
ARABIC CORNER

INTERNATIONAL SELECTION
FRESH FRUIT JUICE
Pineapple, orange, watermelon, mango or carrot

COFFEE
Please ask your server for available selection

SELECTION OF TEAS
Earl Grey, english breakfast, green tea or hot chocolate

BAKER’S BASKET
Soft roll, Arabic bread, white and brown toast
Assorted pastries: plain, chocolate croissants, danish, muffin.
Served with butter, jam, honey

CHOICE OF ONE CEREAL
Cornflakes, Choco Pops
All Bran, Honey Smacks or Rice Crispies, served with
full cream, low fat, soy milk or yoghurt

DR.BIRCHERS MUESLI
Rolled oats, yoghurt, sultanas, shredded green apple and organic 
honey 

FRESHLY SLICED FRUIT PLATTER

ASSORTED COLD CUTS PLATTER
Served with pickles

SELECTION OF CHEESES PLATTER
Served with nuts and dry fruits

YOGHURTS
Low fat, fruit or plain

ASIAN CORNER 
PANEER MAKHNI
Delicious curry made by cooking paneer in buttery 
tomato cashew gravy

VEGETABLE CURRY
A mixed vegetable curry that packs a flavor 
punch, is loaded with veggies and made with 
common spices

CHICKEN NOODLE SOUP
Chicken and noodle clear soup

STEAMED RICE

PARATHA

YOUR CHOICE OF
Sunny side up | over easy | poached | scrambled

OMLETTE
Plain | cheese | turkey ham | mix vegetables | chili
accompanied with grilled tomato, sautéed
mushrooms, hash brown and chicken sausages

Eggs Benedict
Two poached eggs on toasted English muffin and turkey
bacon topped with hollandaise sauce accompanied with
grilled tomato, sautéed mushrooms, hash brown and
chicken sausages

TWO LOCAL FARM EGGS

Choose from below:
FROM THE GRIDDLE

CRÊPES
With your choice of filling, banana or Nutella

BELGIAN WAFFLES
Served with maple syrup

FRENCH TOAST
Eggs and cinnamon coated brioche bread served 
with maple syrup

Pancakes
Buttermilk pancakes served with maple syrup

SHAKSHOUKA
Poached eggs In chunky tomato sauce,
sweet peppers, onions and spiced with cumin

FOUL MEDAMES
Broad beans with chili garlic, onion,
tomato and olive oil

HALLOUMI
Grilled middle eastern cheese with mint oil

HUMMUS
Chickpea puree with tahini

LABNEH
Thick and sour yoghurt with extra virgin olive oil

MARINATED OLIVES AND ROCKET SALAD

Breakfast 
A La Carte 

INTERNATIONAL SELECTION

Menu



AMERICAN BREAKFAST

BAKERY BASKET
Soft roll, arabic bread, white and brown toast
Assorted pastries: plain, chocolate croissants, danish, muffin.
served with butter, jam, honey

TWO FRESH FARM EGGS
Served with grilled tomatoes, hash brown
potatoes, sautéed mushrooms and chicken
sausage

YOUR CHOICE OF CEREAL
Dr. Bircher’s Muesli, Cornflakes, All Bran, Honey
Smacks or Rice Krispies.
Served with full cream, low fat, soy milk or
yoghurt

FRESHLY SLICED SEASONAL FRUITS

YOUR CHOICE OF FRESH JUICE
Orange, pineapple, watermelon or apple

CHOICE OF COFFEE, HOT CHOCOLATE, TEA
OR HERBAL INFUSION

ARABIC BREAKFAST 
SHAKSHOUKA
Scrambled eggs in chunky tomato sauce, onions
and cumin

FOUL MEDAMES
Broad beans with chili, garlic, onion, tomato and
olive oil

GRILLED HALLOUMI
Grilled Middle Eastern cheese with olive oil

HUMMUS

LABNEH

MARINATED BLACK AND GREEN OLIVES

ARABIC PITA BREAD

FRESHLY SLICED SEASONAL FRUITS

YOUR CHOICE OF FRESH JUICE
Orange, pineapple, watermelon or apple

CHOICE OF COFFEE, HOT CHOCOLATE, TEA
OR HERBAL INFUSION

Breakfast 
Set Menu

CONTINENTAL BREAKFAST
BAKERY BASKET
Selection of Viennoiseries and white or brown
toast. Served with butter, selected preserves and
honey.

YOUR CHOICE OF CEREAL
Dr. Bircher’s muesli, Cornflakes, All Bran, Honey
Smacks or Rice Krispies.
Served with full cream, low fat, soy milk or yoghurt

FRESHLY SLICED SEASONAL FRUITS

YOUR CHOICE OF FRESH JUICE
Orange, pineapple, watermelon or apple

CHOICE OF COFFEE, HOT CHOCOLATE, TEA
OR HERBAL INFUSION



 بيضتان طازجتان من المزرعة

اختيارعىل طريقتك المفضلة
  بيض عيون | صفار سائل | مسلوق | مخفوقة

أومليت
 سادة | جبن | لحم ديك رومي | خضروات مشكلة أو فلفل حار يقدم مع

 طماطم مشوية | فطر سوتيه | قطعة بطاطس ( هاش براون ) |
نقانق دجاج

بيض بنديكت
 بيضتان مسلوقتان عىل الخبز اإلنجليزي المحمص ولحم الديك

 الرومي المقدد المغطى بصلصة الهولنديز مع طماطم مشوية ،
مشروم سوتيه، قطعة بطاطس ( هاش براون ) ونقانق دجاج

من ركن الحلويات
اختر مما ييل

كريب
موز او نوتيال 

الوافل البلجيكي
تقدم مع شراب القيقب 

التوست الفرنسي 
بيض و خبز بريوش مغطى بالقرفة يقدم مع شراب القيقب 

البانكيك
تقدم مع شراب القيقب 

ركن األطباق األسيوية
بانير مكني

 طبق كاري لذيذ من جبن هندي مطبوخ مع زبدة ، مرق الطماطم
والكاجو

كاري الخضار
كاري الخضار مع البهارات الهندية

شوربة الدجاج بالشعيرية
األرز االبيض المطهو عىل البخار

باراتا

ركن األطباق العربية
شكشوكة

 بيض مطهي مع الطماطم، الفلفل الحلو، البصل و متبل بالكمون 

فول مدمس
 فول مع ثوم حار، بصل طماطم وزيت زيتون 

حلومي
 جبن شرق أوسطي مشوي بزيت النعناع 

 حمص
هريس الحمص مع الطحينة

لبنة
 لبنه بزيت الزيتون الممتاز 

زيتون منقوع وسلطة جرجير

تشكيلة عالمية

اختيارعصير فواكه طازج
أناناس ، برتقال ، بطيخ ، مانجا أو جزر 

اختيار القهوة
من فضلك اطلب النادل لالختيار المتاح

اختيار الشاي
إيرل جراي ، شاي إنجليزي ، شاي أخضر أو شوكوالتة ساخنة

سلة الخبز
 سوفت رول، خبز عربي توست أبيض وبني، معجنات متنوعة : سادة،
 كرواسون شوكوالتة، كرواسون دنماريك، مافن تقدم مع زبدة، مربى،

عسل

 اختيار من بين الحبوب
 كورن فليكس | شوكو بوبس | ال بران | هاني سماكس | رايس

كريسبيز
تقدم مع حليب الصويا أو الزبادي كامل الدسم أو قليل الدسم

دكتور بيرشرز موسيل
شوفان ملفوف، زبادي، زبيب، تفاح أخضر مبشور وعسل طبيعي

طبق من الفواكه الموسمية الطازجة
 شرائح باردة من اللحم المدخن

تقدم مع مخلل

طبق من تشكيلة األجبان
تقدم مع المكسرات والفواكه المجففة

زبادي
كامل الدسم أو قليل الدسم ، مع فواكه او سادة 

�ة��لة عال�مي�ت�ش�كي

فطور صباح
قائمة طعام حسب الطلب 



 الفطور العربي

شكشوكة
 بيض مطهي مع الطماطم، الفلفل الحلو ، البصل و متبل 

بالكمون

فول مدمس
 فول مع ثوم حار ، بصل طماطم وزيت زيتون 

حلومي
 جبن شرق أوسطي مشوي بزيت النعناع 

 حمص
لبنة

زيتون منقوع وسلطة جرجير

خبز عربي
طبق من الفواكه الموسمية الطازجة

اختيارعصير فواكه طازج
أناناس ، برتقال ، بطيخ أو تفاح 

مشروبات ساخنه
اختيار واحد من القهوة ، الشوكوالتة الساخنة أوالشاي

الفطور األمريكي

سلة الخبز
 سوفت رول، خبز عربي توست أبيض وبني، معجنات متنوعة :

 سادة، كرواسون شوكوالتة، كرواسون دنماريك، مافن تقدم مع
زبدة، مربى، عسل

بيضتان طازجتان مطهوتان عىل طريقتك المفضلة
 تقدم مع الطماطم المشوية، الفطرالمقيل، قطعة البطاطس

 (هاش براون) و نقانق الدجاج

اختيار من بين الحبوب
 دكتور بيرشرز موسيل ، كورن فليكس ، شوكو بوبس، ال بران،

 حبوب  من القمح بالعسل أو األرز المقرمش، تقدم مع حليب
الصويا أو الزبادي كامل الدسم أو قليل الدسم

طبق من الفواكه الموسمية الطازجة
اختيارعصير فواكه طازج
أناناس ، برتقال ، بطيخ أو تفاح

مشروبات ساخنه
اختيار واحد من القهوة ، الشوكوالتة الساخنة أوالشاي

 

الفطور العالمي

سلة الخبز
 سوفت رول، خبز عربي توست أبيض وبني، معجنات متنوعة :

 سادة، كرواسون شوكوالتة، كرواسون دنماريك، مافن تقدم مع
زبدة، مربى، عسل

:اختيار من بين الحبوب
 دكتور بيرشرز موسيل ، كورن فليكس ، شوكو بوبس، ال بران،

 حبوب  من القمح بالعسل أو األرز المقرمش، تقدم مع حليب
الصويا أو الزبادي كامل الدسم أو قليل الدسم

طبق من الفواكه الموسمية الطازجة
اختيارعصير فواكه طازج
أناناس ، برتقال ، بطيخ أو تفاح

مشروبات ساخنه
اختيار واحد من القهوة ، الشوكوالتة الساخنة أوالشاي

قائمة طعام

فطور صباح


