
CLASSICS

ARABIC BREAKFAST   SR 85 

Two eggs, any style, hummus, labneh, foul, 
halloumi or feta cheese, olives and pickles, Arabic 
bread, fresh orange juice, your choice of Turkish 
coffee or black coffee or tea

AMERICAN BREAKFAST   SR 95 

Two eggs any style, with hash brown potatoes, 
sausage or beef bacon with oven fresh morning 
bakeries, preserves, honey and butter, sliced fresh 
fruit cuts and yogurt with fresh orange juice, black 
coffee or tea

CONTINENTAL BREAKFAST   SR 70 

An assortment of freshly baked breakfast breads 
and your choice of brown or white toast with 
preserves and butter, your choice of yogurt with 
fresh orange juice, black coffee or tea

HEALTHY START BREAKFAST   SR 75 

Brown toast, homemade almond granola with 
banana, fruit cuts, yogurt, fresh orange juice, black 
coffee or tea - 550 cal.

OPEN BUFFET   SR 130

All you can eat with many choices prepared up to 
your appetite including fresh juice and choice of 
black coffee or tea

CEREALS & STARTERS

CEREALS   SR 30

Choice of Cornflakes, Coco Pops, Bran Flakes, 
Rice Krispies, All Bran, Swiss muesli, Raisin Bran 
and Crunchy Nut with choice of regular, low fat or 
skimmed milk served with banana and strawberries

WAFFLE   SR 35 

Served with fresh fruit salad, your choice of 
chocolate or strawberry sauce or maple syrup and 
butter or cream

BREAKFAST PASTRIES BASKET   SR 30 

Freshly baked Danish, muffin, croissant, marble 
cake and toast with marmalade, honey, butter 
and margarine

AMERICAN PANCAKES   SR 35

Served with fresh fruit salad, your choice of 
chocolate or strawberry sauce or maple syrup and 
butter or cream - 600 cal.

MIXED CHEESE PLATTER   SR 45 

Assorted four kinds of cheese served with grapes, 
dry figs and crackers

FRESH FRUIT CUTS   SR 40 

Water melon, pineapple, orange, grapes, strawberry 
with yogurt mint dip

FRENCH TOAST   SR 35

Crunchy French toast with choice of maple syrup 
or chocolate sauce, cinnamon and fresh cream

OATMEAL   SR 30 

Served with fresh fruit salad and brown sugar or 
honey - 350 cal.

YOGURT   SR 15 

Choice of plain full fat or low fat or fruit flavoured 

ALL DAY DINING BREAKFAST MENU

6.00 a.m. - 10.30 a.m.

If you have any concerns regarding food allergies, please alert At Your Service® prior to ordering.
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EGGS & MORE

THREE FRESH EGGS   SR 40 

Prepared any style, boiled, scrambled, fried, sunny 
side up, or omelette with choice of beef bacon, 
veal or chicken sausages, hash brown potatoes or 
potato wedges and mushrooms

CREATE YOUR OWN OMELETTE   SR 40 

Three eggs omelette with choice of fillings from 
cheddar, feta or Swiss cheeses, smoked turkey, 
beef bacon, veal or chicken sausages, mushrooms, 
diced onions, capsicum, tomatoes served with hash 
brown potatoes and toast bread or Arabic bread

EGGS BENEDICT   SR 45 

English muffin topped with poached eggs and 
hollandaise sauce served with smoked turkey or 
smoked salmon, veal or chicken sausages and hash 
brown potatoes

SHOZ MOZ   SR 35 

Soft fried eggs with tomato chunks, chopped 
onion, olive oil, chilli green pepper and parsley 

EGGS AWARMA   SR 40 

Eggs in awarma “bits of lamb meat preserved in 
lamb fat” baked in a clay skillet 

HESH W MESH BEL ZAIT   SR 35 

Wild greens sautéed with onions, garlic gloves, 
chick peas, oil and lemon in a clay skillet - 460 cal. 

ORIENTAL

FOUL MEDAMES   SR 25

Egyptian style foul (fava beans) with olive oil, 
cumin powder, chilli powder, lemon, fresh oriental 
salad and tahina dip

FALAFEL   SR 25

Deep fried balls made from ground chickpeas and 
served with tomato, lettuce, pickles and tahina dip

LABNEH   SR 20

Oriental sour cream with olives, olive oil and crispy 
Arabic bread

HUMMUS   SR 20 

Chickpeas puree with sesame paste, olive oil, 
lemon and crispy Arabic bread

HUMMUS SUN DRIED TOMATO   SR 22 

Chickpeas puree with sesame paste, olive oil, 
lemon and crispy Arabic bread

FATTOUSH   SR 25 

Lebanese salad, lettuce, cucumber, tomatoes, bell 
pepper, mint leaves, lemon juice, olive oil and 
pomegranate dressing with crispy bread

GRILLED HALLOUMI CHEESE   SR 35 

Served with tomatoes, fresh mint, olives and 
Arabic bread

ALL DAY DINING BREAKFAST MENU

6.00 a.m. - 10.30 a.m.

If you have any concerns regarding food allergies, please alert At Your Service® prior to ordering.
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البيض وأكثر

ثالثة بيضات وأكثر   40 ر.س 
تحضر على حسب الطلب من بيض مسلوق، مخفوق، مقلي، 
عيون أو عجة مع اختيارك من لحم البقر المقدد، نقانق الدجاج 

أو العجل، وشرائح البطاطا بالزبدة 

العجة على طريقتك الخاصة   40 ر.س
 ثالث بيضات عجة مع اختيار الحشوات من شيدر، جبنة فيتا

أو الجبنة السويسرية، لحم ديك رومي مدخن، ولحم البقر 
المقدد، نقانق العجل أو الدجاج، الفطر، البصل المقطع، 

الفلفل، الطماطم تقدم مع البطاطا بالزبدة وخبز التوست أو 
الخبز العربي

بيض بينيديكت   45 ر.س 
مافن إنكليزي مع بيض مسلوق وصلصة الهولنديز يقدم 

مع لحم ديك رومي مدخن أو سلمون مدخن، نقانق العجل أو 
الدجاج، والبطاطا بالزبدة

شظ مظ أو شكشوكة   35 ر.س
بيض مقلي مع قطع الطماطم والبصل المفروم وزيت 

الزيتون والفلفل األخضر الحار والبقدونس 

بيض آورما   40 ر.س
بيض مقلي مع قطع من اللحم محفوظة في دهن الخروف

حش ومش بالزيت   35 ر.س
الخضر البرية مقلية مع البصل وفصوص من الثوم وحبوب 

الحمص والزيت والليمون الحامض 460 سعرة حرارية

الشرقي

فول مدمس   25 ر.س
الطريقة المصرية )الفول( مع زيت الزيتون ومسحوق الكمون 

ومسحوق الفلفل الحار والليمون وسلطة شرقية والطحينة

فالفل   25 ر.س
الكرات المقلية المصنوعة من الحمص وتقدم مع الطماطم 

والخس والمخلالت والطحينة

لبنة   20 ر.س
القشدة الحامضة الشرقية مع الزيتون وزيت الزيتون و الخبز 

العربي المحمص

حمص   20 ر.س
الحمص هريس مع الطحينة وزيت الزيتون والليمون والخبز 

العربي المحمص

حمص مع الطماطم المجففة   22 ر.س
الحمص هريس مع الطحينة وزيت الزيتون والليمون والخبز 

العربي المحمص

فتوش   25 ر.س
سلطة لبنانية من الخس، والخيار، والطماطم، والفلفل 

األخضر، أوراق النعناع وعصير الليمون وزيت الزيتون و عصير 
الرمان مع الخبز المقرمش

جبنة الحلوم المشوية   35 ر.س
يقدم مع الطماطم والنعناع الطازج والزيتون والخبز العربي

اإلفطار
06:00 صباحًا – 10:30 صباحًا

إذا كنت تعاني من الحساسية نحو بعض المواد الغذائية، نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات. 
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الكالسيكي

العربي   85 ر.س 
البيض المطهي حسب اختيارك، الحمص واللبنة، فول 

مدمس، جبنة حلوم أو جبنة فيتا والزيتون والمخلالت والخبز 
العربي، عصير البرتقال الطازج، واختيارك من القهوة التركية أو 

القهوة األمريكية أو الشاي

األمريكي   95 ر.س 
البيض المطهي حسب اختيارك، بطاطا بالزبدة، نقانق أو لحم 

بقر مقدد، الخبز الطازج، المربيات، العسل والزبدة، شرائح 
الفاكهة الطازجة، الزبادي، مع عصير البرتقال الطازج، واختيارك 

من القهوة األمريكية أو الشاي

كونتيننتال   70 ر.س
تشكيلة متنوعة من الخبز الطازج، واختيارك من خبز التوست 
البني أو األبيض، مع المربيات، العسل والزبدة، شرائح الفاكهة 

الطازجة، الزبادي، مع عصير البرتقال الطازج، واختيارك من 
القهوة األمريكية أو الشاي 

الصحي   75 ر.س
خبز التوست البني، الجرانوال باللوز مع الموز، شرائح الفاكهة 

الطازجة، الزبادي، مع عصير البرتقال الطازج، واختيارك من 
القهوة األمريكية أو الشاي - 550 سعرة حرارية 

بوفيه مفتوح   130 ر.س
كل ما أمكنك أن تأكل من العديد من الخيارات التي أعدت 

حتى تناسب شهيتك بما في ذلك العصير الطازج واختيارك من 
القهوة السوداء أو الشاي

الحبوب والمقبالت

الحبوب   30 ر.س 
اختيارك من رقائق الذرة، كوكو بابس، رقائق النخالة، رايس 
كريسبيز، مزيج النخالة، موسلي، نخالة الزبيب والجوز مقدد 

مع اختيارك من حليب، أو حليب قليل الدسم أو حليب منزوع 
الدسم يقدم مع الموز والفراولة

كعكة الوافل   35 ر.س
تقدم مع سلطة الفواكه الطازجة، واختيارك من الشوكوالته أو 

صلصة الفراولة أو شراب القيقب والزبدة أو الكريما

سلة معجنات اإلفطار   30 ر.س
معجنات دانماركية، مافن، كرواسان، خبز التوست مع مربى 

البرتقال، العسل، الزبدة أو المارغرين

الفطائر األمريكية   35 ر.س 
 تقدم مع سلطة الفواكه الطازجة، واختيارك من الشوكوالته

 أو صلصة الفراولة أو شراب القيقب وزبدة أو قشدة - 600
سعرة حرارية

طبق أجبان مشكلة   45 ر.س
أربعة أصناف مختلفة من الجبن تقدم مع العنب والتين 

الجاف ورقائق البسكويت

شرائح الفاكهة الطازجة   40 ر.س
 البطيخ واألناناس والبرتقال والعنب والفراولة مع

الزبادي بالنعناع

التوست الفرنسي   35 ر.س 
التوست الفرنسي المقدد مع اختيارك من شراب القيقب أو 

صلصة الشوكوالتة والقرفة والقشدة الطازجة

دقيق الشوفان   30 ر.س
تقدم مع سلطة الفاكهة الطازجة والسكر البني أو العسل - 

350 سعرة حرارية

زبادي   15 ر.س
اختيارك من الزبادي كامل الدسم أو قليل الدسم أو بالفواكه

اإلفطار
06:00 صباحًا – 10:30 صباحًا

إذا كنت تعاني من الحساسية نحو بعض المواد الغذائية، نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات. 
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ALL DAY DINING KIDS MEALS

KIDS BREAKFAST 
Your choice of the following

CEREALS   SR 20

Choice of Cornflakes, Coco Pops, Bran Flakes, Rice Krispies, All Bran, Swiss 
muesli, Raisin Bran, and Crunchy Nut with regular, low fat or skimmed milk 
(hot/cold), banana or strawberries

WAFFLE   SR 20

Served with choice of chocolate or strawberry or caramel sauce or maple 
syrup and butter or cream

 Kids’ breakfast is served with fresh orange juice and glass of milk or 
fruit yogurt.

KIDS LUNCH AND DINNER
 Ninja beef burger potato fries   SR 35

 Superman’s cheese sandwich tomato, potato fries   SR 30

 Super hero hot dog potato fries   SR 30

 Mario’s spaghetti tomato sauce   SR 30

 Sinbad tuna fish sandwich potato fries   SR 30

 Aladdin peanut butter jelly sandwich potato fries   SR 30

 Conan fruit salad   SR 20

 Ben 10 chicken nuggets, potato fries   SR 30

 Nemo’s fish sticks, potato fries   SR 30 

 Fresh squeezed orange juice   SR 18

 Glass of milk hot or cold   SR 12

 Ice cream one scoop   SR 10 

 Cream caramel   SR 20

If you have any concerns regarding food allergies, please alert At Your Service® prior to ordering.
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قائمة طعام األطفال

فطور األطفال 
اختيارك من األصناف التالية

الحبوب   20 ر.س 
اختيارك من رقائق الذرة، كوكو بابس، رقائق النخالة، رايس كريسبيز، مزيج النخالة، موسلي، 

نخالة الزبيب والجوز مقدد مع اختيارك من حليب، أو حليب قليل الدسم أو حليب منزوع 
الدسم يقدم مع الموز والفراولة

كعكة الوافل   20 ر.س 
تقدم مع سلطة الفواكه الطازجة، واختيارك من الشوكوالته أو صلصة الفراولة أو شراب 

القيقب والزبدة أو الكريما

يتم تقديم وجبة اإلفطار لالطفال مع عصير البرتقال الطازج وكأس من  
الحليب أوالزبادي بالفواكه.  

طعام غداء وعشاء األطفال
نينجا برغر بقري والبطاطا المقلية   35 ر.س

سوبرمان ساندويتش الجبنة مع الطماطم والبطاطا المقلية   30 ر.س 
البطل الخارق هوت دوغ والبطاطا المقلية   30 ر.س

ماريو سباغيتي مع صلصة الطماطم   30 ر.س
سندباد ساندويتش التونا والبطاطا المقلية   30 ر.س

عالءالدين ساندويتش زبدة الفول السوداني والبطاطا المقلية   30 ر.س 
كونان سلطة الفواكه   20 ر.س

بن 10 ناغتس الدجاج والبطاطا المقلية   30 ر.س
نيمو أصابع السمك والبطاطا المقلية   30 ر.س

عصير برتقال طازج   18 ر.س
كأس حليب ساخن أوبارد   12 ر.س

مثلجات مغرفة واحدة   10 ر.س
كريم كراميل   20 ر.س

إذا كنت تعاني من الحساسية نحو بعض المواد الغذائية، نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات. 

كم عدد النجوم التي تراها في
قائمة الطعام هذه؟

البداية

Back

50.
Kid’s Menu

Size: A4
Paper: Sappi Magno Satin 150 GSM
Print: 3 C / 3 C (Pantone 128 C, Pantone 368 C, Pantone 2336 C)
Packing: Shrink Wrapping
Quantity:



BEVERAGE FAVORITES LOBBY

FRESH SQUEEZED JUICES
Fresh Squeezed Carrot SR 25
Fresh Squeezed Orange SR 25
Fresh Squeezed Lemon (Lemonade) SR 25
Fresh Squeezed Water Melon  SR 25
Fresh Squeezed Lemon With Mint (Mint Lemonade) SR 25
Fresh Squeezed Grape Fruit SR 25
Fresh Squeezed Kiwi SR 25

COFFEE FAVORITES
Espresso SR 18
Double Espresso SR 24
Cappuccino SR 22
Iced-Cappuccino Blended or “On-The-Rocks” SR 30
Caramel Macchiato SR 22
Café Latte SR 22
Blue Latte - Signature Coffee  SR 25
Crushed Latte Frappé - Signature Coffee SR 30
Café Mocha SR 22
Freshly Brewed American Coffee SR 18
Decaffeinated Instant Coffee SR 18
Arabic Gahwa Small SR 30
Arabic Gahwa Large SR 45
Turkish Coffee SR 18
Lebanese White Coffee “Kahwe Bayda” SR 18
Hot Chocolate SR 22
Caramel Frappé Cold  SR 30
Mocha Frappé Cold SR 30
Mocha Banana Frappé - Signature Coffee  SR 30

TEA FAVORITES
Variety Of Tea Blends 
Premium  SR 18
English Breakfast SR 18
Earl Grey SR 18
Pure Green  SR 18
Moroccan Mint Green  SR 18
Chamomile Flowers SR 18
Ginger Honey  SR 18
Green Tea With Jasmine SR 18
Ceylon Cinnamon Spice SR 22
Decaffeinated Tea SR 18
Tea Latte SR 22
Iced Tea SR 18

COLD FAVORITES
Smoothies 
Lemon Mint, Yuzu, Green Apple, Passion SR 30

Hand-Scooped Milkshakes: 
Oreo, Choco, Lotus SR 35

Mojitos 
Yuzu, Passion, Classic SR 30

Chillers Assorted Flavors 
Apple, Mixed Fruits, Mango, Pomegranate SR 18

Saudi Cooler Small SR 25
Saudi Cooler Large  SR 45
Imported Still Mineral Water Small  SR 15
Imported Still Mineral Water Large SR 22
Imported Sparkling Water Small SR 18
Imported Sparkling Water Large SR 25

Soft Drinks 
Pepsi, Diet-Pepsi, 7UP, Diet 7UP, Mirinda SR 15

Energy Drink SR 18
Beer - Assorted Flavors Non Alcoholic SR 18
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مشروبات اللوبي المفضلة

العصائر الطازجة
25 ر.س عصير الجزر الطازج 
25 ر.س عصير برتقال طازج 
25 ر.س الليمون الطازج )عصير الليمون( 
25 ر.س عصير البطيخ الطازج 
25 ر.س الليمون الطازج في النعناع 
25 ر.س عصير الجريب فروت الطازج 
25 ر.س عصير الكيوي الطازج 

القهوة المفضلة
18 ر.س إسبرسو 
24 ر.س إسبرسو مزدوج 
22 ر.س كابتشينو 
30 ر.س كابتشينو مثلج 
22 ر.س ماكياتو كاراميل 
22 ر.س كافيه التيه 
25 ر.س بلو التيه 
30 ر.س كافيه التيه مثلج 
22 ر.س كافيه موكا 
18 ر.س قهوة أمريكية 
18 ر.س قهوة منزوعة الكافيين 
30 ر.س قهوة عربية صغير 
45 ر.س قهوة عربية كبير 
18 ر.س قهوة تركية 
18 ر.س قهوة لبنانية "قهوة بيضا" 
22 ر.س كاكاو 
30 ر.س كافيه كاراميل مثلج  
30 ر.س موكا مثلج 
30 ر.س موكا الموز مثلج  

الشاي المفضل
أصناف متنوعة من الشاي 

18 ر.س الممتازة 
18 ر.س شاي اإلفطار اإلنجليزي 
18 ر.س إيرل جراي 
18 ر.س األخضر النقي 
18 ر.س الشاي األخضر المغربي 
18 ر.س أزهار البابونج 
18 ر.س الزنجبيل والعسل 
18 ر.س الشاي األخضر مع الياسمين 
22 ر.س الشاي السيالني مع القرفة الحارة 
18 ر.س الشاي الخالي من الكافيين 
22 ر.س شاي التيه 
18 ر.س شاي مثلج 

الباردة المفضلة
 العصائر المثلجة

30 ر.س النعناع والليمون، يوزو، والتفاح األخضر، الباشن 

 ميلك شيك
35 ر.س أوريو، شوكو، لوتس 

 موخيتوس
30 ر.س يوزو، والباشن، وكالسيك 

 العصائر الباردة بنكهات متنوعة
18 ر.س التفاح وكوكتيل الفواكه والمانجو والرمان 

25 ر.س سعودي كولر صغير 
45 ر.س سعودي كولر كبير  
15 ر.س مياه معدنية مستوردة صغير  
22 ر.س مياه معدنية مستوردة كبير 
18 ر.س مياه فوارة مستوردة صغير 
25 ر.س مياه فوارة مستوردة كبير 

 المشروبات الغازية
15 ر.س بيبسي، دايت بيبسي، سفن آب، دايت سفن آب، ميرندا 

18 ر.س مشروب الطاقة 
18 ر.س البيرة - نكهات متنوعة غير كحولية 
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If you have any concerns regarding food allergies, please alert At Your 
Service® prior to ordering.

LOBBY LOUNGE

CHICKEN CAESAR SALAD   SR 65

Grilled blackened chicken fillet with a head of romaine 
lettuce tossed in Caesar dressing topped with grated 
parmesan and garlic bread

ITALIAN CLUB SANDWICH   SR 50 

Toasted triple-decker sandwich with sliced turkey breast, 
beef salami, fontina cheese, beef bresaola, Romaine lettuce, 
tomato and pickle, served with waffle fries

CHEF PLATTER   SR 75 

Mini hot dog roll, mini burger, mini falafel in pita bread, 
feta and watermelon, halloumi and olive, bocconcini and 
mango, served with waffle fries 

CHIPS AND LOCAL DIPS   SR 35 

Homemade pita chips served with harissa, tomato bell 
pepper tapenade, olive tapenade

BRUSCHETTA’S   SR 35 

Crispy crackers of ciabatta, focaccia, pita bread topped 
with chopped fresh tomatoes on a base of humus, black 
olive and sun-dried tomatoes tapenade

CHICKEN LIVERS SAUTÉ KEBAB   SR 45 

Chicken liver with pomegranate molasses served on warm 
pita bread with chopped tomatoes and a drizzle of tahina

GRILLED SMOKEY CHILI CHICKEN BURGER   SR 60 

Grilled chicken fillet served on crispy bun with arucola, 
harrisa and akawi cheese, served with waffle fries

CHICKEN SHAWARMA   SR 45 

Thinly sliced chicken marinated in garlic, olive oil, vinegar 
and oriental spice tahini and pickles 

DESSERTS

FROZEN CHOCOLATE AND MINT PARFAIT   SR 35 

Frozen delight made with fresh mint and local honey

RASPBERRY GRANITE WITH LIME   SR 35

Served ice cold 

SEASONAL FRESH FRUIT OF THE DAY ON 
ALMOND MILLEFEUILLE   SR 35 

Puff pastry with light almond cream and fresh 
seasonal fruit

DOUBLE CRÈME BRULEE   SR 35 

Combination of a traditional crème brulee with cream and 
eggs and a lighter version of raspberry and Egyptian yogurt 
with crispy top
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إذا كنت تعاني من الحساسية نحو بعض المواد الغذائية، نرجو إبالغ قسم في 
خدمتكم® قبل طلب الوجبات. 

قائمة اللوبي

سلطة القيصر مع الدجاج   65 ر.س
الدجاج المشوي مع الخس في صلصة السيزر يقدم مع جبنة البارميزان 

المبشور و الخبز بالثوم

كلوب ساندويتش اإليطالي   50 ر.س
التوست المحمص مع شرائح الديك الرومي، سالمي بقري، برازاوال، جبنة 

فونتينا، خس، طماطم، مخلل و بطاطا الوافل 

طبق الشيف   75 ر.س
هوت دوغ، برغر صغير، الفالفل في الخبز العربي فيتا والبطيخ، جبنة 

الحلوم والزيتون، جبنة البوكونشيني ومانجو تقدم مع بطاطس الوافل

رقائق الخبز المميزة   35 ر.س
رقائق الخبز مع الهريسا، الطماطم والفلفل تابيناد، الزيتون تابيناد

الخبز بروشيتا   35 ر.س
خبز شيباتا، فوكاشا، بيتا في الطماطم والحمص وتابيناد الزيتون 

األسود والطماطم المجففة

كباب كبدة الدجاج   45 ر.س
كبدة الدجاج مع دبس الرمان على قطعة خبز بيتا مع الطماطم 

المفرومة والطحينة

برغر الدجاج مدخن وحار   60 ر.س
 برغر دجاج مدخن مع أوروكوال، هريسا، جبنة عكاوي تقدم مع

بطاطا الوافل 

شاورما الدجاج   45 ر.س
شرائح دجاج رقيقة في الثوم وزيت الزيتون والخل والطحينة في التوابل 

الشرقية والمخلالت

الحلويات

بارفيه الشوكوالته والنعناع   35 ر.س
شوكوالته لذيذة بالنعناع والعسل

توت العليق في الليمون   35 ر.س 
يقدم بارد 

ميلفوي اللوز والفواكه الموسمية   35 ر.س
عجينة الفطير مع اللوز بالكريم والفاكهة الموسمية الطازجة

كريم بروليه   35 ر.س
 مزيج من كريم برولي التقليدي مع الكريمة والبيض والتوت 

والزبادي المصري
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SOUPS

LENTIL SOUP   SR 35

With lemon and crispy bread

HARIRA SOUP   SR 40 

With lemon and crispy bread

TOMATO BASIL SOUP   SR 35 

Fresh tomato cooked with traditional cream, lemon 
and crunchy croutons

SALADS

CLASSIC CAESAR SALAD   SR 45

Romaine lettuce tossed in Caesar dressing served 
with croutons and parmesan cheese
 Add grilled shrimp   SR 35 
 Add grilled chicken breast   SR 20

GREEK SALAD   SR 40

Fresh tomato, cucumber, bell pepper, lettuce, 
kalamata olives, feta cheese with olive oil, lime 
and oregano

MEDITERRANEAN GARDEN SALAD   SR 35

Fresh diced tomatoes, cucumbers, carrot, radish, 
onion, parsley, mint with olive oil, lemon 
juice dressing

CAPRESE SALAD   SR 40

Fresh tomato, buffalo mozzarella cheese, basil 
pesto and balsamic dressing

ROCCA LEAVES AND GOAT CHEESE SALAD   SR 45

Rocca leaves, crumbled goat cheese, caramelized 
onion, honey glazed walnuts, strawberry with 
homemade balsamic vinaigrette dressing 

NICOISE SALAD   SR 45

Tomato, hard boiled eggs, tuna, olives, green beans 
with vinaigrette dressing

APPETIZER

SMOKED NORWEGIAN SALMON   SR 75 

Served with onion, coriander, capers, horseradish 
and sour cream, lemon on melba toast

SHRIMP COCKTAIL   SR 70 

Marinated shrimp with cocktail sauce

ARABIC MEZZEH   SR 40 

Selection of hummus, mutable, taboule and vine 
leaves with warm Arabic bread

HOT ARABIC MEZZEH   SR 50 

Selection of chicken and cheese sambousek, fried 
kibbeh, spinach fatayer with yogurt mint dip

SHRIMP KUNAFA   SR 70 

Fried marinated shrimp wrapped in kunafa served 
with spicy harissa coriander dip 

BUFFALO CHICKEN WINGS   SR 45

Spicy chicken wings battered and deep fried, 
served with blue cheese dip

BEEF KAFTA TZATZIKI   SR 55

Grilled ground beef fingers with yogurt, mint 
and garlic

ALL DAY DINING

12.00 p.m. - 12.00 a.m.

If you have any concerns regarding food allergies, please alert At Your Service® prior to ordering.
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SANDWICHES

CLUB SANDWICH   SR 50 

Toasted white bread layered with boiled eggs, 
turkey ham, tomatoes, cheddar cheese, lettuce 
and mayonnaise

STEAK AND CHEESE SANDWICH   SR 80

Marinated grilled beef steak served in baguette with 
caramelized onions, mushrooms, cheddar cheese, 
cucumber pickles and garlic mayonnaise

ANGUS BEEF BURGER   SR 70

Finest grilled ground beef patty served in sesame 
seed bun with tomatoes, onions, cheddar cheese or 
blue cheese, pickles and coleslaw 

GRILLED CHICKEN SANDWICH   SR 60

Herbed grilled chicken breast served in focaccia 
bread with pesto mayonnaise 

FALAFEL AVOCADO SPREAD   SR 45

Homemade falafel with Latin twist wrapped in 
tortilla bread with bell pepper, tomato, sliced red 
onion and twist of avocado spread

HAWAWSHI ARAYES   SR 55

Baked homemade ground beef seasoned with 
Arabic spices in Arabic bread with mix pickles and 
tahina dip 

 All of the above served with steak fries.

MAIN COURSE

Grilled meats with roasted potato wedges, 
grilled vegetables

AMERICAN BEEF TENDERLOIN - 8 OZ   SR 180

AMERICAN BEEF RIB EYE - 14 OZ   SR 220

LAMB CHOPS - 4 PIECES   SR 170

MIXED ARABIC GRILL   SR 145
Lamb kafta, lamb chop, shish tawouk, shish 
kebab, red rice

Grilled seafood with steamed rice, grilled vegetables

SALMON - 8 OZ   SR 130

HAMMOUR - 8 OZ   SR 120

JUMBO PRAWNS - 4 PIECES (SHELL ON)   SR 145

MIXED GRILLED SEAFOOD   SR 170
Salmon fillet, hamour fillet, calamari and shrimps

MOROCCAN LAMB TAGINE   SR 70
Slow-cooking lamb stew Moroccan style flavour 
from a blend of aromatic spices with couscous

CHICKEN BIRYANI   SR 65
Tender morsels of chicken cooked with Indian 
spices, basmati rice, cucumber yogurt, 
roasted pappadam

FISH AND CHIPS   SR 55
Battered fried white fish, French fries, lemon and 
tartar sauce

LAMB KABSA   SR 70
Succulent lamb cooked with aromatic Arabic 
spices, rice, dukkus sauce

INDIAN VEGETABLE CURRY   SR 65
Indian style vegetable or chicken curry, basmati 
rice, roasted pappadam

SIDES   SR 25 (EACH)

Sautee green asparagus 
Mashed potatoes
Baked potato with sour cream and chives 
Onion rings
French fries
Vegetable spring rolls with sweet chilli dip

If you have any concerns regarding food allergies, please alert At Your Service® prior to ordering.

ALL DAY DINING

12.00 p.m. - 12.00 a.m.
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ALL DAY DINING

12.00 p.m. - 12.00 a.m.

PIZZAS

MARGARITA   SR 50

Italian tomato sauce and mozzarella cheese
 Add your choice of: tuna, mushroom, bell pepper, 
 olive, salami and hot dog   SR 10 (each)

CHICKEN   SR 60

Topped with grilled chicken, fresh mushroom, 
Italian seasoning, garlic parmesan cream sauce 
and mozzarella cheese

GARDEN VEGETABLE   SR 55

Topped with green peppers, fresh mushrooms, 
tomatoes, oregano, red onion, black olives and 
mozzarella cheese

SEAFOOD   SR 75

Topped with shrimp, calamari, hot chilli pepper, 
caper, pesto, mozzarella cheese 

LAHMACUN (BEEF) TURKISH PIDE   SR 50

Minced beef, tomato, onion, parsley and pepper 
baked in oven

PEYNIRLI (CHEESE) TURKISH PIDE   SR 50

Mozzarella and feta cheese, black olives, oregano, 
tomato, onion and garlic baked in oven

SEBZELI (VEGETARIAN FLAT BREAD) 
TURKISH PIDE   SR 45

Spinach, onion, pepper, feta cheese, optional add 
biber salcasi (red pepper paste) baked in oven

PASTAS

SPAGHETTI BOLOGNESE OR 
TOMATO SAUCE   SR 65

Spaghetti in tomato sauce with oregano and 
parmesan cheese

PENNE TOMATO OR CREAM SAUCE   SR 65 

Penne in a tomato or cream sauce served with 
eggplant, zucchini and parmesan cheese

FETTUCCINE ALFREDO   SR 60 

With garlic cream sauce, mushrooms and 
parmesan cheese
 Add chicken   SR 15
 Add shrimp   SR 25
 Add salmon   SR 25

DESSERTS

ICE CREAM SUNDAE   SR 35

Mixed berries over vanilla or strawberry ice cream 
served with whipping cream and almond wafers

CARAMELIZED APPLE TART   SR 45

Served warm or cold with vanilla ice cream

UM ALI   SR 30

Sweetened pastry layered with roasted nuts, milk 
and whipping cream

ORIENTAL PASTRIES   SR 30

Traditional assorted Arabic sweets platter 

SEASONAL FRESH FRUIT PLATTER   SR 35

Fresh fruit cuts with mint

ICE CREAM   SR 30

Three scoops choice of vanilla, chocolate and 
strawberry flavours

CRÈME CARAMEL   SR 35

Homemade caramel, whipped cream and 
fresh berries

CHEESE CAKE   SR 45

Drizzled with strawberry sauce

If you have any concerns regarding food allergies, please alert At Your Service® prior to ordering.
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BEVERAGES

COLD BEVERAGES

Water
Local mineral water   Small   SR 8 | Large   SR 15
Imported still mineral water   Small   SR 15 | 
Large   SR 22
Imported sparkling mineral water   Small   SR 18 | 
Large   SR 25

Freshly Squeezed Juices
Orange   SR 25
Mint lemonade   SR 25
Grapefruit   SR 25
Carrot   SR 25

Chilled Juices
Apple   SR 18
Pineapple   SR 18
Tomato   SR 18
Grape juice   SR 18

Soft Drinks
Pepsi   SR 15
Diet Pepsi   SR 15
7UP   SR 15
Diet 7UP   SR 15
Mirinda   SR 15
Ice tea   SR 18
Energy drinks   SR 18
Non-alcoholic Beers - different flavours   SR 18

HOT BEVERAGES

Freshly brewed American coffee   SR 18
Nescafé   SR 18
Decaffeinated instant coffee   SR 18
Espresso   Single   SR 18 | Double   SR 24
Cappuccino   SR 22
Hot chocolate   SR 22
Café latte   SR 22
Turkish coffee   SR 18
Arabic gahwa   Small   SR 30 | Large   SR 45
Tea selection of different flavours   SR 18
Milk whole, low fat   SR 15

If you have any concerns regarding food allergies, please alert At Your Service® prior to ordering.
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المشروبات

المشروبات الباردة

المياه
المياه المعدنية المحلية   صغير   8 ر.س | كبير   15 ر.س

المياه المعدنية المستوردة   صغير   15 ر.س | كبير   22 ر.س
المياه المعدنية الفوارة   صغير   18 ر.س | كبير   25 ر.س

العصائر الطازجة
البرتقال   25 ر.س

عصير الليمون بالنعناع   25 ر.س
الجريب فروت   25 ر.س

الجزر   25 ر.س

العصائر المبردة
التفاح   18 ر.س

األناناس   18 ر.س
الطماطم   18 ر.س

عصير العنب   18 ر.س

المشروبات الغازية
بيبسي   15 ر.س

دايت بيبسي   15 ر.س
سفن آب   15 ر.س

دايت سفن آب   15 ر.س
ميرندا   15 ر.س

الشاي المثلج   18 ر.س
مشروب الطاقة   18 ر.س

بيرة غير كحولية - نكهات مختلفة   18 ر.س

المشروبات الساخنة

قهوة طازجة أمريكية   18 ر.س 
نسكافيه   18 ر.س

قهوة منزوعة الكافيين   18 ر.س
إسبرسو   واحد   18 ر.س | مزدوج   24 ر.س

كابتشينو   22 ر.س
الشوكوالته الساخنة   22 ر.س

قهوة التيه   22 ر.س
القهوة التركية   18 ر.س

القهوة العربية   صغير   30 ر.س | كبير   45 ر.س
اختيارك للشاي من النكهات المختلفة   18 ر.س

الحليب كامل الدسم، قليل الدسم   15 ر.س

إذا كنت تعاني من الحساسية نحو بعض المواد الغذائية، نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات. 
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البيتزا

مارغريتا   50 ر.س
صلصة الطماطم االيطالية وجبنة موتزاريال

إضافة اختيارك من: التونة، الفطر، الفلفل، الزيتون، سالمي   
وهوت دوج   10 ر.س لكل صنف إضافي  

دجاج   60 ر.س
 الدجاج المشوي، فطر طازج والتوابل االيطالية، صلصة الثوم

البارميزان كريم وجبنة موتزاريال

خضار   55 ر.س
الفلفل األخضر والفطر الطازج والطماطم والزعتر والبصل 

األحمر والزيتون األسود وجبنة موتزاريال

ثمار البحر   75 ر.س
الروبيان والحبار، و الفلفل الحار، الكبر، البيستو، جبنة موزاريال

لحمشون )لحم بقري( المناقيش التركية   50 ر.س
 لحم البقر المفروم والطماطم والبصل والبقدونس والفلفل

المشوي في الفرن

بينيريلي )جبنة( المناقيش التركية   50 ر.س
 جبن موزاريال وجبن الفيتا، زيتون أسود، وتوابل، والطماطم

والبصل والثوم في الفرن 

سيبزيلي )الخضار( المناقيش التركية   45 ر.س
 السبانخ والبصل والفلفل والجبن الفيتا، اختياري إضافة

الفلفل األحمر الحار في الفرن

الباستا

السباغيتي بولونيز أو صلصة الطماطم   65 ر.س
معكرونة مع صلصة الطماطم مع الزعتر وجبنة بارميزان

بينييه بالطماطم أو صلصة كريم   65 ر.س
تقدم مع الباذنجان والكوسا، وجبنة بارميزان

فيتوتشيني ألفريدو   60 ر.س
مع الثوم صلصة كريم والفطر وجبنة بارميزان

أضف دجاج   15 ر.س  
أضف جمبري   25 ر.س  

أضف سلمون   25 ر.س  

الحلويات

آيس كريم صانداي   35 ر.س
مزيج من التوت البري على الفانيليا أو الفراولة اآليس كريم 

يقدم مع الكريمة المخفوقة ورقائق اللوز

تارت التفاح بالكراميل   45 ر.س
يقدم مع الفانيليا الساخنة أو الباردة واآليس كريم

أم علي   30 ر.س
 طبقات من المعجنات المحالة مع المكسرات المحمصة

والحليب والكريمة المخفوقة 

الحلويات الشرقية   30 ر.س
طبق حلويات عربية متنوعة 

فواكه موسمية طازجة   35 ر.س
الفواكه الطازجة مع النعناع

اآليس كريم   30 ر.س
 ثالثة مغارف اختيارك من نكهات الفانيليا

والشوكوالته والفراولة

كريم برولييه   35 ر.س
الكراميل، قشدة والتوت الطازج

تشيز كيك   45 ر.س
مغطاة بصلصة الفراولة 

إذا كنت تعاني من الحساسية نحو بعض المواد الغذائية، نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات. 

القائمة الرئيسية
12 ظهرا - 12 منتصف الليل
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السندويتشات

كلوب ساندويتش   50 ر.س
خبز التوست األبيض المحمص مع البيض المسلوق، ولحم 

الديك الرومي والطماطم وجبنة شيدر والخس والمايونيز

ستيك بالجبن   80 ر.س
لحم البقر المشوي يقدم في الرغيف الفرنسي مع البصل 

بالكراميل، والفطر، جبنة شيدر، خيار مخلل ومايونيز بالثوم

أنجوس برغر لحم بقري   70 ر.س
 باتي اللحم البقري المفروم يقدم في خبز البذور والسمسم

مع الطماطم والبصل والجبن الشيدر أو الجبن األزرق 
والمخلالت وسلطة الكرنب

ساندويتش الدجاج المشوي   60 ر.س
 صدر دجاج باألعشاب مشوي يقدم في خبز الفوكاشيا مع

المايونيز والبيستو

الفالفل باألفوكادو   45 ر.س
 فالفل بالنكهة الالتينية ملفوفة في خبز التورتيال مع الفلفل

والطماطم وشرائح البصل األحمر واألفوكادو

حواوشي عرايس كفته   55 ر.س
 اللحم المفروم مع التوابل العربية في الخبز العربي مع

المخلالت والطحينة

جميع السندويتشات تقدم مع البطاطس المقلية.  

الوجبة الرئيسية
لحوم مشوية مع البطاطا المحمصة، والخضروات المشوية

لحم البقر األمريكي تندرلوين - 8 أوقية   180 ر.س

لحم البقر األمريكي ريب آي - 14 أوقية   220 ر.س

ريش غنم - 4 قطع   170 ر.س

المشاوي العربية   145 ر.س
كفتة لحم الغنم، ريش الغنم، شيش طاووق، شيش كباب، 

األرز األحمر

 المأكوالت البحرية المشوية مع األرز على البخار،
والخضار المشوي

سمك السلمون - 8 أوقية   130 ر.س

سمك الهامور - 8 أوقية   120 ر.س

الجمبري الجامبو - 4 قطع )غير مقشر(   145 ر.س

المأكوالت البحرية المشوية   170 ر.س
سمك السلمون شرائح، شرائح الهامور والحبار والجمبري 

طاجن لحم الضأن المغربي   70 ر.س
حساء لحم الضأن على الطريقة المغربية مع مزيج من التوابل 

العطرية و الكسكس المغربي

برياني دجاج   65 ر.س
قطع من الدجاج المطبوخ مع التوابل الهندية، األرز البسمتي، 

والخيار و الزبادي، وبابادم المحمص

السمك والبطاطا المقلية   55 ر.س
السمك األبيض المقلي، البطاطس المقلية، والليمون 

وصلصة التارتار

كبسة باللحم   70 ر.س
مع التوابل العربية العطرية واألرز وصلصة الدوكوس

كاري الخضروات الهندي   65 ر.س
 الخضار بالكاري أو الدجاج بالكاري واألرز البسمتي،

وبابادم المحمص

األطباق الجانبية   25 ر.س
الهليون األخضر المسلوق

البطاطا المهروسة
البطاطا المشوية مع القشدة الحامضة والثوم

حلقات البصل
البطاطا المقلية

لفائف الخضار مع الفلفل الحلو

القائمة الرئيسية
12 ظهرا - 12 منتصف الليل
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الحساء

حساء العدس   35 ر.س
مع الليمون والخبز المقرمش

حساء حريرة   40 ر.س
مع الليمون والخبز المقرمش

حساء الطماطم بالريحان   35 ر.س
 طماطم طازجة مطبوخة مع الكريما، الليمون وقطع

الخبز المحمص 

السلطة

سلطة القيصر   45 ر.س
 خس روماين مقطع مع صلصة القيصر والخبز المحمص

وجبنة البارميزان
أضف جمبري مشوي   35 ر.س  

أضف دجاج مشوي   20 ر.س  

سلطة يونانية   40 ر.س
 الطماطم الطازجة والخيار والفلفل والخس والزيتون كاالماتا،

جبنة الفيتا مع زيت الزيتون والليمون وأوراق الزعتر

سلطة حديقة المتوسط   35 ر.س
 الطماطم الطازجة والخيار والجزر والفجل، البصل، البقدونس،

النعناع مع زيت الزيتون وعصير الليمون

سلطة الكابريزي   40 ر.س
 الطماطم الطازجة وجبن الموزاريال، بيستو

الريحان والبلسميك

سلطة الجرجير وجبن الماعز   45 ر.س
 الجرجير وجبن الماعز والبصل بالكراميل والجوز المزجج

بالعسل، الفراولة مع البلسميك

سلطة نسواز   45 ر.س
 الطماطم والبيض المسلوق، التونة والزيتون والفاصوليا

الخضراء مع صلصة الخل

المقبالت

سمك السلمون النرويجي المدخن   75 ر.س
 يقدم مع البصل والكزبرة ونبات الكبر والفجل والقشدة

الحامضة والليمون على التوست المحمص

كوكتيل الجمبري   70 ر.س
الجمبري المتبل مع صلصة الكوكتيل

المزة العربية   40 ر.س
حمص، متبل، تبولة وورق العنب مع الخبز العربي الحار

المزة العربية الساخنة   50 ر.س
 سمبوسك دجاج وجبن، كبة مقلية، فطائر سبانخ مع غموس

اللبن بالنعنع

كنافة الجمبري   70 ر.س
الجمبري المقلي المتبل ملفوف في الكنافة يقدم مع 

غموس الهريسة بالكزبرة الحار

أجنحة الدجاج في صلصة البوفالو   45 ر.س
أجنحة الدجاج الحار المقلية يقدم مع غموس الجبنة الزرقاء

كفتة بقري تزاتزيكي   55 ر.س
 أصابع اللحم البقري المفروم والمشوي مع اللبن

والنعناع والثوم
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