
 G  الغلوتين من  خالي مكسرات  على يحتوي مميز طبق تماًما نباتي طبق نباتي خيار

 المطبقة  الحكومية الضرائب  جميع إلى باإلضافة %10 بنسبة خدمة رسوم وتشمل األمريكي بالدوالر المعروضة األسعار جميع

 لشخصينعائمةطعامتجربة
إلىتوصيلهايتمفاخرةإفطاروجبةمعالشمسشروقعندالسباحةحمامفيبالعوماستمتع

الخاصمسبحك

وجبتكموعدمناألقلعلىساعةقبلالطلبيرجى

خاصمسبحفيعائمإفطار

فاصوليامشوية،طماطمبراون،هاشالرغبة،حسبمعدةالطازجالمزرعةبيضمناثنتان

الدجاجأوالعجللحمنقانقأوالمقدد الخنزيرلحمأوالمقددالبقرلحممنواحدوخيارمطبوخة،

البقر أوالخنزيرلحمأو

جافةمكسراتمعوالجبنالباردةاللحوم منمتنوعةقطعمنطبق

التوابلمعالمدخنالسلمونسمك

تغميسةمعنيئةخضار

والفراولةالمانجوسموثي

الطازجوالتوتالموسميةاالستوائيةالفواكهآللئ

اليونانيالزباديمعالتوت بارفيه

والشوكوالتةوالمانجوالزباديبارفيه

سويسريبريتشرموسلي

دنماركيةفواكهشوكوالتة،دوبينبالزبدة،كرواسون

أوالقهوةأوالطازجةالفاكهةعصائرمنمختارةمجموعةمعالعائمةاإلفطاروجبةتقديميتم

الفاخرالشاي أوالكافيينمنزوعةالقهوة

بروسيكومنكأسينإضافة 

تايتنغرشمبانيازجاجة إضافة 
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السريرفيإفطار

لذيذبكسلالصباحساعاتقضاءأوفاخرةإفطاربوجبةاالستمتاعأثناءالشمسشروقراقب

كاملةإفطاربوجبةيومكابدأأووصحيةخفيفةمأكوالتاختر. السريرفيحلوىمع

كونتيننتال

مافنودنماركيةمعجناتكرواسون،توست،خبز

ومارغررينوزبدةوعسلمربيات

منزوعةقهوةقهوة،الطازجة، الفاكهةعصائرمنمختارةمجموعةاالستوائية،الفاكهةمنطبق

فاخر شايأوالكافيين

المالديفيالكاريتجربة

وبراثاالمحليةالتونةكاريمسريها

الهندجوزوعسلالموزمعكريب

ريهاكورو

منزوعةقهوةقهوة،الطازجة، الفاكهةعصائرمنمختارةمجموعةاالستوائية،الفاكهةمنطبق

فاخر شايأوالكافيين

مالديفيإفطار

الهندوجوزالتونةصلصةماشوني

الهندجوزوعسلالموزمعكريب

وروتيريهاكورو

منزوعةقهوةقهوة،الطازجة، الفاكهةعصائرمنمختارةمجموعةاالستوائية،الفاكهةمنطبق

فاخر شايأوالكافيين

أمريكيإفطار

فاصوليامشوية،طماطمبراون،هاشالرغبة،حسبمعدةالطازجالمزرعةبيضمناثنتان

الدجاجأوالعجللحمنقانقأوالمقدد الخنزيرلحمأوالمقددالبقرلحممنواحدوخيارمطبوخة،

البقر أوالخنزيرلحمأو

مافنودنماركيةمعجناتكرواسون،توست،خبز

عصائرمنمختارةومجموعةاالستوائيةالفاكهةمنطبقومارغارين،وزبدةوعسلمربيات

الفاخرالشايأوالكافيينمنزوعةالقهوةأوالقهوةأوالطازجة الفاكهة

صحي إفطار

أخضر وهليونمشويةطماطمالبيض،بياضعجة

السكر،منخفضتقليديسويسريبريتشرموسلي

السكرمنخفضالبرتقالمربىالسكر،منخفضالفراولةمربىمارجرين،توست،خبز

الطازجوالجزروالشمندرالتفاحوعصيراالستوائية،الفاكهةمنطبق

فاخر شايأوالكافيينمنزوعةقهوةأوقهوة
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بالشرفةاستمتع

أعد. الخاصةفيلتكداخلوراحةخصوصيةفياألذواقكلتلبيالتيالشهيةاألطباقتذوق

.األطباقمنمتنوعةمجموعةلديناالطهيفريق

صحية سلطة

والكمونالمفروموالبصلالليمونوعصيرالممتازالبكرالزيتونزيتمعالكينواسلطة

الكرزيةوالطماطمواألفوكادو

يونانيةسلطة

بكرزيتونوزيتالنواةمنزوعوزيتونوأوريغانوحلووفلفلأحمروبصلوخيارطماطم

الفيتاوجبنممتاز

الكالسيكيةسيزرسلطة

واألنشوجةباألعشابمحمصوخبزسيزربتتبيلةرومينخس

الذرةعلى المتغذيالدجاجإضافة 

(قطع )جمبريقطعإضافة 

الجاموس  موزاريالجبنمعكابريسسلطة

بلسمكوخلممتازبكرزيتونزيتمحلي،ريحانطازجة،طماطم

مقليةشعرية

السودانيوالفول والكزبرةالحلووالليمونالصوياوفولوالزنجبيلالربيعخضروات منتشكيلة

المحمص

بالزبدةدجاج

وبابادوممعطربسمتيأرزمعويقدمببطءيُطهى
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األفالممشاهدةليلة

جميعلتلبيةالطعامخياراتمنمجموعةلتقديماستعدادعلىنحن الوقت،عنالنظربصرف

رغباتكم

رغبتكحسبمعدةبيتزا

رغبتكحسبالتاليةاإلضافاتمنأيمعموتزاريالطازج،ريحانالطماطم،قطعصلصة

سالميمشوي،دجاجبصل،فطر،مشوي،هليونمشوية،قزحقوسفليفلةطماطم،بقري،لحم

بحريةمأكوالتتشكيلةالبيبروني،سجقأناناس،بقري،

المعكرونةمحطة

سباغيتيأوفيتوتشينيأوبينياختياركحسبمعكرونة

ارابياتاأو(مقددبقرلحم)كاربوناراوريحان،طماطمبولونيز،: لديكالمفضلة الصلصة

برجربيوند

ستيكبطاطسمعتقدمالمخللوبالصلوالخياروالشمندروالطماطمالخسمعيقدمنباتيبرجرخبز

والحمضياتوالبرتقالالمانجووكولسلو

أنانتارابرجر

مقلي،بيضشيدر،جبنةمقرمش،بقرمقددلحممعمفرومأستراليأسودأنغوس

ستيكبطاطسمعيُقدممقليوبصل

الخضروات لفيفة

مقرمشوخسشيبوتل،فلفلصغيرة،خضرواتأفوكادو،صفراء،شيدرجبنة

ناتشوزطبق

حامضةوقشدةجالوديبيكوجواكامولي،دافئة،جبنصلصة
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انغماس

اليومحساء

(جم)األسترالياألسوداألنغوستندرلوين

فطر وصلصةسوتيهخضارودجز،بطاطسمعيقدم

الذرة علىالمتغذيالدجاجصدر

حبوبوصلصةوالطرخونالحمراءوالطماطمالكريميةوالبطاطسالمشويالهليونمعتقدم

الكاملة الخردل 

المحليةالشعابأسماك

الجرجيروسلطةوالهندباءالمانجووسلطة المشويةالخضارمعتقدم

المسفوعةالمالديفيةالصفراءالزعنفةتونةستيك

الليمونزبدةصلصةكمون،ليمون،ممتاز،بكرزيتونزيتكرزية،طماطمجرجير،

نباتيشنيتزلوينر

وليمونخضروات،ستيك،بطاطسمعيقدم

مشويكنجروبيان

المعطربسمتيأرزأوالبطاطسستيكمنواختياركخضارتشكيلةمعيقدم
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خفيفةوجبات

الخضرواترولزسبرينج

الفيتناميالخضراواتوسلوالحلوالفلفلصلصةمعتقدم

مقليكاليماري

صغيرةجانبيةوسلطةليمون،قطعالصنع،محليةتارتارصلصة

باجيتستيك

خبزفييقدمغورغانزوال،معالكاملةالخردلحبوبمجففة،طماطمجرجير،مقرمش،خس

المقليةالستيكوبطاطسالبذور،

ساندويتشكلوب

ذهبيمحمصخبزفييقدممقرمشمقددبقرولحمبيض،طماطم،خس،مشوي،دجاجصدر

مقليةستيكوبطاطس

بالبقسماطدجاجصدر

جانبيةسلطةياباني،توجاراشيمايونيز

الروبيانتمبورا

جانبيةسلطةوسابي،مايونيزتمبورا،صلصة
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الحبحلويات

علي أم

والزبيبوالجوزواللوزوالفستقالمحالةالكريمةمعباستريبف

مخبوزكيكتشيز

والراوندالفراولةكومبوتمعتقدم

والمانجوالهندجوزكاسترد

الطازجةالمانجووصلصةالموزكونفيتمع

 كاتاالناكريما

والبرتقالالقرفةبنكهةاالسبانيالفانيلياكاسترد

 داكنةشوكوالتةموس

المبشورةالحليبوشوكوالتةالتوتكونفيت

إستوائيةفاكهةطبق

الطازجةاالستوائيةالفواكهشرائح

سكوبلكلشرباتأوالصنعمنزليكريمآيس
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الصغار عشاء

الكباروجبةطلبعندمجانيةلديناالصغاروجباتجميع

الصغارإفطار

فروستيزأومقرمشأرزبوبس،كوكو 

الدجاج،نقانقمناختياركالطلب،حسبمعدتانبيضتان

المقددالروميالديكلحم أوالمقددالبقرلحم

أو

القيقبوشرابالموزشرائحمعوافلأوالنوتيالمعبانكيك

رغبتكحسبمعدةبيتزا

رغبتكحسبالتاليةاإلضافاتمنأيمعموتزاريالطازج،ريحانالطماطم،قطعصلصة

سالميمشوي،دجاجبصل،فطر،مشوي،هليونمشوية،قزحقوسفليفلةطماطم،بقري،لحم

بحريةمأكوالتتشكيلةالبيبروني،سجقأناناس،بقري،

المعكرونةمحطة

سباغيتيأوفيتوتشينيأوبينياختياركحسبمعكرونة

جبن صلصةأو(مقددبقرلحم)كاربوناراوريحان،طماطمبولونيز،لديكالمفضلة الصلصة

الحلوةالنهايات

صاندايبراوني

اكراميلصوصالفانيليا،كريمآيسشوكوالتة،براوني

مخفوقةكريمة

وحليبكوكيجامبو

اختياركمنحليبمعالشوكوالتةبرقائقبسكويت

فواكه سلطة

 الطازجةاالستوائيةالفواكهشرائح


