
 

 
 

 

 
CHEF’S SPECIAL  

 VEGETARIAN ITEMS (MAY CONTAIN EGG &/OR DAIRY) 
 
If you have any concerns regarding food allergies,  
please alert your server prior to ordering. 
 
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs  
may increase your risk of food-borne illness. 
 
Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% service charge & all applicable taxes. 
Should you sign the cheque to your room, 1% city tax will be added to the total bill. 

  الشيف إختيار
 ألبان( منتجات و/أو بيض على تحتوي )قد نباتية أطباق 

 
  غذائية، حساسية أي أو الصحية التحفظات من أي   لديكم كان إذا

 طلبكم. تحديد قبل مضيفكم تنبيه رجاء  

 
لَة الغير أو الن ي ِّئَة األطعمة تناول إن  البََحرية المأكوالت الدجاج، اللحوم، مثل التسوية، ُمْكتَمِّ

 األغذية. طريق عن المنقولة األمراض خطر من يُزيد قد بيض،ال أو والمحار، كاألسماك
 

َرة.12األسعار بالجنيه المصري، يضاف إليها   % رسم خدمة والضرائب الُمقَرَّ

 % ضريبة بلدية إلجمالي الفاتورة.1على حساب الغرفة، يضاف ‘ الشيك’عند تحميل 
 

08.19-R 

                                                           
HOT ‘MEZZAHS’ & SOUPS  
 

ات   حســـــــاءوال اخنةـــــــسال الَمـــــــزَّ

LENTIL SOUP  
garlic-herbed bread croutons 
 

 العدس  شوربة 85
 ُمقَْرَمش بالثومخبز 

ORZO SOUP  
chicken cubes 
 

 لسان عصفور شوربة  75
 ُمَكعَّبات لحم الدجاجمع 

HOT ‘MEZZAHS’ 
Chicken liver, Chicken wings,  
Sausage Alexandrian style,  
Fried calamari, ‘Mumbar’, Ta'emeyyah’, 
‘Kobebah’, ‘Samboussak’ with cheese , 
meat, or spinach , Spicy potato, ‘Falafel’ 
 
 
 

50 
each 

ات  الساخنة الَمزَّ
 ِكبَد دجاج، أجنَِحة دجاج ، 

 سجق إسكندراني، 
 َطْعِميَّة،  ُمْمبار،،  مقليَكلَماري 

 ، ُكبيبَة، سمبوسك بالُجْبن
ة، باللحم، أو السبانخ   ، فالفِلبطاطا شامي حارَّ

   

COLD ‘MEZZAHS’ & SALADS  
 

ات    اتـــــــَسلَطوال اردةـــــــبالالَمـــــــزَّ

GRILLED ‘HALOUM’ SALAD   
Arugula, sweet corn, bell pepper, orange, 
pomegranate molasses-sumac dressing 
 

يَّة  110  َسلَطة ُجْبن حلوم َمْشوِّ
 جرجير، ذرة ُحلَوة، فلفل رومي، برتقال، 

اقصلصة ِدْبس  ان بالُسمَّ مَّ  الرُّ

‘KOBEBAH’ SALAD  
green apple, arugula, herb-marinated feta, 
grilled bell pepper, vinaigrette 
 

 َسلَطة ُكبِّيبَة  105
 تُفاح أخضر، جرجير، فيتا باألعشاب، 

 فلفل رومي مشوي، صلصة خل

CAULIFLOWER SALAD   
potato, soft date, green apple, coriander, 
‘tehenah’ dressing 
 

  َسلَطة قرنبيط 95
 بطاطس، بلح، تُفاح أخضر، كزبرة، 

 صلصة طحينة

COLD ‘MEZZAHS’  
‘Hummus’, ‘Mutabbal’, ‘Baba Ghannoug’, 
‘Labnah’, Yoghurt, ‘Muhammarah’,  
Spicy cheese, ‘Tehenah’, Baqdouneseyyah’, 
‘Shanklish’, ‘Besarah’, ‘Fattoush’,’Baladi’, 
Tabboulah’,‘Makdous’, Vine leaves 
 
 

40 
each 

ات   الباردة الَمزَّ
 بابا َغنُّوج، ُحمُّص، ُمتَبَّل، 
َرة، لَْبنَة، زبادي،   ُمَحمَّ

  ُجْبن حارة، طحينة، بقدونِِسيَّة،
 بلدي،فَتُّوش،  بصارة،َشنَكليش، 

 ، َوَرق عنب َمْكدوس، تَبُّولَة 

  Cairo Marriott Hotel & Omar Khayyam Casino 
   16 Saray El Gezira, Zamalek
    0020 2 27283000
    gen-caiegfbcoord-DL@marriott.com

1



 

 
 

 

 
CHEF’S SPECIAL  

 VEGETARIAN ITEMS (MAY CONTAIN EGG &/OR DAIRY) 
 
If you have any concerns regarding food allergies,  
please alert your server prior to ordering. 
 
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs  
may increase your risk of food-borne illness. 
 
Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% service charge & all applicable taxes. 
Should you sign the cheque to your room, 1% city tax will be added to the total bill. 

  الشيف إختيار
 ألبان( منتجات و/أو بيض على تحتوي )قد نباتية أطباق 

 
  غذائية، حساسية أي أو الصحية التحفظات من أي   لديكم كان إذا

 طلبكم. تحديد قبل مضيفكم تنبيه رجاء  

 
لَة الغير أو الن ي ِّئَة األطعمة تناول إن  البََحرية المأكوالت الدجاج، اللحوم، مثل التسوية، ُمْكتَمِّ

 األغذية. طريق عن المنقولة األمراض خطر من يُزيد قد بيض،ال أو والمحار، كاألسماك
 

َرة.12األسعار بالجنيه المصري، يضاف إليها   % رسم خدمة والضرائب الُمقَرَّ

 % ضريبة بلدية إلجمالي الفاتورة.1على حساب الغرفة، يضاف ‘ الشيك’عند تحميل 
 

08.19-R 

   

SANDWICHES 
 

تشـــــــات   َسْندوِّ

‘HAWAWSHY’ 
Oven-baked minced lamb meat  
in a ‘baladi’ bread 
 

 َحواوشي 185
 لحم ضأن َمْفِري وُمتَبَّل، 
 مطهو في الخبز البلدي

‘ARA'ESS’ 
Oven-baked minced lamb meat  
in a ‘shami’ bread 
 

 سعراي 185
 لحم ضأن َمْفِري وُمتَبَّل، 

 الشاميمطهو في الخبز 

‘MESAKHKHAN’ WRAP 
Chicken, olive oil, ‘summaq’, pine-nut, 
homemade cucumber pickles 
 

 لفائف ُمَسخَّن 140
اق، صنوبر،   دجاج، زيت زيتون، ُسمَّ

 خيار ُمَخلَّل على طريقتنا

   

‘SHAWERMAH’ 
 

رمةـــــــش   اوِّ

CHICKEN 
(SANDWICH; ‘baladi’ or ‘saj’) 

 

(PLATTER) 
 

 
125 

 

145 

 دجاج

 (خبز بلدي أو صاج ؛)َسْندوِّتش
 
 )َطبَق(

MEAT 
(SANDWICH; ‘baladi’ or ‘saj’) 

 

(PLATTER) 
 

 
135 

 

155 

 لحم

 (خبز بلدي أو صاج ؛َسْندوِّتش)
 

 (َطبَق)

‘HUMMUS’ WITH ‘SHAWERMAH’ 
(CHICKEN) 

 

(MEAT) 
 

 
160 

 

175 

 شاوِّرمةبالُحمُّص 

 )دجاج(
 
 )لحم(

EGYPTIAN SPECIALITIES  
 

 رية ـــــــارات مصـــــــُمخت 
 

‘FATTAH’ WITH LAMB ‘MOZAH’ 
Egyptian ‘baladi’ bread croutons, rice,  
tomato-garlic sauce 

 

 ضأن فَتَّة مع موزة 245
 ُخْبز مصري ُمَحمَّص، أرز، 

 صلصة طماطم بالثوم 
 

‘HAMAM MAHSHI’ (PAIR) 
Pigeon stuffed with rice, cinnamon, & nuts 
 
 

 )زوج( َحمام محشي  310

 أرز، قِْرفَة، وُمَكسَّرات
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CHEF’S SPECIAL  

 VEGETARIAN ITEMS (MAY CONTAIN EGG &/OR DAIRY) 
 
If you have any concerns regarding food allergies,  
please alert your server prior to ordering. 
 
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs  
may increase your risk of food-borne illness. 
 
Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% service charge & all applicable taxes. 
Should you sign the cheque to your room, 1% city tax will be added to the total bill. 
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لَة الغير أو الن ي ِّئَة األطعمة تناول إن  البََحرية المأكوالت الدجاج، اللحوم، مثل التسوية، ُمْكتَمِّ

 األغذية. طريق عن المنقولة األمراض خطر من يُزيد قد بيض،ال أو والمحار، كاألسماك
 

َرة.12األسعار بالجنيه المصري، يضاف إليها   % رسم خدمة والضرائب الُمقَرَّ

 % ضريبة بلدية إلجمالي الفاتورة.1على حساب الغرفة، يضاف ‘ الشيك’عند تحميل 
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‘MOSAQQA'AH’ 
Eggplant, minced meat 
 

 ُمَسقَّعَة  165
 لحم مفرومباذنجان، 

‘MAHASHI’  
Stuffed cabbage, vine leaves,  
eggplant, zucchini, bell pepper 
 

 َمحاشي  175
 كرنب، ورق عنب، 

 باذنجان ، كوسة، فلفل رومي

VINE LEAVES   
with lamb chops 
 

  ورق عنب  195
 مع ِريَش ضأن

‘ROQAQ’ 
Countryside filo pastry, minced meat 
 

 رقاق  170
 لحم مفروم

‘KUSHARI’  
White rice, black lentil, macaroni, chickpea, 
crispy fried onion, tomato sauce 
 

 ُكَشري  160
 أرز أبيض، َعَدس أسود، مكرونة، ُحمُّص، 

 بصل ُمَحمَّر، صلصة طماطم

SHRIMP ALEXANDRIAN STYLE  
bell pepper, onion, tomato, garlic 
 

 جمبري إسكندراني  350
 فلفل رومي، بصل، طماطم، ثوم

FISH ‘SAYYADEYYAH’ 
Sea-bass, ‘sayyadeyyah’ tomato-herb sauce 
 

يَّة َسَمك 290  َصيَّادِّ
 باألعشاب َسَمك قاروص، صلصة طماطم

THE FOLLOWING PLATES SERVED 
with vermicelli rice 
 

  األطباق التالية تُقدم 

 مع أرز أبيض بالِشعِريَّة

‘BAMIAH’ 
Okra, beef, tomato sauce 
 

 بامية  180
 لحم بقري، صلصة طماطم

‘MULUKHEYYAH’ WITH CHICKEN 
The Egyptian mallow-leaves stew 
 

يَّة بالدجاج 180  ُملوخِّ

PEAS & CARROTS  
with beef 
 

 بازالَّء بالجزر  180
 لحم بقري

POTATO IN OVEN 
Tomato sauce, pepper & onion 
WITH CHICKEN 
WITH BEEF 
 

 
 

175 
195 

 في الفرنبطاطس 
 بصلصلة طماطم حارة

 مع دجاج
 مع لحم بقري

‘QOLQAS’,  
Taro with chard stew 
 

 بالَسْلق قلقاس 165
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CHEF’S SPECIAL  

 VEGETARIAN ITEMS (MAY CONTAIN EGG &/OR DAIRY) 
 
If you have any concerns regarding food allergies,  
please alert your server prior to ordering. 
 
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs  
may increase your risk of food-borne illness. 
 
Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% service charge & all applicable taxes. 
Should you sign the cheque to your room, 1% city tax will be added to the total bill. 
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MIDDLE EASTERN SPECIALITIES 
 

 رقيةـــــــارات شـــــــُمخت 

‘KEBBEH BIL-LABAN’ 
‘Kobebah’ in yoghurt sauce 
 

 َكبَّة باللبن 175
 ُكبيبَة في صلصة زبادي

‘KABSAH’ 
Rice, lamb meat 
 

 َكبَسة 250
 لحم ضأن ،أرز

KARAKI ‘MANSAF’ 
Saffron rice, lamb meat,  
dried herbed-goat milk 
 

 َمْنَسف َكَركِّي 260
 أرز بالزعفران، لحم ضأن، 

 جميد من حليب الماِعز واألعشاب

‘SHAKREYYAH’ 
Lamb meat in yoghurt, vermicelli rice 
 

يَّةاَ ش 250  ْكرِّ
 ، أرز بالشعريةفي صلصة الزبادي لحم ضأن

‘MAQLUBAH’ 
Chicken, rice, eggplant, cauliflower, potato 
 

 َمْقلوبَة 235
 دجاج، أرز، باذنجان، قرنبيط، بطاطس

‘SHARKASEYYAH’ 
Chicken, white rice, walnut sauce 
 

يَّة  235  َشْرَكسِّ
 ،صلصة عين جملدجاج، أرز أبيض

 

SAFFRON SHRIMP 
 

 جمبري بالزعفران 350

   

FROM THE CHARCOAL GRILL  
with Oriental rice & seasonal vegetables 
 

 مشاوي علي الفحم 
 مع أرز شرقي وخضروات الموسم

HALF-CHICKEN 
 

 نصف دجاجة 245

LAMB ‘KOFTAH’ 
 

 كفتة ضأن 210

VEAL ‘KOFTAH’ 
 

 كفتة بتلُّو 295

‘TARB’ 
‘Koftah’ wrapped in lamb lace fat 
 

 َطْرب 225

LAMB CHOPS 
 

يَْش ضأن 275  رِّ

SHISH TAWOUQ 
 
 

 شيش طاووق 225
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CHEF’S SPECIAL  

 VEGETARIAN ITEMS (MAY CONTAIN EGG &/OR DAIRY) 
 
If you have any concerns regarding food allergies,  
please alert your server prior to ordering. 
 
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs  
may increase your risk of food-borne illness. 
 
Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% service charge & all applicable taxes. 
Should you sign the cheque to your room, 1% city tax will be added to the total bill. 
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08.19-R 

   

CHICKEN TIKKA 
 

 تِّكَّادجاج  255

‘KABAB HALABI’ 
Lamb ‘koftah’ with Aleppo recipe 
 

 كباب َحلَبي   210
 لحم ضأن مفروم وُمتَبَّل على الطريقة الَحلَبِيَّة

MIXED GRILL 
Lamb chops, ‘kabab’, &‘koftah’,  
shish tawooq 
 

 َمشاوي 390
 ِريَش ، وكباب، وُكْفتَة ضأن، 

 شيش طاووق

WHOLE SEA-BASS 
 

 َسَمَكة قاروص 320

SEAFOOD PLATER 
Salmon, sea-bass, shrimp, calamari 

يَّة 390  مأكوالت بََحرِّ
 سمك َسلَمون، سمك قاروص، جمبري ، َكلَماري

   

‘FETEER’ CORNER (Egyptian Filo Pie) 
 
 

 ريـــــــير المصـــــــن الفطـــــــُركْ  

‘MESHALTET’   
with spicy cheese,  
sugarcane molasses, honey 
 

 ُمَشْلتَت  120
 مع الُجبن الحار، 

 عسل أسود، عسل أبيض

‘FETIR’ WITH YOUR CHOICE OF TWO AMONG 
Cheddar cheese , olives , pastrami,  
Oriental sausage, roasted vegetables , tuna 
 

 فطيرة مع إخياركم إلثنين من اإلضافات 135

 ، بسطرمة، ، زيتونُجبن شيدر

 ، تونةُسُجق بلدي، خضروات

YOUR CHOICE OF AN EXTRA FILLING  
 

 إختياركم لصنف إضافي  25

SWEET ‘FETIR’   
topped with sugar & clarified butter 
 

  فطيرة ُحلَوة  95
 السكر والسمن البلديمع 

‘FETIR’ FILLED WITH VANILLA PUDDING   
topped with sugar & clarified butter 
 

  انِّيليا ڤَ فطيرة بمهلبية ال 110
 مع السكر والسمن البلدي

‘FETIR’ FILLED WITH RAISINS & NUTS   
topped with sugar & clarified butter 
 

سَّرات  135   فطيرة بالزبيب والُمكِّ
 مع السكر والسمن البلدي
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DESSERTS 
 

 الُحـــــــْلو 

ASSORTED ORIENTAL PASTRIES  
 

 تشكيلة من الحلويات الشرقية  90

‘QAMAR EL-DIN’ PANNA COTTA  
 

 قمر الدين ‘ پانَّاكوتَّا’ 90

‘ASHOURAH’  
Wheat pudding, nuts 
 

  بالُمَكسَّرات عاشورة 80

HOMEMADE CRÈME CARAMEL  
 

لكْ ’ 80  على طريقتنا ‘ ريم َكَرمِّ

ICE CREAM  
Your host will be pleased to tell you about  
our selection of ice cream flavours 
 

30 
scoop 

 آيس ْكريم 
 سوف يسعد مضيفكم بإخباركم 

عة من  ِ  اآليس ْكريمعن مختاراتنا الُمتَنَو 

‘MEHALLABEYYAH’  
Vanilla pudding, cinnamon, nuts 
 

 ُمَهلَّبِّيَّة  90
 قرفة، ُمَكسَّرات

‘NABLUSEYYAH’  
‘Akawi’ cheese, ‘konafah’ 
 

 نابلسية كنافة  110

‘OMM ALI’  
Filo pastry flakes, cream, honey, roasted 
nuts, raisins, & baked in the oven 
 

 أم علي  90
 لوز ُمَحمَّص

RICE PUDDING   
cinnamon, nuts, raisins 
 

  أرز باللبن  90
 قرفة، مكسرات، زبيب

SLICED SEASONAL FRUITS   
served with yoghurt-honey dip 

(REGULAR) 
 

(LARGE) 
 

 
 

95 
 

140 

  شرائح من فواكه الموسم 
 صوص الزبادي بالعسل

 )عادي(
 

 )كبير(
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