
BREAD SECTION
SELECTION OF BREAD ROLLS

STARTER

LENTIL SOUP

BUSINESS LUNCH SET MENU

lentil puree, toasted arabic bread lemon wedge

choose your starter

choose your main course

choose your desert

SELECTION OF SOFT BEVERAGE

MUSHROOM SOUP
white mushroom, cream and truffle oil

CESAR SALAD 
crisp lettuce, herbs, croutons, parmesan,
caesar dressing

QUINOA SALAD
finely chopped tomato, pomegranate seeds, 
avocado

MAIN COURSE

PAN-SEARED CHICKEN BREAST

DESSERT

BEVERAGE

BAKED CHEESECAKE 

sauteed potato, mix vegetables, mushroom sauce

GRILL SALMON FILLET
mashed potato, grill asparagus, lemon butter sauce

ARABIC MIXED GRILL
kofta, lamb kebab, shish tawouk lamb chops, french
fries, garlic sauce

VEGETABLE OR PRAWN CURRY
serve with steam rice, pappadums, pickles

passion fruit compote

CHOCOLATE BROWNIE
vanilla ice cream, crispy nuts

FRESH FRUITS
slice seasonal fruits

1 glass

 خبز بالذبده
اختار واحد من الخبز العالمي

 مقبالت

 شوربة العدس
 مع الخبز املحمص والليمون

  اختار واحده  

  اختار واحده  

  اختار واحده  

 اختيار واحد من  المشروبات الغازية

 شوربة الفطر
 مع الكر�ة والزيت

 سلطة سيزر
 خس مقرمش، خبز محمص ، جبنة البارميزان ، صلصة السيزر

 سلطة الكينوا
 ط�طم مفرومه ، حب الرمان ، افوكادو ، بصل اخرض ، كزبرة

 طازجه ، عص� ليمون

 الطبق الرئيسي

 صدر دجاج محمر

الحلويات

المشروبات

 كعكة الجبن المخبوزة

 مع بطاطس سوتية ، خرضوات ، صلصة الفطر

 سالمون مشوي فيلية
يقدم مع البطاطا املهروسة ، الهليون املشوي، صلصة زبدة الليمون

 مشاوي مشكلة
 كفته، كباب لحم ، شيش طاووق ، ريش ضأن ، بطاطا مقلية ، صوص الثوم

 كاري الخضار او الروبيان
يقدم مع أرز عيل البخار بابادومس ، مخلل

 مع الفواكة
 كعكة الشوكوالته

 ايس كريم فانيليا ، مكرسات مقرمشة

كه  فوا
 فواكه موسمية مقطعة ايل رشائح

كاس واحد
*Ingridients may contain allergens.

Any special requirement interms of dietary allergy or intolerance,
kindly inform us for better assistance. 

 قد تحتوي املكونات عىل حساسية ، إذا كان لديك حساسية من أي نوع
من األطعمة ، ف�جى إبالغنا للحصول عىل مساعدة أفضل


