو 
 

 ر.ع 2.5 ريد فيلفيت
 كعكة طبقة الشوكوالتة الملونة القرمزية ، مع مزيــــج جبنة الكريمة البيضاء. 

 

 ر.ع 2.5 كيكة الجزر
.  متبلة ولذيذة،   مصنوع من الجزر الطازج والمكشات المحمصة ويعلوه كريمة الجب  

 

 ر.ع  2.0 بانا كوتا
بروح الفانيليا وتقدم مع صلصة التوت والفراولة.   ةحلوى إيطالية دسمة غني  

 ر.ع  3.5 كيكة الشكوالتة
 لذيذة و غنية. 

 

 ر.ع  1.0 آيس كريم كأس
 فانيليا / شوكوالتة / فراولة / فستق

 

 ر.ع  3.0 بودنج التمركعكة 
ي محلي الصنع وتقدم مع آيس كريم الفانيليا. 

 مغطاة بالتوف 
ً
 كعكة إسفنجية رطبة مصنوعة من التمر المفروم ناعما
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 : حجوزات الشاملة لوجبتب   أو ثالث وجباتلل  –األطباق الرئيسية 
ونوع من  ، يمكن لضيوفنا اختيار طبق مقبالت واحد وطبق رئيسي واحد  للحجوزات الشاملة لوجبتبر  أو ثالث وجبات بالنسبة  
.   1و شوربة / سلطة  1  مقبالت، 1. أو الحلويات  طبق رئيسي

ي 
 
:   للحجوزات الشاملة لوجبتبر  أو ثالث وجباتاألطباق الرئيسية المتضمنة ف  هي كما يلي

 
 

ا الخضار  ز بيت 
ي ألفريدو 

بينز
فارفال روز 
ي أربياتا 

بينز

ي كابريزي 
بانينز

ي دجاج 
بنينز

فاهيتا الدجاج 
كالسيك برجر 
برجر الدجاج 
ا مارغاريتا  ز بيت 

دجاج مشوي 
فيليه هامور 
ي الدجاج 

ز
بريان

 دجاج بالزبدة 
 شيش طاووق 

  لحم بقري مشويكفتة 
 

.   3بالنسبة ألي عنض آخر غير مدرج ، سيتم تطبيق رسوم إضافية بقيمة  ي
 ريال عمان 

 

وبات   قائمة المشر

 موكتيل 
 

 ر.ع  2.9 موهيتو تفاح
 . عصير تفاح مع صودا وعصير ليمون ونعناع طازج

 

 ر.ع  2.5 بنانا كوالدا 
 موز وعصير أناناس وحليب جوز الهند. 

 

 ر.ع  ٢.٥ سوبر سمر 
 وليمون. عصير أناناس وبرتقال 

 

 ر.ع  2.9 ليمون بالنعناع المثلج
اب   أوراق نعناع طازجة ممزوجة بعصير الليمون الطازج وشر

 السكر. 
 

وب غازي   ر.ع  1.5مشر
ايت  . كوكا كوال ، كوكا كوال اليت ، فانتا ، سي 

 

وب الطاقة  ل  مشر
ُ
 ر.ع  2.5ريد ب

 

 ر.ع  1.5شاي مثلج 
 

   ر.ع 2.7عصي  طازج 
 برتقال و ليمون و بطيخ 

 

 مياه معدنية
 

 ر.ع  1.5لير  1.5  - ر.ع  1.2لير   0.5أروى 
 

 ر.ع  2.5لير  1 -  ر.ع 2.0لير   0.5بيليجرينو. 

 

وب  ة ساخن اتمشر
 

سو سنجل   ر.ع  1.5اسي 
 

سو دبل   ر.ع  2.0اسي 
 

 ر.ع  2.5كابتشينو 
 

 ر.ع  2.5كافيه التيه 
 

 ر.ع  2.5سينامون التيه  
 

 ر.ع  3.0قهوة طازجة 
 

 ر.ع  2.0قهوة تركية 
 

 ر.ع  2.7شوكوال ساخنة  
 

 ر.ع  2.7مع التمرقهوة عربية 
 

،اختيار الشاي:   ر.ع  1.8ياسمب    بابونج، نعناع، أخض 

 


