
Lunch Menu

Lunch menu 1 59 SAR

APPETIZER

Garden salad
Mesclun, cucumber, plum tomato, carrot, French vinaigrette dressing

SANDWICHES & WRAPS

Chicken zinger Burger
Crisp fried chicken breast zinger burger, cheddar cheese, ice berg lettuce, 
mayo chili dressing, coleslaw, French fries 

OR

Lamb kabab wrap 
Minced lamb kebab, sundried tomato hummus, parsley, mint, tomato, onion, 
sumac, arugula, hummus, French fries

OR

Tuna focaccia sandwich  
Tuna confit, sundried tomato, caper, mint, arugula, home made focaccia bread
French fries, Guacamole

DESSERT

Dark chocolate brownie
Warm chocolate sauce

BEVERAGE 
Choice of pepsi, mirinda or seven-up
Still or sparkling water

Lunch menu 2 79 SAR

Soup of the day
Chefs special daily changing soup

APPETIZER

Ruccola salad 
Parmesan cheese shavings, balsamic dressing, cherry tomato, mushroom

MAIN COURSE

Linguini  
Seafood, artichoke, fresh basil, creamy pesto sauce

OR

Chicken mellansane 
Chicken breast, tomato, basil pesto, parmesan, mozzarella sauce, extra virgin olive oil

OR

Breaded hamour with tartar sauce 
Crisp fried breaded hammur fish fillet, French fries, tartar sauce, grilled lemon

DESSERT

Rice pudding
Rose water, nuts, condensed milk

BEVERAGE 
Choice of pepsi, mirinda or seven-up

Still or sparkling water

Lunch menu 3 109 SAR

Soup of the day
Chefs special daily changing soup

APPETIZER

Fattoush  
Lettuce, tomato, cucumber, onion, radish, bell pepper, pomegranate molasses, 
toasted pita bread

OR

Beetroot quinoa salad  
Braised spiced beetroot, mixed quinoa, mesclun, spring onion, cherry tomato, 
fresh herbs, olives, lemon dressing

MAIN COURSE

Salmon  
Grilled Norwegian salmon fillet marinated with herbs, garlic, lemon, olive oil
Cumin mashed potato, saffron sauce

OR

Beef tenderloin 
Grilled Australia tenderloin, asparagus, mashed potato, wild mushroom sauce 
Soft drink 

OR

Lamb mansaf 
Traditional Karaki lamb mansaf, served with laban jameed, rice

DESSERT
Basbousa

BEVERAGE 
Choice of pepsi, mirinda or seven-up

Still or sparkling water



59 س.ر  قائمة الغداء 1 

مقبالت
سلطة الحديقةأو

خس مشكل، خيار، طماطم، جزر، خل فرنسي

الساندويشات
برغر دجاج زنجر

زنجر صدر الدجاج المقرمش مغطى بجبنة شيدر الذائبة يقدم مع الخس، صلصة المايونيز الحارة، 
كول سلو، البطاطس المقلية

أو
شطيرة كباب لحم الغنم

كباب لحم غنم ملفوف في خبز الصاج مع حمص بالطماطم المجففة، بقدونس، نعناع، طماطم، 
بصل، سماق، جرجير

أو
ساندويش التونة

ساندويش خبز الفوكاشيا المحشو بالتونة مع تتبيلة الشيف الخاصة يقدم مع الطماطم المجففة، 
نبات الكبر، نعناع، جرجير

حلويات
براونيز الشوكوالتة الداكنة

يقدم مع صلصة الشوكوالتة الساخنة

مشروبات
اختيارك من بيبسي، بيبسي دايت، ميرندا، سفن آب، سفن آب دايت، مياه معدنية عادية، مياه 

معدنية غازية

79 س.ر قائمة الغداء 2 

شوربة اليوم
شوربة اليوم من اختيار الشيف

مقبالت
سلطة الجرجير

سلطة جرجير طازجة تقدم مع جبنة بارميزان، صلصة بلسميك، طماطم كرزية، فطر

أطباق رئيسية
باستا لينغويني

باستا اللينغويني محلية الصنع مع بحريات مشكلة تقدم مع أرضي شوكي، ريحان طازج، صلصة 
كريمة البيستو

أو

دجاج ميالنزان
صدر الدجاج محضر على الطريقة اإليطالية يقدم مع الطماطم، بيستو الريحان الطازج، جبنة 

بارميجان، صلصة جبنة الموزاريال الذائبة، زيت الزيتون

أو

هامور مقرمش مع صلصة التارتار
سمك هامور مقلي و مقرمش يقدم مع البطاطس المقلية، صلصة التارتار، ليمون مشوي

حلويات
بودنغ األرز

ماء الورد، مكسرات، حليب

مشروبات
اختيارك من بيبسي، بيبسي دايت، ميرندا، سفن آب، سفن آب دايت، مياه معدنية عادية، مياه 

معدنية غازية

109  س.ر قائمة الغداء 3 

شوربة اليوم
شوربة اليوم من اختيار الشيف

مقبالت
سلطة فتوش

خس، طماطم، خيار، بصل، فجل، فلفل حلو، دبس الرمان، خبز مقرمش

أو

سلطة البنجر و الكينوا
بنجر، كينوا مشكل، أوراق خضراء، بصل، طماطم كرزية، زيتون، صلصة الليمون

أطباق رئيسية
سلمون

شريحة سمك السلمون النرويجي المشوي تقدم مع البطاطس المهروسة و صلصة الزعفران

أو

تندرلوين بقري
شريحو تندرلوين استرالي مشوي تقدم مع الهليون، البطاطس المهروسة، صلصة الفطر البري

أو

منسف أردني
المنسف األردني التقليدي يقدم مع لبن الجميد

حلويات
بسبوسة

مشروبات
اختيارك من بيبسي، بيبسي دايت، ميرندا، سفن آب، سفن آب دايت، مياه معدنية عادية، مياه 

معدنية غازية

قائمة الغداء


