
ALL-DAY DINING



All-Day Dining
(12:00pm - 11:00pm)

Salad & Soup
 السالطات و الحساء

BenBen Salad
سالطة بن بن الشهية

Fresh arugula, crispy lettuce, cherry tomato, sliced mushroom,

drizzled with balsamic & extra virgin olive oil, finished with parmesan chips

أوراق الجرجير الطازج و الخس و طماطم شيرى و شرائح المشروم
مع قطرات  البالساميك و زيت الزيتون البكر مع جبن بارميزان

135 l.e

Insalata Caprese
 سالطة الكابريزى

Original Italian mozzarella and tomato

salad, scented with basil dressing

سالطة الكابريزى االيطالية جبنه الموتزاريال مع الطماطم و صوص الريحان

120 l.e

Greek Salad
سالطةيوناين

Ripe tomato, garden cucumber, fresh onion and pepper mixed

with olives, topped with feta cheese and oregano vinaigrette

خليط من قطع  الطماطم و الخيار و البصل و الفلفل مع
الزيتون و قطع الجبن الفيتا و صوص  فينيجريت مع الزعتر

110 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.



Classic Caesar Salad
سالطه القيصر التقليدية

Chopped hearts of romaine lettuce tossed in Caesar dressing,

parmesan cheese, and oven baked croutons

خس روماين مغموس ىف صوص السيزار و شرائح جبن
بارميزان و مكعبات التوست المقرمش

145 l.e
 

Chicken Caesar Salad 
سالطه القيصر بالدجاج

190 l.e
 

 Shrimps Caesar Salad, 
سالطه القيصر بالجمبرى

245 l.e
 

Smoked Salmon Caesar Salad   
 سالطه القيصر بالسلمون المدخن

250 l.e
 

Fattoush Salad
سالطة الفتوش اللبنانية

Cucumber, green pepper, onion, tomato, drizzled with lemon

sumac dressing and toasted pieces of bread

خيار و فلفل اخضر و بصل و طماطم مع صوص الليمون
 ومسحوق السماق و قطع الخبز المحمص

90 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.



Mixed-Leaf Salad
 سالطة خضراء

Crunchy coloured lettuce tossed in modern balsamic dressing

 تشكيله من أوراق الخس تقدم مع صوص البالساميك

90 l.e

Cream of Chicken Soup
حساء الدجاج و الكريمة

Rich creamy chicken soup, served with tender pieces of chicken

قطع الدجاج الشهي المغموس يف حساء كريمه الدجاج الطازجة

120 l.e

Egyptian Lentil Soup 
 حساء العدس على الطراز المصري

Famous yellow lentil soup with a touch of garlic, garnished

with crouton & fresh lemon

حساء العدس األصفر مع الثوم تقدم مع قطع  خبز محمص و الليمون الطازج

110 l.e

Vegetable Clear Soup
حساء الخضار الصحي

Healthy vegetable soup, simmered in clear broth

حساء صحي من خليط الخضروات الطازجه

80 l.e

Orzo Soup
 حساء لسان عصفور

Healthy vegetable soup, with orzo

 حساء صحي من خليط الخضروات الطازجه مع لسان العصفور

80 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.



Tapas and Antipasto
المقبالت

BenBen Antipasto
  مقبالت على طريقه بن بن

Pastrami, salami, smoked salmon, anchovies, blue cheese, olives,

raw vegetables, garlic bread and balsamic & extra virgin olive oil

طبق خصيصا لك من تشكيله البسطرمة و السالمى و السالمون المدخن و األنشوجه و جبن ريكفورد
و الزيتون و الخضروات الطازجة تقدم مع شرائح خبز الثوم وزيت الزيتون البكر و البالسميك

210 l.e

Carpaccio di Manzo
 كاربتشيو لحم البقر

Fine sliced of beef fillet with arugula leaves, parmesan

flakes, and drizzled with extra virgin olive oil

 شرائح اللحم البقرى مع أوراق الجرجير و جبن البارميزان وزيت  الزيتون البكر

180 l.e

Marinated Shrimp Skewers 
 أسياخ الروبيان المتبل

Boiled shrimp, served with spicy lemon and 

Olive oil-in shoot glass

الجمبري المسلوق و المتبل بالليمون الحار و زيت الزيتون

240 l.e

Elegant Salmon Canapés
 كانابيه السالمون المدخن

Smoked salmon, cream cheese, decorate with mini onion rings

شرائح الخبز الفرنسى مغطاة بالسلمون المدخن و كريمه الجبن و حلقات البصل

180 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.



Calamari Fritos
الكاليمارى المقلي

Fried calamari, serve with Italian tartar sauce

الكاليمارى المقرمش يقدم مع صوص التارتار االيطاىل 

100 l.e

Mozzarella Sticks
 أصابع جبن الموتزاريال

Breaded mozzarella cheese with classic marinara sauce

جبنه موتزاريال بالبقسماط مع صلصة مارينارا الكالسيكية

90 l.e

Fruit and Cheese Kababs
كه  جبن و فوا

Skewers of seasonal fruit and cubed yellow cheese

كه الموسمية و جبن اصفر أسياخ الفوا

90 l.e

Melon and Pastrami
بسطرمة و شمام

Thin slices of beef pastrami and wedge cantaloupe

 شرائح البسطرمة مع قطع الشمام الباردة

90 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.



French Fries 
بطاطس مقلية

Famous world fried potatoes, and ketchup dip

تقدم مع صوص الكاتشاب

40 l.e

Biscuits with Cheese and Preserves
بسكويت الجبن والمرىب

Digestive biscuits topped with camembert cheese and

apricot preserves and dill

بسكويت دايجستيف مغطى بجبنه كاممبرت ومرىب المشمش والشبت

60 l.e

Tomato Bruschetta
 طماطم بروشيتا

Classic Italian tomato bruschetta

بروشيتا الطماطم اإليطالية  الكالسيكية

50 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.



Sandwiches
 الساندويتشات

Beef Burger 
   برجر  اللحم

100% fresh grounded beef from the grill, on homemade
Kaiser Bun, mayo, lettuce, tomato, onion ring

Choose your favourite topping

لحم بقري مفروم طازج مشوي يقدم ىف خبز كيزر مع مايونيز،خس،طماطم،حلقات بصل

190 l.e
 

Burger with cheese
 برجر اللحم مع الجبنه

200 l.e

Burger with beef bacon, 
 برجر اللحم مع اللحم البقرى المقدد

210 l.e
 Burger with fried eggs

 برجر اللحم مع البيض المقلى

200 l.e
 

Shawarma
 شاورما

Wrapped beef or chicken with crunchy vegetable

in a flatbread and drizzle of tahini sauce

اختيارك من لحم بقرى أو دجاج ملفوف بالخضروات
المقرمشة يف خبز لبناىن مع صلصة الطحينة

Chicken Shawerma             Meat Shawerma 

 150 l.e                       165 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.



Club Sandwich
 كلوب ساندويتش

Triple-decker sandwich filled with mayonnaise,

lettuce, tomato, cheese, beef bacon, fried eggs,

and grilled chicken

ثالث شرائح من التوست مغطى بالمايونيز و الخس و الطماطم و الجبن

و لحم البقر المقدد و البيض المقلي و الدجاج المشوي

190 l.e
 

Vegetable & Goat-Cheese Sandwich
ساندويتش خضار مع جبن الماعز

Farm Goat cheese and grilled vegetables layers,

served in oven warm ciabatta bread

شرائح جبن الماعز و الخضروات المشوية تقدم يف خبز شاباتا

140 l.e
 

 All sandwiches served with French Fries

 جميع الساندويتشات تقدم مع البطاطس المقلية

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.



Italian Corner
 ركن األكالت االيطالية

Spaghetti al Pomodoro
معكرونة مع صلصة الطماطم

A classic Italian pasta, tossed in fresh tomato sauce, basil,

and plenty of parmesan cheese

معكرونة إيطالية كالسيكية مغموسة بصلصة الطماطم الطازجة والريحان وجبن البارميزان

145 l.e
 

Fettuccine Alfredo 
فيتوشيني ألفريدو

Fettuccine al dente simmering in rich cream sauce,

served with parmesan cheese

فيتوتشيني مطهوه يف صلصة كريمة يقدم مع جبن البارميزان

160 l.e

Penne Arrabbiata
بيني أرابياتا

Penne tossed in a mouth-watering spicy tomato sauce

معكرونه بيني بصوص الطماطم الحاره

145 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.



Margherita
 مرجريتا

Homemade pizza dough topped with rich tomato sauce,

mozzarella cheese, and basil

عجينة بيتزا مغطاة بصلصة الطماطم الغنية وجبنه الموزاريال والريحان

120 l.e

Salami
 بيتزا سالمى

Homemade pizza dough topped with rich tomato sauce,

mozzarella cheese, beef salami and chili pepper

عجينة بيتزا مغطاه بصلصة الطماطم الغنية وجبنة الموزاريال
ولحم البقر السالمي والفلفل الحار

180 l.e
 

Frutti di Mare
كه البحر  بيتزا فوا

Homemade pizza dough topped with rich tomato sauce,

mozzarella cheese, garlic, parsley and mix seafood

عجينة بيتزا مغطاة بصلصة الطماطم الغنية و تشكيلة المأكوالت البحرية
وجبنة الموزاريال و الثوم و البقدونس 

235 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.



Quattro Formaggi
 بيتزا  األجبان األربعة

Homemade pizza dough topped with rich tomato sauce, mozzarella cheese,

emmental cheese, blue cheese, & parmesan cheese

عجينة بيتزا مغطاة بصلصة الطماطم و تشكيلة من
جبن الموزاريال, إيمنتال, الريكفورد و البارميزان

180 l.e
 

Verdure
 بيتزا الخضروات

Homemade pizza dough topped with rich tomato sauce, mozzarella cheese,

mushroom, sweet peppers, fresh tomatoes & oregano

عجينة بيتزا مغطاة بصلصة الطماطم وجبنة الموزاريال
 و الفطر والفلفل الحلو والطماطم الطازجة والزعتر

145 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.

Risotto al Fungi
االرز  االيطاىل مع المشروم

Italian Arborio rice with fresh mushroom and fine herbs

االرزااليطايل مع المشروم و االعشاب

165 l.e



Duck Confit
بط الكونفيه 

French-style, braised leg of duck in duck fat, served with

crushed sweet potatoes and red plum sauce

  وراك البط المطهو على الطريقه الفرنسيه يقدم مع البطاطا و صوص البرقوق االحمر

280 l.e

Pan-Seared Breast of Chicken
 صدور الدجاج المحمره

Breast chicken seared in olive oil, served with oven-baked potato

wedge, honey carrot puree and herb sauce

صدور الدجاج المحمره ىف زيت الزيتون تقدم مع بطاطس
 ويدجز و بوريه الجزر بالعسل و صوص االعشاب

    240 l.e

International Delights
أطباق من حول العالم

Beef Medallion
 شرائح ميداليون البقر

Three pieces of beef tenderloin served with mashed
potato, steamed broccoli and classic peppercorn sauce

ثالث قطع من اللحم البقري المشوى تقدم مع البطاطس المهروسة
البروكلي المطهو على البخار وصوص الفلفل الكالسيكي

   350 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.



Grilled River Nile Fish 
 سمك نهر النيل المشوى

Boneless river Nile fish served with sautéed vegetable

and lemon butter sauce

فيليه سمك نهر النيل المشوى يقدم مع صوص الليمون و الزبده
و الخضار السوتيه

250 l.e

Vegetable Spring Rolls
لفائف الخضروات

Authentic-Chinese vegetable spring rolls served with

sweet chili sauce

 لفائف الخضروات على الطريقه الصينية يقدم مع صوص حلو وحار

150 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.



Spicy Cheese Salad
سالطة الجبن الحاره

Whipped feta cheese with spicy vegetables and extra virgin olive oil

 جبنه فيتا مخلوطه بالخضروات الحاره و زيت الزيتون البكر

60 l.e

Burghul Salad
سالطة البرغل

Finely chopped parsley, tomato, onion, burghul combined with mint dressing

 خليط من البقدونس المفروم و الطماطم و البصل مع البرغل وصوص النعناع المنعش

60 l.e

Tehina Salad 
سالطة طحينة

Creamy sesame paste with garlic, cumin and lemon juice

طحينة بالثوم و الكمون مع عصير  الليمون

60 l.e

Breeze of civilizations
أكالت من عبق التاريخ النويب

Kallnubia Salad

Nubian House Salad

سالطة على الطريقه النوبية

Fine cuts of cucumbers, tomatoes, fresh onions,
watercress, lettuce, light dressing

خضروات طازجة مع الزيت و عصير الليمون

60 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.



Mixed Grill
مشاوى مشكله

Beef steak, lamb kofta, chicken skewer, dipped in tomato marinade,
and grilled served with nuts rice

إستيك اللحم و كفته اللحم الضآن و أسياخ الدجاج المشوي مع  أرز بالمكسرات

365 l.e

Main Course
األطباق الرئيسية

Kabab Halla
كباب حله

Beef stew with coriander infused served with vermicelli rice

قطع لحم بقرى مطهيه مع الكزبرة تقدم مع أرز مصري بالشعرية

340 l.e
 

Seafood Tagine
كه البحر طاجن فوا

Slow braised shrimps, calamari and fish fillet with tomato

coriander sauce- white rice

جمبري و كاليمارى و فيليه السمك المطهو يف صوص الطماطم و الكزبرة تقدم مع أرز ابيض

335 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.



Vegan Tagine
 طاجن خضار

Braised mixed vegetables with aromatic garlic tomato sauce

خليط من الخضروات الطازجة المطهيه يف صوص الطماطم مع الثوم

100 l.e

Choose Your Side Dish
اطباق جانبيه

Tagine Potatoes 
طاجن بطاطس

Braised potato with aromatic garlic tomato sauce

بطاطس مطهيه يف صوص طماطم و ثوم

100 l.e

Jacoteki
ملوخية

Mulukhiyah simmering with magic garlic and coriander butter
ملوخية مع خليط الثوم و الكزبرة

100 l.e

White rice
أرز ابيض ساده

50 l.e
 

  Rice with nuts
أرز بالمكسرات 

75  l.e
 

Vermicelli rice
أرز ابيض بالشعرية

55 l.e

Tagine Bamya
طاجن بامية

Braised okra with aromatic garlic tomato sauce
بامية مطهيه مع صوص الطماطم و الثوم

100 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.



Arabic Sweets
حلوى شرقيه

Selection of Oriental sweets, flavoured with sugar syrup

تشكيله من الحلويات الشرقية مغطاه بشراب السكر

90 l.e

Dessert
الحلويات

Date Pie
فطيره البلح

Crusty tart filled with chopped Nubian dates, cream and cinnamon powder

فطيره البلح بالكريمة و القرفه

110  l.e

Cheese Cake
كيك الجبن

Nobake cheesecake with rich cream cheese, served with strawberry topping

كيك الجبن مغطاه بصوص الفراولة

140  l.e

Crème Brûlèe
كريم بروليه

Famous French dessert vanilla infused, and topped with

caramelized sugar

 كريم بروليه الفرنسي مع نكهة الفانيليا و سكر الكراميل

120 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.



Om Ali
 أم على

Gratin puff pastry with crushed nuts, raisins and fresh cream

أم على بالمكسرات والزبيب

130 l.e
 

Fresh Fruit Platter
كه الموسم شرائح فوا

A fine selection of fresh seasonal fruits, served with honey-yoghurt dip

كه الموسم تقدم مع صوص الزبادى بالعسل  تشكيله من فوا

90 l.e
 

Ice cream
Choose your favorites flavor from our selection

Vanilla, chocolate, strawberry or mango

 اختيارك من نكهات ايس كريم فانيليا او شيكوالته او فراوله او مانجو

45 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.




