
IN-ROOM DINING



Overnight
(11:00 pm - 06:00 am)

Soup
 الحساء

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

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.



Salad
السالطات

Greek Salad
سالطة يوناين

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

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

Tehina Salad 
طحينة

Creamy sesame paste with garlic, cumin and lemon juice
طحينة بالثوم و الكمون مع 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.



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 البصل

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

Club Sandwich
Triple-decker sandwich filled with mayonnaise, lettuce, tomato,

cheese, beef bacon, fried eggs, and grilled chicken

ثالث شرائح من التوست المغطى بالمايونيز والخس والطماطم

والجبن ولحم البقر المقدد والبيض المقلي والدجاج المشوي

190 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.



Pasta 
معجنات

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 جبنة البارميزان

160 l.e

Penne Arrabbiata
بيني أرابياتا

Penne tossed in a mouth-watering spicy tomato sauce

معكرونه البيني 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.



Dessert
الحلويات

Arabic Sweets
حلوى شرقيه

Selection of Oriental sweets, flavoured with sugar syrup

تشكيله من الحلوى الشرقية مغطاه بشراب السكر

90 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 السكر

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.



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

In case of allergies and intolerance

please ask your waiter

إذا كان لديكم اى حساسية أو احتياجات خاصة
 رجاء إبالغ المضيف التخاذ الالزم

Om Ali
 أم على

Gratin puff pastry with crushed nuts, raisins and fresh cream

أم على بالمكسرات والزبيب

130 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.

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

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




