
 

                       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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SOUP & SALADS 
 

 
 

 والَســـــــلَطات اءـــــــالحس

 
LENTIL SOUP   
with garlic croutons 
 

  حساء العدس  60
 مع الخبز الُمَحمَّص بالثوم

FRESH GARDEN SALAD  
Lettuce, peas, cucumber, carrot  
cherry tomato, parmesan, croutons 
 

  خضراء َسلََطة 80
  ،َكَرِزيَّة طماطم جزر، خيار، بازالء، خس،
 ُمَحمَّص وخبز ،‘پارميزان’جبن 

 
CAESAR SALAD  
Iceberg, croutons, parmesan,  
our creamy Caesar dressing 
OR WITH YOUR CHOICE OF 

Grilled Chicken Breast 
Grilled Prawns 
Grilled or Smoked Salmon 
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  ‘سيزر’ َسلََطة
 ، ارميزانپص، جبن مَّ حَ خبز مُ  ،‘بيرجآيس’خس 

 على طريقتنا ‘سيزر’وصلصة 
 ختياركم منإمع  أو

 ةيصدور دجاج مشو
 يمشو يجمبر

 نخ  دَ أو مُ  يلمون مشوسَ 

 

GREEK SALAD  
Lettuce, cucumber, tomatoes,  
black olives, green pepper, feta,  
vinaigrette 
 

 ة يونانية طَ لَ سَ  90
 ، خس، خيار، طماطم
  ،جبن فيتا ،أخضرزيتون أسود، فلفل 

 ‘ت  يَنيجرِ ڤال’ صلصةو

 

   
SANDWICHES &SNACKS 
 

 األطبـــــــاق الخفيـــــــفة الَسندِوتشـــــــات و 
 

CHICKEN CAESAR WRAPS 
Chicken, tomato, garden greens,  
parmesan dressing, wrapped in tortillas 
 

 ‘سيزر’لفائف دجاج  105
 ، ‘الپارميزان’دجاج، طماطم، تشكيلة من الخس، صلصة

 في لفائف خبز الذرة المكسيكي

    GRILLED REUBEN SANDWICH 
      Corned beef, Swiss cheese, sauerkraut, 
      Russian dressing, rye bread 
 

 المشوي‘ روبن’َسندِوتش  125
 ، ‘َسِوركراوت’، جبن سويسري، ‘كورند بيف’

 ‘ِراي’صلصة روسي، خبز 

            LAMB ‘KOFTAH’ SANDWICH  
            chargrilled, ‘baladi’ bread, ‘hummus’,  
                    mixed salad, pickles 
 

 َسندِوتش كفتة لحم الضأن  125
 ُمَتبَّل ومشوي على الفحم، خبز بلدي، ُحمُّص، 

 َسلََطة بلدي، ُمَخلَّالت

 
                    MARRIOTT BURGER  
                  with American cheddar, beef bacon 
 
                     

 ‘ برجر’ماريوت  125
 نخَّ دَ مُ  يلحم بقرو أمريكية مع جبن شيدر

 Cairo Marriott Hotel & Omar Khayyam Casino 
16 Saray El Gezira, Zamalek,
27283000


