


S a l a d s  a n d  S t a r t e r s السالطات والمقبالت 

Caesar Salad سالطة السيزار
MArinated grilled chicken breast, anchovies and 

garlic dressing, parmesan cheese and croutoN‘S

صدور الدجاج المتبلة ، ا�نشوجة مع صوص الثوم 
تقدم مع جبن البارميزان والخبز المحمص

Smoked salmon salad سالطة السالمون المدخن
Slices of smoked salmon with sour cream، cucumber

and fresh dill, served with potato wedges

شرائح السالمون المدخن مع الكريمة ، الخيار ، الشبت الطازج
تقدم مع البطاطس ودجز المحمرة

Shrimps Cocktail كوكتيل الجمبري
Steamed shrimps and crunchy vegetables

with a spicy cocktail sauce

قطع من الجمبري المسلوق والخضار المقرمش
تقدم مع صوص الكوكتيل الحار

Salad Niçoise سالطة النسواز
Green beans, tomato, cucumber, red bell pepper, 

capers, black olives, tuna and egg, served with

a garlic toast, basil oil and french mustard

فاصوليا خضراء ، طماطم ، خيار ، فلفل حلو ،
حبوب الكابر ، زيتون أسود ، تونة وبيض 
تقدم مع شرائح التوست ، زيت الريحان والمستردة الفرنسية

P i z z a s البيتزا 

Margherita [V] مارجريتا
Tomato sauce, mozzarella and basil

صوص الطماطم ، موتزاريال و ريحان

Diavola دياڤوال
Tomato sauce, mozzarella, beef salami and chilli

صوص الطماطم ، جبنة الموزريال ، بيف سالمى وفلفل الحار

Vegetariana [V] الخضروات
Tomato sauce, mozzarella cheese, mushrooms, bell 

peppers and onions conf it

صوص الطماطم ، جبنة الموزريال ، المشروم ، فلفل رومي وبصل

Formaggi فورماجى
Tomato sauce and 4 kind of cheese

صوص الطماطم و ٤ أنواع من الجبن

Above prices are subject to serve charge and all applicable government taxes

يضاف رسم الخدمة والضرائب المقررة

 

150 L.E.

 

 

250 L.E.

240 L.E.

150 L.E.

180 L.E.

210 L.E.

210 L.E.

210 L.E.



S a n d w i c h e s  a n d  B u r g e r الساندوتشات والبرجر 

Smoked salmon sandwich
ساندوتش السالمون المدخن
Served in a rye bread with goat cheese, capers, olive 

oil and fresh rocket salad, served with french fries

يقدم في خبز الراي ا�لماني مع جبن الماعز ، حبوب الكابر ،
زيت الزيتون وسلطة الجرجير تقدم مع البطاطس المحمرة

Traditional club sandwich
كلوب ساندوتش التقليدي
Chicken breast, tomatoes, turkey ham, egg,

lettuce and mayonnaise, served with french fries

صدور الدجاج ، شرائح طماطم ، لحم التركي المدخن ، بيض ، خس مع المايونيز
تقدم مع البطاطس المحمرة

Pain Bagnat Sandwich تونة ساندوتش
Tuna, anchovy, tomato, red onion, basil, boil egg,

lettuce, garlic, French radish, Kalamata olive,

green pepper and olive oils

تونة ، أنشوجة ، طماطم ، بصل أحمر ، ريحان ، بيض مسلوق ، خس ، ثوم ،
فجل فرنسي ، زيتون كاالماتا ،  الفلفل ا�خضر وزيت الزيتون 

Cheese burger تشيز برجر
8oz beef burger with cheese, tomato, lettuce and 

onions, accompanied with coleslaw and french fries

ساندوتش البرجر البقرى بالجبنة ، طماطم ، خس مع البصل ، يقدم مع سلطة 
الكول سلو  والبطاطس المحمرة

Above prices are subject to serve charge and all applicable government taxes

يضاف رسم الخدمة والضرائب المقررة

 

240 L.E.

240 L.E.

280 L.E.

280 L.E.



L a  M a d e l e i n e  I c e  C r e a m ال مادلين آيس كريم 

Tropical تروبيكال
Mango, lemon, passion ice cream with roasted 

pistachio, whipping cream and red coli

مانجو ، ليمون ، آيس كريم باشون مع الفستق المحمص ، الكريمة المخفوقة 
والكولي االحمر

La Madeline ال مادلين
Strawberry, vanilla and caramel ice cream with 

chocolate Madeline, whipping cream and mix nuts

فراولة ، فانيليا وكراميل آيس كريم تقدم مع شوكوالتة ال مادلين ،
الكريمة المخفوقة والمكسرات

Chocolate Liegeois شوكوالتة اليجو
Chocolate and vanilla ice cream with hot chocolate 

sauce, whipping cream and chocolate shaving

شوكوالته وفانيليا آيس كريم مع صوص الشوكوالتة  الساخنة ،
الكريمة المخفوقة وشرائح الشوكوالتة

Vanilla coupe فانيليا كوب
Vanilla ice cream with sweet balsamic vinegar 

sauce, fresh Strawberry and cookies

آيس كريم فانيليا مع صوص الخل البلسمي الحلو ، الفراولة والبسكويت

Chocolate lovers ice cream
شوكوالتة الفير آيس كريم
Chocolate ice cream, chocolate macaroon, 

caramelized almond and chocolate fudge sauce.

شوكوالتة آيس كريم مع ماكرون شوكوالتة  ، اللوز بالكراميل وصوص الشوكوالتة

Above prices are subject to serve charge and all applicable government taxes

يضاف رسم الخدمة والضرائب المقررة

  

115 L.E.

115 L.E.

85 L.E.

80 L.E.

125 L.E.



 
Prof iterol glace بروفيترول
Chocolate sauce and roasted almond Flacks

آيس كريم مع صوص الشوكوالتة و شرائح اللوز المحمص

Banana split بنانا اسبليت 
Vanilla, strawberry and chocolate ice cream with 

fresh banana, fresh strawberry, chocolate sauce

and raspberry coli

فانيليا ، فراولة وشوكوالتة آيس كريم مع الموز الطازج ، الفراولة ،
صوص الشوكوالتة وكولى التوت

Nougat glace نوجاتا
Honey nougat with roasted nuts, dry fruit on bed 

of berry compote

نوجا العسل مع المكسرات المحمصة ، الفاكهة الجافة وكومبوت التوت 

Spicy cold chocolate with vanilla ice cream
سبايسي كولد شوكوالتة
Ginger, cinnamon, cold chocolate and whipping 

cream

فانيليا آيس كريم مع الزنجبيل ، القرفة ، الشوكوالتة الباردة والكريمة المخفوقة

Milk Shakes ميلك شيك
Your Choice from Vanilla, Chocolate, Strawberries, 

Caramel, Lemon and Mango Ice Cream.

اختيارك من الفانيليا ، الشوكوالتة ، الفروالة ، الكارميل ،
الليمون أو مانجو آيس كريم

Ice Cream per Scoop آيس كريم سكوب
please ask your waiter for the f lavors.

الرجاء سؤال الويتر عن نكهات اºيس كريم

Above prices are subject to serve charge and all applicable government taxes

يضاف رسم الخدمة والضرائب المقررة

 
115 L.E.

145 L.E.

105 L.E.

105 L.E.

60 L.E.

40 L.E.



s o f i t e l  c a i r o  e l  g e z i r a h

سوفتيل الجزيرة القاهرة






