
BREAKFAST



Breakfast
 اإلفطار

(07:00 am - 11:00 am)

BenBen Breakfast

(included in room rate)
Your choice of Smoked Salmon –Sausages

اختيارك من شرائح السلمون المدخن – نقانق

Your choice of freshly squeezed orange, lemon or mango juice 

 اختيارك من عصير البرتقال  أو الليمون أو المانجو الطازج

Assorted bakery basket, served with butter, jam and honey

تشكيله من مخبوزات الصباح الطازجة تقدم مع المرىب و العسل و الزبده

Mix cheese, cold cuts, fresh salad, foul medames, and falafel,

egg up to your choices, seasonal fruit salad and yogurt

تشكيله الجبن الشهية و اللحوم الباردة و الخضروات الطازجة و الفول المدمس

كه الموسمية و الزبادي و الفالفل مع البيض حسب اختيارك و سالطة الفوا

Your choice of regular, decaffeinated 

Coffee or tea

اختيارك من القهوة األمريكي التقليدية أو منزوعة الكافيين مع تشكيله الشاي مع اللبن

260 l.e

جميع األسعار بعاليه بالجنيه المصري
غير شاملة 12% رسوم الخدمة و 14% ضريبة القيمة المضافة

The above prices are in Egyptian pounds
and subject to a 12% service charge and 14% VAT.



Philae Breakfast
 فطار فيله

Your choice of Egyptian Fater –Molasses – Smoked salmon

اختيارك من فطير مصري - عسل أسود - شرائح السلمون المدخن

Your choice of freshly squeezed orange, lemon or mango juice 

اختيارك من عصير البرتقال أو الليمون أو المانجو الطازج
 

Assorted bakery basket, served with butter, jam and honey

تشكيله من مخبوزات الصباح الطازجة تقدم مع تشكيله من المرىب و الزبده و العسل

Mix cheese, cold cuts, fresh salad, beef bacon, beef sausage,

foul medames, and falafel, egg up to your choices,

seasonal fruit salad, yogurt and cornflakes with milk

تشكيله الجبن و اللحوم الباردة و الخضروات الطازجة و اللحم البقرى
المقدد و لحم السجق البقرى و الفول على الطريقه المصرية و الفالفل المصرية مع

كه الموسمية طهي البيض حسب رغبتك المفضلة و سالطة الفوا
و الزبادي و حبوب الصباح المقر مشه مع اللبن

 

Your choice of regular, decaffeinated 

Coffee or tea with milk

اختيارك من القهوة األمريكي التقليدية
أو منزوعة الكافيين مع تشكيله الشاي مع اللبن

360 l.e

Jacuzzi breakfast served on Floating tray
Additional 250 le will be charged

يمكنكم األستمتاع بتناول اإلفطار بالجاكوزي الخاص بكم
يضاف مبلغ 250 جنيها مقابل لهذه الخدمه

جميع األسعار بعاليه بالجنيه المصري
غير شاملة 12% رسوم الخدمة و 14% ضريبة القيمة المضافة

The above prices are in Egyptian pounds
and subject to a 12% service charge and 14% VAT.




