
 

المقبالت 

المبردفيشيسواز

المدخنالسلمونوسمكالشبتمعالباردةبالكريمةالبطاطسشوربة

مزةطبق

 حمص،
بيتاوخبزمتبلزيتونفتوش،سلطة

السلطعون لحمسلطة

معكوكتيلبصلجيركنز،كرزية،طماطمشمندر،جرجير،السلطعون،لحم

الكمونبنكهةالزيتونزيت

 كالسيكيةوموزاريالطماطمسلطة

وجرجيرطازجةريحانوأوراقطماطموشرائحالجاموس  موزاريالجبن

المعتقالبلسميالخلوخالصةالريحانوبيستو

 الكالسيكيةسيزرسلطة

خنزيرلحموأنشوجة،باألعشابمحمصخبزسيزر،صوصمعرومينخس

مقدد بقريلحمأو

الذرةعلى المتغذيالدجاجإضافة 

الروبيان إضافة 

الفيتناميالصيفرول

تغميسةمعاألرزبورقملفوفةالموسميةوالخضرواتاألعشابمنتشكيلة

الحلو الفلفل



 

 G   الغلوتين من خالي P خنزير لحم    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* 

المشاركةأطباق

آمورمي

بروشيتاهليون،طماطم،مشوي،روميفلفل،باردةلحوممتنوعة،أجبان

ستيكوبطاطسالحديقةسلطةمعتقدمالمجففةالطماطم

للحبأطباق

ايسبرغ،خسكريمي،جبنمدخن،سلمونمعمفتوحفوكاشياساندويتش

سلطةمعبيستوبوكونشيني،طماطم،متبل،باذنجانبصل،حلقاتكابري،

ستيكوبطاطسالحديقة،

رومانسيساليدر

معيقدمالبحريةالمأكوالتساليدرالذرة،علىمتغذيدجاجمفروم،بقيرلحم

ستيكوبطاطسسلو،كولسلطة جرجير،سلطة

كيوبيدجرعة

سكالوبمتبل،كاليماريتونا،فيليهالمرجانيةالشعابسمكتايجر،روبيان

بطاطسالحديقة، سلطةمعيقدمالبحر،بلحأزرق،سباحسلطعونالبحر،

الليمونزبدةكريمصلصةستيك،

لشخصينالكاملةلإلقامةإضافيملحق
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والبرجر الشطائر

كلوبدونيساندوتش

وجبن المقددخنزيرأوبقرولحمبيض،دجاج،خيار،طماطم،خس،

برجرفيلي

مقرمشمقددخنزيرأوبقريلحمذائبة،شيدرجبنةمعمفرومأستراليبقرحم

العضويالخيزرانفحمخبزالبصل،تمبورامقلي،بيض،

الذرة علىالمتغذيالدجاجبرجر

مانجوصلصةجواكامولي،طماطم،خس،

برجربيوند

مخللوبصلوخياروشمندروطماطموخسنباتيبرجرخبز

مقليةستيكوبطاطسسلوكولسلطةمعوالبرغرالسندويشاتجميعتقديميتم
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مالديفية تجربة 

المرجانيةالشعابسمككاري

الروبيانكاري

المقرمشوالبابادومالمسلوقاألرزمعالكاريتقديميتم

المعكرونة 
الصلصةمنمتنوعةخياراتمعبينيهأوإسباجيتيمعكرونة

البولونيزصلصة

الطازجة الطماطمصلصة

البيستوصلصة

الفطرمعالبارميزانجبن

الذرةعلى المتغذيالدجاجإضافة 

(قطع )الروبيانالجمبريإضافة 

البحريةالمأكوالتمنتشكيلةإضافة 
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بيتزا

مارغريتا

موتزاريالوريحانطماطم،صلصة

بيبروني

موتزاريالبيبروني،سجقطماطم،صلصة

سوبريمتشيكن

موتزاريالمشكل،فلفلأحمر،بصلطازج،فطردجاج،صدر

بروشوتو

أوراقموزاريال،وجبنالطماطمصلصةبالهواء،المجففالخنزيرلحم

البارميزانجبنالجرجير،

البحريةالمأكوالتدونيبيتزا

البحر،بلحروبيان،متبل،حبارالمرجانية،الشعابسمكطماطم،صلصة

موتزاريالثوم،

النباتيالجبنباستخدامالبيتزاأنواعجميعإعداديمكن

البيتزارغب بشيء آخر غيرأل

 كيساديالتونة
الجواكامولي،الشيدر،جبنةالهالبينو،الحلو،بالفلفلمحشوةطحينتورتيال

الحامضة الكريمةالطماطم،صلصة
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الباربكيو من

الذرة علىالمتغذيالدجاجصدر

سلطةبالزبدة،سوتيهخضارالمهروسة،البطاطابوريهمشوي،هليون

باألعشاب الخردلصلصةمقلية،ستيكبطاطسالحديقة،

المسفوعةالمالديفيةالصفراءالزعنفةتونةستيك

سلطةالليمون،بزبدةالكريمةصلصة طماطم،جرجير،أوراقسوتيه،خضار

مقليةستيكبطاطسالحديقة،

( جم)األسترالياألسوداألنغوستندرلوين
صوصمقلية،ستيكبطاطسالحديقة،سلطةسوتيه،خضاركريمية،بطاطس

المشروم

الكاملةلإلقامةإضافيملحق

منتجاتناأصل

البحريةالمأكوالت

السمك

أوروباالدجاج

أسترالياالبقرياللحم

اإلصابةمخاطرإلىجيدًاالمطهيةغيرأوالنيئةاألسماكأواللحوماستهالكيؤديقد

الغذاءطريقعنالمنقولةباألمراض

المفضلة الطهيبطريقةالنادلإخباريرجى



 

 G   الغلوتين من خالي P خنزير لحم    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* 

الحلويات 

الماندرين

مقرمشتاناريفاالماندرين،ومربىمخفوق،عاجيغاناش

بالموزكريمايسصانداي

بالفانيلياالمخفوقةبالكريمةمغطىوبسكويتموزفانيليا،كريمآيس

الباردةالتوتشوربة

الهندجوزسوربتمشروبمعيُقدم

للمشاركةبروفيتيرول

صوصالمقرمش،البندقبارلينوالشوكوالتة،بالفانيلياالشوعجينةكرات

المملحالكراميل

إستوائيةفاكهةطبق

الطازجةالموسميةالفواكهشرائح

وسوربتمنزليكريمآيس

المفضلةنكهاتكاختر

واحدسكوب

سكوبان
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خفيفة وجبات 

مقليهستيكبطاطس

البيضاءالكمأةوزيتبارميزانمعمقليةستيكبطاطس

ميكسيكاناناتشوز

الحامضة الكريمة معويقدمالمذابوالجبنالحلوالفلفلمعمكسيكيناتشوز

الطماطم وصلصة والجواكامولي

المالديفيةالسلطعونكعكة

الحديقة وسلطةالمانجوصلصةمعتقدمالطازجةالمالديفيةالسلطعونكعكة

الصيادين سلة

الشعاب،أسماكمنومقليةبالمخيضمغطسةتشكيلة

وصلصةمقليةستيكبطاطسمعتقدمالبحربلحالكاالماريوالروبيان،

المعطرة

المقلية الدجاجاجنحة

مقلية،ستيكبطاطسمعيقدمذهبيمقليدجاج

التارتار وصلصةوالتاباسكوالحديقةسلطة

المعطرة


