
 

 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. 

 ألبان( منتجات /أوو بيض على تحتوي قد) نباتية أطباق 
 
  غذائية، حساسية أي أو الصحية التحفظات من أي   لديكم كان إذا

 طلبكم. تحديد قبل مضيفكم تنبيه رجاء  

 
َئة األطعمة تناول إن يِّ  الَبَحرية المأكوالت الدجاج، اللحوم، مثل التسوية، ُمْكَتِمَلة الغير أو الن 

 األغذية. طريق عن المنقولة األمراض خطر من ُيزيد قد البيض، أو والمحار، كاألسماك
 

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

 % ضريبة بلدية إلجمالي الفاتورة.1على حساب الغرفة، يضاف ‘ الشيك’عند تحميل 
 04.17 

                                                             
SOUPS & APPETIZERS 
 

 
 

 والُمَقبِّالت اءـــــــالحس

LENTIL SOUP   
garlic croutons 
 

  حساء العدس  60
 مع الخبز الُمَحمَّص بالثوم

MOROCCAN ‘HARIRAH’ SOUP  
lamb meat, chickpeas 
 

  الحريرة على الطريقة المغربيةحساء  65
 لحم الضأن والُحمُّصمع 

   
YOU CHOICE OF ANY FOUR  
AMONG OUR SELECTED COLD ‘MAZZAH’  
‘Baba Ghannoug’, ‘fattoush’, ‘hummus’,  
spicy cheese, ‘tabboulah’, ‘tehenah’,  
vine-leaves 
 

 إختياركم ألربعة أنواع  95

ة الباردة   من الَمزَّ
 بابا غنوج، َفتُّوش، ُحمُّص،

 طحينة،ُجْبن حارة، َتبُّولة،  
 ورق عنب 

GRILLED ‘HALOUMI’ CHEESE SALAD   
rocket, tomato, black olives, lemon, olive oil 
 

 َسلََطة الُجْبن الحلوم المشوي  95
 جرجير، طماطم، زيتون أسود، زيت زيتون

YOU CHOICE OF ANY FOUR  
AMONG OUR SELECTED HOT ‘MAZZAH’ 
Chicken liver, chicken wings, fried calamari, 
‘kobebah’, oriental sausage,  
‘samboussek’ (cheese, meat, or spinach) 
 

 إختياركم ألربعة أنواع  125
ة الساخنة  من الَمزَّ

 ِكَبد دجاج، أجنحة دجاج، َكلَماري مقلي، 
 ُكبيَبة، ُسُجق بلدي،  

 َسْمُبوَسك )َمْحُشو بالُجْبن، لَحم، أو سبانخ(، 

 

   
‘SHAWERMAH’ 
Roasted on a grill spit & sliced to order 

SANDWICH Chicken 
 Meat 

 

PLATE Chicken 
 Meat 

 

 
 

75 
85 

 

75 
80 

 شاورمة
م   حسب إختياركممشوية وُتَقدَّ

 

 دجاج َسْندويتش
 

 لحم 
 

 دجاج طبق
 

 لحم 

YOUR CHOICE OF ‘FUL’  
Traditional Egyptian dish of slow-cooked 
fava beans prepared to your liking 
 

 ‘MEDAMMES’ (plain) 
 

 ALEXANDRIAN  
with tomatoes, onion, garlic, bell-pepper 

 

 OR 
 

 LEBANESE  
with olive oil, ‘hummus’ 

 إختياركم من الفول  45
  فول ُمَدمِّس على الطريقة المصرية

م حسب رغبتكم  ُيَقدَّ
 

 )سادة(ِمَدمِّس 
 

 إسكندراني 
 طماطم، بصل، ثوم، فلفل

 

 أو
 

 لبناني 
 زيت زيتون، ُحمُّص

             Cairo Marriott Hotel & Omar Khayyam Casino 
                        16 Saray El Gezira, Zamalek
                                   27283000
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‘TA'EMEYYAH’ IN EGYPTIAN STYLE  
Traditional Egyptian dish of a deep-fried 
patty made with mashed fava beans & herbs  
with pickles & ‘tehenah’ 
 

 
50 

   على الطريقة المصريةطعمية 
 مع ُمَخلَّل وطحينة

International cheese board (Small) 
 

 )صغير (ةتشكيلة من األجبان العالمي 75
 

White Cheese (Small) 
 

 )صغير ( جبنة بيضاء 40

Two eggs 
we can make as you like    

 
70 

 

 بيضتان
 تحضير البيض حسب رغبتكم

   
FROM THE GRILL  
with your choice of two sides among  
‘khaltah’ rice, French fries, or sautéed vegetables 
 

  من على الفحم 
 مع إختياركم لصنفين جانبيين من 

َرة، خضروات   سوتيهأرز بالخلطة، بطاطس ُمَحمَّ

CHICKEN TIKKA  
marinated in garlic, lemon, oregano, tomato, 
with roasted garlic sauce 
 

ا 185  دجاج تِكَّ
 ، الليمون، الزعتر، الطماطم، ُمَتبَّل بالثوم

 مع صلصة الثوم

HALF OF CHICKEN 
 

 نصف دجاجة مشوية 160

VEAL CHOPS 
 

 ريش لحم بتلو 250

‘SHISH KABAB’ & ‘KOFTAH’ 
 

 شيش كباب وكفتة 205

LAMB CHOPS 
 

 ريش لحم الضأن 210

FILLET OF BEEF 
 

 فيليه لحم بقري 280

MIXED GRILL 
‘Kabab’, ‘koftah’, ‘shish taouq’ 
 

 مختارات من المشويات 275
 كباب، كفتة، شيش طاووق

   
EGYPTIAN NIGHTS  
TAGINE SPECIALITIES 
 

 طواجن الليالي المصرية 

‘MOUSAQQA'AH’ IN EGYPTIAN STYLE 
Eggplant, minced meat,  
tomato sauce, coriander, with white rice 
 

 ُمَسقََّعة على الطريقة المصرية 95
 باذنجان، لحم مفروم، 

 ، مع أرز أبيضصلصة طماطم، كزبرة
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‘BAMIAH’ WITH LAMB MEAT 
Okra, lamb meat, tomato sauce, coriander,  
with white rice 
 

 بامية بلحم الضأن  150
 بصل، صلصة طماطم، كزبرة خضراء، 

 مع أرز أبيض

POTATO WITH CHICKEN  
in tomato sauce, with white rice 
 

 بطاطس بالدجاج  135
 صلصة طاطم، مع أرز أبيض

   
CHEF’S HIGHLIGHTS 
 

 أطباق خاصة 

‘HAWAWSHI’ 
Oven-baked minced lamb meat  
in a ‘baladi’ bread, with pickles 
 

 حواوشي 110
 لحم ضأن َمْفِري وُمَتبَّل، 

 مطهو في الخبز البلدي، مع ُمَخلاَلت

‘NEFAH’ 
Char-grilled goat meat in our marinade, with 
saffron rice & pickles 
 

 نيفة 145
 ، مشوي على الفحم، الماعز بَتْتبيلَتِنا لحم

 مع أرز بالزعفران

VINE-LEAVES IN LEBANESE STYLE  
stuffed with meat & rice, olive oil, lemon 
 

 ورق عنب على الطريقة اللبنانية  120
 محشو باألرز واللحم، زيت زيتون، ليمون

CHAR-GRILLED VEAL ‘KOFTAH’ 
 

 كفتة بتلو مشوية على الفحم 210

STUFFED PIGEON (2 pieces) 
 

 )قطعتان( َحَمام َمْحُشو 185

   
CATCH OF THE DAY 
 

 صيد اليوم 

GRILLED SHRIMP  
herbs, onion, tomato, lemon,  
with saffron rice 
 

 جمبري مشوي  310
 أعشاب، بصل، طماطم، ليمون، 

 مع أرز بالزعفران

SEA-BASS  
fried or grilled, with potatoes, bell pepper, 
tomato, ‘sayyadeyyah’ rice 
 

 سمك قاروص  210
 مقلي أو مشوي، مع بطاطس، فلفل، 

ادية  طماطم، أرز َصيَّ

SPICY SEAFOOD 
Shrimp, sea-bass, calamari, clams,  
with tomato sauce & pine-nuts 

 
 
 

 فواكه البحار الحارة 245
 جمبري، سمك قاروص، َكلَماري، محار، 

 مع صلصة طماطم وصنوبر
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‘FETIR’ (ORIENTAL PIE) CORNER 
 

 ركن الفطير 

‘MESHALTET’ IN EGYPTIAN STYLE   
with spicy cheese,  
sugarcane molasses, honey 
 

 ُمَشْلَتت على الطريقة المصرية  65
 مع الُجبن الحار، 

 عسل أبيض ،عسل أسود

PLAIN ‘FETIR’   
topped with clarified butter 
 

  فطيرة سادة  50
 البلديالسمن مع 

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

 فطيرة مع إخياركم إلثنين من اإلضافات 70
 ُجبن شيدر، زيتون، بسطرمة، 
 ُسُجق بلدي، خضروات، تونة

YOUR CHOICE OF AN EXTRA FILLING 
 

 إختياركم لصنف إضافي 15

SWEET ‘FETIR’   
topped with sugar & clarified butter 
 

  فطيرة ُحلَوة  60
 السمن البلديمع السكر و

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

  نِيليا اڤَ فطيرة بمهلبية ال 65
 والسمن البلديمع السكر 

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

رات  70   فطيرة بالزبيب والُمِكسَّ
 والسمن البلديمع السكر 

   
ORIENTAL DESSERTS 
 

 حلويات شرقية 

SLICED SEASONAL FRUITS  
served with yoghurt-honey dip 

Small 
 

Large 
 

 
 

50 
 

90 

  شرائح فواكه الموسم 
 مع صوص الزبادي بالعسل

 

 صغير
 

 كبير

‘KUNAFAH’ WITH CHEESE  
cream, honey, nuts 
 

  ُكنافة بالُجبن  60
رات  مع ْكريمة، عسل أبيض، ُمَكسَّ

A SELECTION OF ORIENTAL PASTRIES   
‘Kunafah’, ‘Basbousah’, ‘Baqlawah’,  
‘Eish El-Saraya’, ‘Balah El-Shaam’ 
 
 

  تشكيلة من الحلويات الشرقية 60
 ُكنافة، بسبوسة، بقالوة، 
 عيش السرايا، بلح الشام
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‘MEHALLABEYYAH’  
Vanilla pudding with cinnamon & pistachio 
 

60 
 

   مَهلَّبِيَّة
 بالقرفة والفستق

RICE PUDDING   
with cinnamon & mixed nuts 
 

   أرز باللبن 60
رات بالقرفة  والُمَكسَّ

‘OMM ALI’  
The Egyptian famous dessert  
made with filo pastry flakes, cream, honey, 
roasted almonds, & baked in the oven 
 

 أم علي  65
 طبق الُحلو المصري الشهير 

 من رقائق المخبوزات مع ِكريمة، عسل، 
 لوز ُمَحمَّص، ومطهو في الفرن

FRESH SEASONAL FRUIT SALAD    
 

 َسلَطة فواكه طازجة   60
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