
 

                       VEGETARIAN (MAY CONTAIN EGG &/OR DAIRY) 
                      For any concerns regarding food allergies,  
                    please alert your host prior to ordering. 
                      * Consuming raw or undercooked meats, poultry,  
                      seafood, shellfish, or eggs may increase your risk  
                      of food-borne illness. 
                             Prices are 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 
 إذا كان لديكم أيٍ من التحفظات الصحية أو أي حساسية غذائية، 

 تحديد طلبكم.رجاًء تنبيه مضيفكم قبل 
َئة أو الغير ُمْكَتِملَة التسوية، مثل اللحوم،  * إن تناول األطعمة الًنيِّ

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

َرة.12يضاف لألسعار   % رسم خدمة والضرائب الُمَقرَّ
 % ضريبة بلدية إلجمالي الفاتورة.1على حساب الغرفة، يضاف ‘ الشيك’تحميل عند 
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MARRIOTT CLUB 
Triple-decker of turkey breast,  
roast beef or crispy beef bacon,  
lettuce, tomato, mayonnaise 
 

 ‘بكلوَ ’ماريوت  115
 ، يروم ديك طبقات من التوست مع صدور ةثالث

 ن، خَّ دَ مُ  ي روستو أولحم بقر
 مايونيزوخس، طماطم، 

CHICKEN QUESADILLA 
Grilled chicken, Monterey Jack, flour tortilla,  
pico de gallo, guacamole, sour cream 
 

ا’ 115 اديِّ  الدجاج‘ كس 
ا’خبز  ،‘ُمنتيري چاك’جبن مشوي، دجاج  ، مكسيكي‘ تورتيَّ

 ‘َسَور ْكريم’، ‘جواكامولي’حارة،  صلصا

VEGETABLES SPRING ROLLS  
with soy sauce, sweet & sour sauce 
 

  بالخضروات لفائف الربيع 75
 ‘سويت آند َسَور’مع صلصة الصويا وصلصة 

   
PASTA 
 

 ‘تاـــــــالپاس’ 

SEAFOOD PENNE  
calamari, salmon, sea-bass, shrimp,  
tomato sauce 
 

  بفواكه البحار ‘پِنِّى’ 120
 جمبري، َكلَماري، سمك َسلمون، سمك قاروص، 

 طماطم صلصة

CHICKEN-MUSHROOM ALFREDO FETTUCCINE  
peas, basil-cream sauce 
 

  بالدجاج وعيش الغراب ‘ألفريدو فِتُّوتشينى’ 105
 بازالء، صلصة الريحان بالكريمة

SPAGHETTI MARINARA   
red pepper marinara, grilled zucchini, 
mushroom, baby eggplant, olives 
 

 ‘ إسپاجيتِّي مارينارا’ 95
  مشوية، فلفل أحمر، كوسة

 زيتون باذنجان، غراب، عيش

LASAGNA (OPTIONAL )  
beef OR vegetables, parmesan 
 

 ()إختياري ‘الزانيا’ 95
 ‘الپارميزان’الخضروات، جبن  أوباللحم البقري 

   
      PIZZA 
 

 ‘تزاـــــــالپي’ 

          MARGHERITA  
          Plum tomato sauce, mozzarella,  
          oregano 
 

 ‘ مارِجريتا’ 85
 ، وزعتر‘ُمْتَسِريالَّ ’صلصة طماطم، جبن 

                  MARGHERITA CALZONE  
                  Plum tomato sauce, mozzarella,  
                  oregano 
 

 ‘ كالزونى مارِجريتا ’ 90
 ، وزعتر‘ُمْتَسِريالَّ ’صلصة طماطم، جبن 

 Cairo Marriott Hotel & Omar Khayyam Casino
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SICILIANA   
Red onion, black olives, fresh basil, oregano 
 

 ‘ سيشيليانا’ 95
 بصل أحمر، زيتون أسود، ريحان طازج، وزعتر

SPRING   
Goat cheese, plum tomato, watercress 
 

  الربيع 105
 جرجير، وطماطم،  الماعز ُجبن

BLUE CHEESE & PEAR   
caramelized walnuts 
 

ْثَرى‘ البلو’جبن  105  والُكمِّ
 عين جمل ُمَكْرَمل

SALAMI  
green olive, basil 
 

  ‘سالمي’ 105
 زيتون أخضر، ريحان

ADD TOPPING TO YOUR LIKING (TWO) 
Mushroom, chilli, sweet pepper, tomato, 
onion, garlic, green olives, black olives,  
salami, air-dried beef, beef ham,  
turkey ham, tuna, goat cheese, mozzarella 
 

 )إختياران( أصناف إضافية حسب رغبتكم 20
 عيش غراب، فلفل حار، فلفل أخضر، طماطم، 

 بصل، ثوم، زيتون أخضر، زيتون أسود، 
 بقري، ‘ هام’، لحم بقري مجفف، ‘سالمي’
 ‘ُمْتَسِريالَّ ’ديك رومي، تونة، ُجبن ماعز، جبن ‘ هام’

   
SIGNATURE ITEMS 
 

 ةـــــــخاصالاق ـــــــطباأل 

 
GRILLED BEEF FILLET 
baked potato, spinach,  
wild mushroom OR pepper sauce 
 

 بقري مشوي ‘ فيليه’ 265
 بطاطس طهو الفرن، سبانخ، 

ي  صلصة عيش غراب  صلصة فلفل أوَبرِّ

GRILLED CERTIFIED ANGUS RIB-EYE  
        steak potato, seasonal vegetables 
 

 مشوي األنجوس ‘ آي ستيك-ِريب’ 440
 ، خضروات الموسم‘ستيك’بطاطس 

        MARRIOTT’S HOUSE-GRILLED VARIETY 
        ‘Shish Tawooq’, lamb chops,  
              lamb ‘koftah’, beef medallion,  
              bell pepper, onion, Oriental rice 
 

 ماريوت الخاصة من المشويات مختارات 275
 بقري، ‘ فيليه’شيش طاووق، ريش ضأن، كفتة ضأن، 

 فلفل أخضر، بصل، أرز شرقي

                      GRILLED CHICKEN ‘TIKKA’  
                      seasonal vegetables, ‘khaltah’ rice,  
                      yoghurt sauce 
 

 دجاج مشوي على طريقة تكا  185
 ، أرز بالخلطة، الموسم خضروات

 صلصة زبادي

                        RED SEA GRILLED JUMBO SHRIMP  
                      seasonal vegetables, rice,  
                      creamy parmesan sauce 
 

  جمبري البحر األحمر المشوي 275
 ، أرز، الموسم خضروات
 بالكريمة‘ پارميزان’صلصة 
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GRILLED SALMON  
extra virgin olive oil, root vegetables 
 

 َسلمون مشوي  230
 ريةذزيت زيتون بكر ممتاز، خضروات ج

BAKED SEA-BASS  
seasonal vegetables, roasted potato 
 

  فيليه سمك القاروص طهو الفرن 210
 ، بطاطس روستوالموسم خضروات

   
DESSERTS 
 

 الُحـــــــلو 

 
CHEESECAKE   
with raspberry sauce 
 

  كيكة الجبن  70
 أحمر مع صوص توت

TIRAMISÙ  
Espresso-dipped ladyfingers,  
mascarpone cream, cocoa powder 
 

  ‘تيراميسو’ 70
و’قهوة  في ‘ليدي فِنجر’بسكويت  پِرسُّ  ، ‘إسِّ
 ، كاكاو‘الَمسَكرپونى’كريمة 

CHOCOLATE CROQUANT   
caramel sauce 
 

   شيكوالتة بالمقرمشاتال ‘موس’ 70
 صوص الَكَرِمل

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

  تشكيلة من الحلويات الشرقية 65
 ُكنافة، بسبوسة، بقالوة، 
 عيش السرايا، بلح الشام

 SLICED SEASONAL FRUITS  
  SMALL 
  LARGE 

 

 
60 

100 

 شرائح فواكه الموسم 
 صغير
 كبير

        ICE CREAM  
        Your host will be pleased  
          to tell you about  
              our selected ice cream varieties 
 

25 
SCOOP 

 

  آيس ْكريم
 سوف يسعد مضيفكم بإخباركم 

عة من اآليس ْكريم  عن مختاراتنا الُمَتَنوِّ

 


