
 

 

الشعابقرشأسماكتسبحبينماالماءسطحفوقمدهشمكانفيرائعةطعامبأمسيةمعنااستمتع

العطريةالروائحودعالشاطئعلىأوالبحرعلىالطعامتناولاألسفلفياللساعوالرايالمرجانية

شهيتكتثيرالمدهشة

تجربةتجعلوالرقيقةالغنيةالنكهاتالمساءهذابالتعتيقالمجففالبقرلحملتجربةالفرصةاغتنم

أوالضلوعمنالُمشفىاللحمأوبالعصارةالغنيةاللحم شرائحجّرباللحوملمحبيمثيرةهذهالطعام

المشوياللحمشرائح لتذوقتجربةبأفضللالستمتاعاللذيذالخاصرةلحم

قوالبعلى المطهوةالممتازاللحم قطعأو اليومصيدحصيلة منالمعدةاألطباقمنسواءتحبمااختر

الشهيةالمحليةواألطباقالصحية باألطباقالبدءيمكنكالهماالياجبالمنالمستخرجالوردي الملح

المغريةالحلوبأطباقالغنيةتجربتكواختتام

المفضلةأطباقكمعتتناسبالتيالمثاليةالنبيذأصنافعليكيقترحبأنلديناالمقيمالنبيذلخبيراسمح

خاصةغذائيةمتطلبات لديككانإذاأوالحساسيةمننوعأيمن تعانيكنتإذاإبالغنايرجى

ثاليوعليالطهاة رئيس

المطعممديرالطهاةرئيسأولمساعد

 



 

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

 المطبقة  الحكومية الضرائب جميع إلى باإلضافة %10 بنسبة خدمة لرسوم شاملة وهي األمريكي بالدوالر المعروضة األسعار جميع

 الكاملة  واإلقامة إقامة النصف لنزالء المتاحة الوجبات لقائمة ملحقًا البنود تتضمن*

المقبالت 

الكالسيكيةسيزرسلطة

واألنشوجة المقددالبقرولحمباألعشابالمحمصوالخبزسيزر بتتبيلةصغيررومينخس

بالدجاج تيرين

بالكينواالمقرمشالبريوشوخبزبالعسلالخردلخلمعصغيرةجذريةخضروات

السبانخسلطة

البلسميخلوصلصةالشمسفيالمجففةوالطماطمالصنوبرمعسبانخ

البقانجوزمعالبريالجرجيرسلطة

المقرمشةالكينواورقائقالبلسميالخلوصلصةالبقانوجوزجرجيرخس

الجمبريكوكتيل

الحارةالكوكتيلصلصةمعيقدممسلوقجمبري

والحمضياتالبحرسرطان

الطازجةالخضرواتوأوراقالحمضياتشرائحمعالبحرسرطانلحم

بسعركاملةإقامةإقامة للنصفإضافيملحق

للمشاركةمجمدملحطوبعلىبحريةمأكوالت

األخضرالبحروبلحالتونةوترتارالبحريواالسقلوباألزرقالسلطعونمعبالليمونمسلوقجمبري

الصويافول وصلصةالحار الفلفلومايونيزوالكزبرةالليمونوصلصةكليرديفينومحارالمتبل

والواسابي

بسعركاملةإقامةإقامة للنصفإضافيملحق

الشوربة أطباق



 

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

 المطبقة  الحكومية الضرائب جميع إلى باإلضافة %10 بنسبة خدمة لرسوم شاملة وهي األمريكي بالدوالر المعروضة األسعار جميع

 الكاملة  واإلقامة إقامة النصف لنزالء المتاحة الوجبات لقائمة ملحقًا البنود تتضمن*

البحرسرطانحساء

البحرسرطانخاصرةمعمقرمشعطريباجيتخبز

والبطيخالطماطمجازباتشوحساء

والتاباسكوالمحمصوالخبزوالبصلوالخياروالبطيخروماطماطممنمزيج

والهليونالهندجوزشوربة

المحمصالخبزمعأبيضهليون

الساخنةالمقبالت

المتبلالسلطعونكعك

الحلوة الفليفلة وصلصة بالكراميلاألناناسمعالسلطعونكعك

مشوياسقلوب

الزعفران وزيتالسبانخ بيستومعمشوياسقلوب

والطماطمالباذنجانغراتان

الريحانوأوراقالنباتيموزاريالجبنمعوطماطمباذنجان

غراسفوا

التوتصلصةمعالضأنخس
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 الكاملة  واإلقامة إقامة النصف لنزالء المتاحة الوجبات لقائمة ملحقًا البنود تتضمن*

الشهيةالبحريةالمأكوالت

المالديفي األبيضالنهاشسمكفيليه

المحيطة الجزرفيالصافية الزرقاءالمياهمن

المالديفيةالتونةفيليه

النضج متوسطةالزعنفةصفراءالتونةسمكةتكونأنيفضل

المالديفي الهامورفيليه

بالفرنأومشوي

المالديفيالواهوسمكفيليه

مالديفيةتوابلبتشكيلةومتبلبالفرنومطهيالموزبورقملفوفالواهوسمك

النارعلىروبيان

التوابلمعالمقليالنمرروبيان

البحريةالمأكوالتطبقمعتريدهاالتيالصلصةاختياريرجى

الحارالفلفلصلصةأوالهولنديةالصلصةأووالثومالزعترصلصةأوالليمونزبدةبهاالموصىاألصناف

الحديقةورقياتبيستوأوالمالديفية
 



 

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

(جم )الذرة علىالمتغذيالدجاجصدر
مثاليةبطريقةمشويطري دجاجصدر

جم( 220) األسوداألسترالياألنغوسبقرلحمشرائح

جم( 300) األسوداألسترالياألنغوسبقرضلع

جم( 200) األسوداألسترالياألنغوسبقرخاصرةلحم

بسعركاملةإقامةإقامة للنصفإضافيملحق

جم( 200) األستراليالحمللحم

 بسعركاملةإقامةإقامةنصفملحق

للمشاركةبالفرنمعديوملمدةومعتقمجففأستراليضلع

مرافقنافيومجففةمعتقة

السعربكاملكاملةإقامةإقامة للنصفإضافيملحق

المختاراللحومطبقمعتريدهاالتيالصلصةاختياريرجى

أصنافمنمختارةمجموعةأوالبيرنيزصلصةوالفلفل،الذرةصلصةالفطر،صلصةبهاالموصىاألصناف

الخردلصلصة
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الطاهيتوصية

قوالبإلىذلكبعدتحويلهويتمالبكرالهماالياجبالقمممنمنتقاةكبيرةكقطعالنقيالورديالملحيستخرج

وجبتكعلىالعمقمنالمزيدوتضفيالملحخصائص أفضلعلىتحتويحيثلطبقك،مثاليةإضافية ملحية

متنوعةبحريةمأكوالت

البحر وسرطانواالسقلوبالكينجوروبيانمعالمشويالمرجانيةالشعابسمك

بسعركاملةإقامةإقامة للنصفإضافيملحق

متنوعةمشويلحمأطباق

الذرة علىالمتغذيالدجاجوصدراألسوداألسترالياألنغوسبقرخاصرةولحمالضأن لحمقطع

بسعركاملةإقامةإقامة للنصفإضافيملحق

غرام لكلالمالديفيالحيالبحرسرطان

السعربكاملكاملةإقامةإقامة للنصفإضافيملحق

والمرجتصفح

المشويةوالبطاطاالخضراءوالفاصولياالكركندذيلنصفمعيقدماألسوداألسترالياألنغوسبقرلحم

الكاملةلإلقامة إضافيملحق

الغذاءطريقعنالمنقولةباألمراضاإلصابةمخاطرإلىجيدًاالمطهيةغيرأوالنيئةاألسماكأواللحوماستهالكيؤديقد

المفضلة الطهيبطريقةالنادلإخباريرجى
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رائعةجانبيةأطباق

رئيسيطبقكلمعجانبيينطبقيناختياريمكنك

المشويةالبطاطاكوكتيل

مقليةكمأة

الهندبجوزأرز

مهروسةبطاطس

بالكريمة سبانخ

طازجة خضراوات

مشويةخضروات

جانبيةسلطة

إضافيةجانبيةأطباق

والخضراواتالنباتيةاألطباقخيارات

النباتياللحمكراتمعالووكبمقالةمقليتوفو

مقليةوخضرواتتوفو

القرعكانيلوني

الكمأةكريمةوصلصة بالقرعمحشوةملفوفةمعكرونة

البريوالفطرالسيتانلحمشرائح

والبيستووالقرعاألخضروالفلفل المحارفطرمعبالروزماريالمنقوعالنباتياللحمشرائح

 



 

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

 الضرائب جميع إلى باإلضافة %10 بنسبة خدمة لرسوم شاملة وهي األمريكي بالدوالر المعروضة األسعار جميع

 المطبقة  الحكومية

 الكاملة  واإلقامة إقامة النصف لنزالء المتاحة الوجبات لقائمة ملحقًا البنود تتضمن*

الحلويات

 بروليهكريم

  الفانيليا نكهةب مدغشقر

المالديفيةكاسافاكعكة

االستوائيالبحرياللوزومكسراتالهندبجوزكريمآيس

باشنجيفارا

وآيسجيفاراوصلصة الباشنفاكهةمعالفانيلياوكونفيتالمقرمشالبرالينمعالشوكوالتةسمور

الفانيلياكريم

دريمتروبيكال

الهندجوزوصلصةالمانجووكريمةفروتالباشونكونفيتمعالهندجوزكعكة

المخبوزةالجبنكعكة

البريالتوتكريم وآيسالتوتكونفيتمزيج

فاكهةطبق

الشربات معالطازجة الفواكهشرائح

سكوبلكل منزليوشرباتكريمآيس

اليوميةالنكهاتعنالنادلمناالستفساريرجى


