
قامئــــة طعـــــــام الغـــرف

تذوق
TASTE

IN-ROOM MENU 



6 صباحاً – 12 ظهراً

كونتينينتال 89 درهم

عصري برتقال طازج، أو عصري التوت املشكل، أو عصري جزر، أو عصري 

ليمون بالنعناع.

طبق من رشائح الفواكه أو سلطة فواكه طازجة.

خيار من الكرواسون، أو كعكة بالشوكوالتة، أو املعجنات الدامناركية، أو 

م مع الزبد، السمن  الخبز املحمص األبيض أو البني، أو لفائف الخبز )يُقدَّ

النبايت، تشكيلة متنوعة من املعلبات، العسل(

شاي أو قهوة إييل

الفطور اإلنجليزي )مكرسات( 119 درهم

عصري برتقال طازج، أو عصري التوت املشكل، أو عصري جزر، أو عصري 

ليمون بالنعناع.

طبق من رشائح الفواكه أو سلطة فواكه طازجة.

كورن فليكس، نخالة القمح، موسيل، فروستيز، موسيل أورغانيك، حبوب 

األرز املقرمش.

بيضتان مطهيتان حسب رغبتك مع خيار من لحم العجل املقدد أو 

اللحم البقري أو نقانق الدجاج.

يُقّدم مع هاش براون، طامطم مشوية، فطر مقيل.

خيار من الكرواسون، أو كعكة بالشوكوالتة، أو املعجنات الدامناركية، أو 

م مع الزبد، السمن  الخبز املحمص األبيض أو البني، أو لفائف الخبز )يُقدَّ

النبايت، تشكيلة متنوعة من املعلبات، العسل(

شاي أو قهوة إييل

الفطور الرشقي 119 درهم

عصري برتقال طازج، أو عصري التوت املشكل، أو عصري جزر، أو عصري 

ليمون بالنعناع

طبق من رشائح الفواكه أو سلطة فواكه طازجة

فول مدمس، حمص، لبنة، جنب فيتا مع املخلالت والخبز العريب

بيضتان مقليتان مع نقانق الدجاج، هاش براون، طامطم مشوية، فطر مقيل

شاي أو قهوة تريك

الفطور قليل السعرات الحرارية 119 درهم

عصري برتقال طازج، أو عصري التوت املشكل، أو عصري جزر، أو عصري 

ليمون بالنعناع

زبادي قليل الدسم، كورن فليكس أو نخالة القمح مع حليب منزوع 

الدسم أو حليب الصويا

أومليت بياض البيض الخايل من الكوليسرتول مع الطامطم املشوية وخبز 

القمح الكامل

شاي أو قهوة إييل

اإلفطار

عصائر طازجة )صحي( 25 درهم

عصري برتقال طازج، أو عصري التوت املشكل، أو عصري جزر، أو عصري 

ليمون بالنعناع

سلة الخباز 45 درهم

لفائف الخبز، الخبز املحمص األبيض أو البني.

خيار من الكرواسون، أو كعكة بالشوكوالتة، أو املعجنات الدامناركية، أو 

م مع الزبد، السمن النبايت، تشكيلة متنوعة من املعلبات،  بريوش، )يُقدَّ

العسل(

طبق فواكه )صحي( 43 درهم

طبق من الفواكه املوسمية الطازجة أو سلطة فواكه طازجة

الحبوب )صحي( 38 درهم

كورن فليكس، نخالة القمح، حبوب األرز املقرمش، موسيل، فروستيز، 

موسيل أورغانيك )يُقّدم مع الحليب كامل الدسم أو منزوع الدسم أو 

حليب الصويا - بارد أو ساخن(

طبق أجبان مشكلة 94 درهم

خيار من أنواع الجنب املختلفة؛ بري، إمينتال، سانت نيكتري، الروكفور 

يُقّدم مع الجوز والعنب

زبادي 30 درهم

عادي أو قليل الدسم أو بنكهات الفواكه

عصائر 46 درهم

املوز أو الفراولة

بيضتان طازجتان مطهيتان بأي طريقة 51 درهم

مع خيار من لحم العجل املقدد أو اللحم البقري أو نقانق الدجاج، يُقّدم 

مع هاش براون، طامطم مشوية، فطر مقيل

طبق أجبان رشقية 60 درهم

خيار من الشنكليش، الرومي، جنب الفيتا، القشقوان، مع الخرضوات 

املخللة والزيتون املتبل

فول مدمس 48 درهم

مع التوابل التقليدية

لبنة 40 درهم

رشيحة ستيك بقري 89 درهم

تُقّدم مع بيضتني مقليتني، هاش براون، طامطم مشوية، فطر مقيل، 

الفاصوليا املطبوخة

بانكيك بالقشطة 40 درهم

مع رشاب القيقب، صوص الشوكوالته، قشدة، توت



الفطور املتوفر طوال اليوم

الفطور اإلنجليزي )مكرسات( 119 درهم

عصري برتقال طازج، أو عصري التوت املشكل، أو عصري جزر، أو عصري 

ليمون بالنعناع.

طبق من رشائح الفواكه أو سلطة فواكه طازجة.

كورن فليكس، نخالة القمح، موسيل، فروستيز، موسيل أورجانيك، حبوب 

األرز املقرمش.

بيضتان مطهيتان حسب رغبتك مع خيار من لحم العجل املقدد أو اللحم 

البقري أو نقانق الدجاج. 

يُقّدم مع هاش براون، طامطم مشوية، فطر مقيل.

خيار من الكرواسون، أو كعكة بالشوكوالتة، أو املعجنات الدامناركية، أو 

م مع الزبد، السمن  الخبز املحمص األبيض أو البني، أو لفائف الخبز )يُقدَّ

النبايت، تشكيلة متنوعة من املعلبات، العسل(

شاي أو قهوة إييل

السلطات واملقبالت

سلطة كوب التقليدية 88 درهم

دجاج مشوي، لحم الديك الرومي، بيض، كرمية األفوكادو، طامطم، جبنة 

الكممبري، مخلوط يف تتبيلة الليمون-ديجون

سلطة يونانية )نبايت ومكرسات( 82 درهم

جنب الفيتا، طامطم، زيتون كيربز وكاالماتا

سلطة القيرص

عادية 75 درهم

مع الدجاج 100 درهم

مع الروبيان 113 درهم

مع السلمون 113 درهم

السلطة الخرضاء 65

شمندر، كرفس طازج، جبنة الروكفور، جوز البقان الحلو مع صلصة الخل 

البلسمي املعتق

سلطة جنب املاعز 70 درهم

جنب ماعز، خس روكيت، جوز، صلصة بلسمية

مزات عربية متنوعة )مكرسات( 110 درهم

املزات الباردة - حمص، متبل، فتوش، محيش ورق العنب، يُقّدم مع خبز 

البيتا الدافئ  55 درهم

مازة ساخنة - كبة، سمبوسك باللحم، وسمبوسك بالجبنة، وفطائر 

بالسبانخ مع صلصة الطحينة 55 درهم

تارتيني مخصص 61 درهم
خبز أسمر مع جبنة الفيتا والحمص, خرضاوات 

مشوية وجبنة حلومي ساخنة

أومليت مخصص 61 درهم
أومليت مطبوخ مع سمك التونة, الشنكليش, 

الفلفل الحلو والطامطم الطازجة

سلمون مدخن مع بيض بيندكت مخصص 61 درهم
خبز محمص، سلمون مدخن، بيض مسلوق 

ومذاب مع الهوالنديز والجرير

أومليت مع لحم البسرتما املخصص 61 درهم

أومليت مع لحم البسرتما والخضار الطازجة, 

أكليل الجبل الطازج وجبنة الفيتا

بريوش مخصص 61 درهم

سمك السلمون املدخن, البيض املسلوق 

واألفوكادو, كرمية حامضة والثوم

كريب مخصص 54 درهم

صاج عريب تقليدي مع كرمية الجبنة الخفيفة, 
عسل محيل والجوز

كرواسان مخصص 30 درهم

كرواسان مخبوزة مع الزعفران, مرىب الزبيب 

ومحلول التمر

القهوة  من  خيار  مع  نشاطك  اْستِعد 

ملسة  تتخللها  التقليدية  الكالسيكية 

األطباق  من  مبجموعة  يومك  ابدأ  عرصية. 

األطباق  من  نكهاتها  تستلهم  التي  املميزة 

. ملحلية ا

جديد من  الكالسييك  املذاق  نبتعث 



الوجبات الرئيسيةالفطور املتوفر طوال اليوم

بيتزا طازجة مخبوزة يف الفرن الحجري

يومياً من الساعة 12:30 بعد الظهر إىل الساعة 3 ظهراً 

ومن الساعة 7 مساًء إىل الساعة 10.30 ليالً

بيتزا مارغريتا 94 درهم

البيتزا األصلية مع طامطم روما الطازجة، جنب موزاريال بافلو، الريحان، مع 

رشات خفيفة من زيت الزيتون

سينك فورماجي 94 درهم

تشكيلة من أجبان غرويري، غودا، غورغونزوال، موزاريال، إمينتال

موفاليتا كالزوين 100 درهم

بيتزا بوكيت محشوة بالسالمي، ديك رومي مدخن، الفطر الطازج، 

الطامطم املجففة تحت الشمس، وجنب الربوفولوين

بيتزا ميالنو 107 درهم

الدجاج املشوي، وبراعم السبانخ، جنب الفيتا، بيستو الريحان، جنب 

املوتزاريال

بيتزا باباجالو 107 درهم

صدر بط مدخن، حبوب الصنوبر، سبانخ، وجنب غورغونزوال وموتزاريال

الشوربة

شوربة اليوم 53 درهم

شوربة الشيف اليومية الخاصة

شوربة كرمية الدجاج 53 درهم

مع الخرضوات الطازجة

شوربة الجزر والقرع 53 درهم

مع البقدونس الطازج والكرمية الحامضة

بيت الكاري - الحمل أو الدجاج 100 درهم

يُقّدم مع األرز البسمتي املطهو بالبخار والتوابل التقليدية

ستيك ريب آي )250 غرام( 163 درهم

يُشوي حسب رغبتك، ويُقّدم مع الفاصوليا الخرضاء، البصل املقيل، ستيك 

مقيل، زبدة “كافيه دو باريس”

الدجاج املشوي بصوص الليمون 107 درهم

بنكهة الليمون - الفلفل، باذنجان مشوي، صلصة القرع-البندق املنزلية

برياين - الضأن أو الدجاج 100 درهم

طبق تقليدي يوضع فوقه بيض مسلوق، خرضوات الريتا، بابادام

ساق الضأن 113 درهم

مطهو ببطء مع الروزماري، الخرضوات الجذرية، مع البطاطا املهروسة 

واملرق

مشويات عربية مشكلة 151 درهم

خيار من الكفتة، شيش طاووق، شيش كباب، ريش ضأن مع األرز 

العريب، البصل األحمر املشوي، بهار الطامطم

طبق مأكوالت بحرية متنوعة 201 درهم

خيار من الهامور املشوي، نصف لوبسرت، روبيان، حبار، بلح البحر، 

خرضوات مقلية

روبيان مشوي 151 درهم

مع معكرونة اإلسباغيتي املخلوطة بلب الخرشوف، الكراث، السبانخ مع 

الثوم املشوي وقرش الليمون

فيتوشيني ألفريدو بالدجاج 100 درهم

مع الهليون األخرض، الفطر الربي يف صوص الكرمية

نودلز مقلية يف الووك 89 درهم

مع متبورا الخرضوات، أومليت حلو، براعم الفاصوليا

سوبز ديواين هاندي )صحي، نبايت( 90 درهم

خرضوات مطهية يف مرق الزبادي بالطامطم، تُقّدم مع األرز املطهو 

بالبخار، والعدس البني

الباستا 85 درهم

معكرونة اإلسباغيتي أو البيني أو التالياتييل مع نابوليتانا أو بولونيا أو 

صلصة كاربونارا

سلمون مشوي 151 درهم

يُقّدم مع الهليون األخرض، زيتون تابينادي، الكرب، الطامطم الطازجة، 

صلصة امليموزا



وجبات طول اليومالحلويات

تشيز كيك مخبوز 58 درهم

مع كمبوت الفواكه الصيفية الحمراء

الحلويات العربية 49 درهم

خيار من الحلويات التقليدية مع الفستق األخرض والعسل

ترياميسو كالسيك 58 درهم

مزينة بالكاكاو والبيسكويت

الشوكوالتة الذائبة 58 درهم

مع أيس كريم الفانيليا

خيار من األيس كريم )3 كرات( 60 درهم

الفانيليا أو الشوكوالتة أو الفراولة

إضافات األيس كريم 25 درهم

التوت/ جوز البقان 13 درهم

الشوكوالته/ صوص الفراولة 13 درهم

شوكوالته سرتيوسل 6 دراهم

بيف برغر 94 درهم

ساندويتش من اللحم البقري الخالص، مع الطامطم، حلقات البصل 

املقرمشة، الفطر املقيل، الكول سلو بالجبنة الذائبة، ُمغطى بطبقة من 

صلصة الشيف رامون الرسية

دجاج مشوي 94 درهم

صدور دجاج مغذى عىل الذرة، طازجة مشوية مع الطامطم، جنب 

البارميزان، مع رشات من الخردل-املايونيز

لفائف كلوب الكالسيكية 89 درهم

طبقات مرتاصة من رغيف محمص مع الدجاج أو سمك السلمون 

املدخن، تُقّدم مع الخس النارض، لحم البيكون املقدد، بيض طازج، 

مايونيز

ساندوتش ستيك لحم الخارصة 89 درهم

لحم خارصة بقر أسرتايل مغذى عىل العشب، مقيل حسب رغبتك مع 

جنب الشيدر الذائب وكرمية صلصة الفجل

جنب حلومي مشوي 89 درهم

جنب حلومي مشوي، خرضوات متبلة، طامطم مجففة تحت الشمس، 

صلصة ريحان-بيستو

دجاج رومي ساخن مدخن 89 درهم

)تُقّدم جميع السندويتشات مع أصابع البطاطا والخرضوات الطازجة(

نحول الحلويات الباريسية التقليدية األنيقة إىل 

حلويات عرصية متاما؛ امأل يومك بالبهجة والرسور، 

واستمتع بحياتك مع قليل من الحلويات الشهية يف 

“لو مرييديان”.

- الشوكوالته

- الفانيليا

- التمر املحيل مع الزعفران

- فستق بستاشيو

أي قطعتني لقاء / 56 درهم إمارايت



املرشوبات الروحية

زجاجة كأس    استكشف العامل مع الشامبانيا  

809 النسون بالك ليبل بروت- إن.يف   

809 موت اند شاندون    

809 بروت امربيال إن.يف   

نبيذ فوار

351 بروسيّكو بوتيغا - دي أو يس/إيطايل   

نبيذ أبيض

180  40 نبيذ أبيض من الفندق  

نبيذ أحمر

180  40 نبيذ أحمر من الفندق  

كامل نصف  استكشف جامل الروح مع الويسيك  

941  471 جي دبليو بالك اليبل  

878 شيفاس ريجال 12 يرز   

184 جاك دانيلز    

روم

602 بكاردي    

فودكا

502 سمرينوف    

590 ستوليشنايا    

590 أبسولوت    

جني

652 بيفيرت    

816 بومبى سافاير    

602 غوردون جني    

تيكيال

628 خوسيه كويرفوج سيلفر   

690 خوسيه كويرفوج جولد   

أستكشف البرية 

40 هاينكن   

40 فوسرت   

40 بودوايزر   

40 سول   

)يُرجى االستفسار ممن يخدمكم عن قامئتنا الحالية من خيارات النبيذ املنزيل. 

إذا كانت لديكم أية تفضيالت أخرى، يُرجى إبالغنا، وسوف نبذل كل ما بوسعنا 

لتلبية طلبكم(



قامئة األطفالاملرشوبات

املرشوبات الباردة

املرشوبات الغازية 23 درهم

املياه املعدنية

مياه معدنية مستوردة - صغري 23 درهم

مياه معدنية مستوردة - كبري 28 درهم

مياه معدنية محلية - صغري 12 درهم

مياه معدنية محلية - كبري 22 درهم

املرشوبات الساخنة

قهوة إييل طازجة، نسكافيه، قهوة إييل منزوعة الكافيني، قهوة تركية أو 

إييل إسربسو 23 درهم

مرشوب الشوكوالتة الساخن أو الكابتشينو 25 درهم

خيار من الشاي اإلنجليزي، شاي إيرل غراي، الشاي بالياسمني أو النعناع 

أو البابونج 23 درهم

شوربة الطامطم 45 درهم

طامطم مع خرضوات طازجة ومعكرونة

سلطة يونانية ميني 53 درهم

مزيج صحي كالسييك من الطامطم، الخيار، الفلفل األخرض، البصل 

الطازج، جنب الفيتا، الزيتون، زيت الزيتون البكر املمتاز، وتُقّدم مع 

خبز البيتا

ميني تشيز برغر 55 درهم

ساندويتش من البيف الخالص مغطى بجبنة “دوتش إدام” الهولندية 

الذائبة، ويُقّدم مع البطاطا املقلية وسلطة الفواكه املوسمية

لفائف الديك الرومي 55 درهم

تورتيال الذرة محشوة بديك رومي مشوي، الخس الطازج، وجبنة “دوتش 

إدام” الهولندية

ناغتس الدجاج 50 درهم

فيليه دجاج فاخر مع سلطة بطاطا منزلية وخرضوات موسمية مطهوة 

بالبخار

أصابع السمك املقرمشة 50 درهم

رشائح السمك الطازجة املقلية مع البطاطا املقلية، الجزر الصغري، البازالء 

الخرضاء، وصوص الكوكتيل

باستا من اختيارك 58 درهم

معكرونة اإلسباغيتي أو البينيه أو التالياتييل مع نابوليتانا أو بولونيا 

أو كاربونارا

الحلويات

شوكوالتة أدفنرش 45 درهم

موس الشوكوالتة مع رشاب الكراميل مع رشات من الكوكو بوبس 50 

درهم

خيار من األيس كريم )3 كرات( 50 درهم

أيس كريم شوكوالتة أو فانيليا أو فراولة مغطاة بالكرمية الطازجة 

املخفوقة مع رشات خفيفة من رشاب الشوكوالتة

األسعار املذكورة بالدرهم اإلمارايت، وتشمل رسم الخدمة وجميع الرسوم الحكومية املحلية والرضائب.

ويحظر القانون املحيل رشاء أو استهالك املرشوبات الروحية من قبل أي شخص دون السن القانونية للرشب.

يُرجى إبالغ من يخدمكم بأية متطلبات غذائية خاصة لديكم، مبا يف ذلك األطعمة املسببة للحساسية أو الحساسية املفرطة، والتي ينبغي أن نكون عىل علم بها عند إعداد 

قامئة الطعام الخاصة بكم. إذا كنتم ترغبون يف الحصول عىل مزيد من املعلومات بشأن مكونات األصناف الواردة يف قامئتنا، أو الخطوات التي اتخذناها للحد من التلوث 

التباديل مع مكونات بعينها، يُرجى سؤالنا حتى يتسنى لنا مساعدتكم يف تحديد أفضل الخيارات أو الخيارات البديلة.


