


S a l a d s السالطات 

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

Beef tenderloin carpaccio

بيف تندرليون كاربتشو
With Olive oil, Balsamic vinegar, Rocket Salad and 

parmesan f lakes

مع زيت الزيتون ، خل البلسمي ، سلطة الجرجير وجبن البارميزان

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

Cold oriental mezzah
مختارات من المزات الشرقية الباردة
Babaghanouch, hommus, tabouleh, mutabal, paprika 

cheese and baladi bread

بابا غنوج ، حمص ، تبولة ، متبل ، جبن بابريكا
تقدم مع الخبز العربي

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

يضاف رسم الخدمة والضرائب المقررة

 

150 L.E.

 

 

230 L.E.

240 L.E.

215 L.E.

   



.

A p p e t i z e r s المقبالت 

Calamari and vegetables tempura
كاالماري تامبورا مع الخضار
Spicy sweet and sour sauce

تقدم مع صوص الحلو و الحامض الحار

Three Miniburgers ثري ميني برجر
Three small Beefburger with three different Cheese 

«Gouda, Blue Cheese, Emmenthal»

Served with French fries and mayonnaise

ثالثية الميني برجر مع ثالث أنواع جبن مختلف « جودا ، بلو ، امينتال »
تقدم مع المايونيز والبطاطس المحمرة

Asian Dreams أحالم آسيوية
Chicken satey, beef yakitori, vegetable tempura, 

spring rolls served with sweet chili sauce

دجاج ساتيه ، بيف ، تامبورا الخضروات ،
اسبرنج رولز تقدم مع تشلى صوص الحار 

Fried f ish and chips with tartare
سمك مقلي مع الشيبس مع صوص التارتار

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

يضاف رسم الخدمة والضرائب المقررة

 

160 L.E.

230 L.E.

180 L.E.

180 L.E.



S a n d w i c h  a n d  B u r g e r    ساندوتش و برجر  

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

caper, olive oil and french rocket Salad,

served with French fries

يقدم في خبز الراي ا�لماني مع جبن الماعز ، حبوب الكابر ، زيت الزيتون
وسالطة 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

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

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 مع ا�نشوجة ، طماطم ، بصل أحمر ، ريحان ، بيض مسلوق ، خس ، ثوم ،
فجل فرنسي ، زيت كاالماتا ، الفلفل ا�خضر و زيت الزيتون

Hot oriental mezzeh
مختارات من المازات الشرقية الساخنة
Kobeba, Cheese and meat sambussek, local sausage, 

wine leaves, served with tahina sauce

كبيبة ، سمبوسك لحم وجبن ، سجق بلدي ، ورق العنب مع سلطة الطحينة

P i z z a s البيتزا 

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

peppers and onions conf it

صوص الطماطم ، جبنة الموزريال ، المشروم ، فلفل رومي و بصل

Diavola دياڤوال
Tomato sauce, mozzarella, beef salami and chilli

صوص الطماطم ، جبنة الموزريال ، بيف سالمى وفلفل الحار

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.

260 L.E.

   

210 L.E.

210 L.E.



S w e e t  T e m p t a t i o n s الحلويات 

French cheese platter الجبن الفرنسي
Selection of four French Cheese,

served with f igs-chutney, crackers and dried fruits

مختارات من أربع أنواع من الجبنة الفرنسية
تقدم مع التين والفواكه المجففة والبسكويت

Tiramisu تيرماسو
Mascarpone, espresso coffee and “cuillée” biscuit

جبن الماسكربوني ، قهوة اسبرسو ، مع بسكويت الكوليير

Lavende créme brulée الفندر كريم بروليه
Natural lavende F lavor

طعم الفندر الطبيعي

Chocolate mousse prof iterole
شوكوالتة موس بروفيترول
served with chcolate and cream sauce

تقدم مع صوص الشوكوالتة والكريمة

Fresh fruit salad سلطة فواكه طازجة

Ice cream per scoop آيس كريم سكوب
Please ask your waiter for the F lavors

برجاء سؤال الويتر عن نكهات  ا�يس كريم

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

يضاف رسم الخدمة والضرائب المقررة

 

190 L.E.

110 L.E.

75 L.E.

80 L.E.

80 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






