
@ BAR MENU



Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes 
األسعار بالجنيه المصرى غير شاملة رسم الخدمة والضرائب المقررة

Tea / Flavored tea
شاى / بالنكهات المختلفة

Infusions
عطريات

Hot chocolate
شيكوالتة ساخنة

Nescafe : (Normal or decaffeinated)
نسكافيه : ) عادى أو بدون كافيين (

Turkish coffee
قهوة تركى

Fresh brewed coffee
قهوة أمريكية طازجة

Espresso
قهوة إسبرسو

39.00 L.E.
 

39.00 L.E.
 

39.00 L.E.
 

39.00 L.E.
 

39.00 L.E.

39.00 L.E.

55.00 L.E.

Cappuccino
كابتشينو

Coffee mocha
كوفى موكا

Coffee latte
كافيه التيه

Coffee or tea plus
Served with sweets
قهوة أو شاى مع اإلضافات
يقدم مع الحلوى

Coffee croissant
Double espresso with 2 croissants
(served until 12 noon)
كافيه كرواسان
قهوة إسبرسو دوبل مع 2 قطعة كرواسان
( يقدم حتى الساعة 12 ظهرًا )

55.00 L.E.
 

55.00 L.E.
 

55.00 L.E.
 

65.00 L.E.
 

 

65.00 L.E.
 
 

Hot drinks
المشروبات الساخنة



Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes 
األسعار بالجنيه المصرى غير شاملة رسم الخدمة والضرائب المقررة

WATER
المياه

Natural water (large)
مياه طبيعية ) كبيرة(

Natural water (small)
مياه طبيعية )صغيرة(

Baraka sparkling water (local)
ماء فوار بركة )محلى(

Perrier sparkling water (imported)
ماء فوار بيريه )مستوردة(

San Pellegrino sparkling water
ماء فوار سان بيللجرينو

39.00 L.E.
 

23.00 L.E.
 

45.00 L.E.
 

55.00 L.E.
 

86.00 L.E.
 



Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes 
األسعار بالجنيه المصرى غير شاملة رسم الخدمة والضرائب المقررة

FIZZY Drinks
المشروبات الغازية

Juices
العصائر

Coca cola / Sprite / Fanta
كوكاكوال - سبرايت - فانتا

Coca cola diet / Zero
كوكاكوال دايت - زيرو

Sprite diet / Zero
سبرايت دايت - زيرو

Tonic / Soda water
ماء تونيك - ماء صودا

Non alcoholic Beer (local)
بيرة غير كحولية )محلى(

Red Bull
ريد بول

Non alcoholic Champagne (large) 
served by bottle only
شمبانيا غير كحولية )كبيرة(
تقدم بالزجاجة فقط

39.00 L.E.
 

39.00 L.E.
 

39.00 L.E.
 

39.00 L.E.
 

47.00 L.E.
 

86.00 L.E.
 
 

320.00 L.E.
 
 
 

Fresh fruit juice (seasonal)
عصير الفاكهة الطازج )موسمى(

Fresh orange juice
عصير البرتقال الطازج

Fresh lemon juice
عصير الليمون الطازج

Natural canned juices
عصائر طبيعية معلبة

47.00 L.E.
 

47.00 L.E.
 

47.00 L.E.
 

45.00 L.E.



Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes 
األسعار بالجنيه المصرى غير شاملة رسم الخدمة والضرائب المقررة

Novotel cocktails
 كوكتيالت نوفوتيل

Virgin mojito
Lemon juice , mint, apple juice
ڤيرجن موخيتو
عصير ليمون ، نعناع ، عصير تفاح

Virgin cosmopolitan
Cranberry, lime , sugar
ڤيرجن كوزموبوليتان
كرانبيرى ، اليم ، سكر

Virgin pina colada
Pineapple juice, cream
ڤيرجن بيناكوالدا
عصير أناناس ، كريم

In balance by NOVOTEL
Pureed strawberries, apple juice, cherry syrup
إن باالنس نوڤوتيل
فراولة مخفوقة، عصير تفاح ، شيرى سيرب

 

78.00 L.E.
 
 

76.00 L.E.
 
 
 

76.00 L.E.
 
 
 

76.00 L.E.
 

Coffee flavored cocktails
كوكتيالت بمذاق القهوة

Spicy latte
Reistretto with cinnamon and milk
سبايسى التيه
قهوة إسبرسو مع القرفةواللبن

Aloha brava
Rich taste of espresso and cocoa with hazelnut in a 
steamed and frothed milk
ألوها برافا
 القهوة اإلسبرسو مع الكاكاو ونكهة البندق فى اللبن
الساخن المخفوق

 

86.00 L.E.
 
 

94.00 L.E.
 
  
 

Non 
alcoholic 
cocktails
كوكتيالت غير

كحولية



Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes 
األسعار بالجنيه المصرى غير شاملة رسم الخدمة والضرائب المقررة

Juice flavored cocktails
كوكتيالت بمذاق العصير

Florida
A mix of orange, mango, guava and grenadine
فلوريدا
عصير برتقال ،مانجو، جوافة ، الرمان
Sunshine
A mix of lime juice, grenadine and sprite
سن شاين
عصير ليمون ، عصير الرمان ، سبرايت

Milk shake
Blended of ice cream and fresh milk
ميلك شيك
خليط من االيس كريم و الحليب الطازج

Ice tea flavored cocktails
كوكتيالت بمذاق الشاى المثلج

Spicy ice tea
The perfect ice tea with cinnamon and ground 
nutmeg mixed with freshly squeezed orange juice, 
garnished with fresh mint
سبايسى
 الشاى المثلج مع القرفة وجوزة الطيب تخلط مع عصير
البرتقال الطازج وتقدم مع أوراق النعناع الطازج

Spring touch ice tea
Rich ice tea with green apple
سبرنج تتش
مذاق الشاى المثلج مع التفاح األخضر

80.00 L.E.
 
 

80.00 L.E.
 
 
 

100.00 L.E.

 

78.00 L.E.
 
 

80.00 L.E.

Non 
alcoholic 
cocktails
كوكتيالت غير

كحولية



Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes 
األسعار بالجنيه المصرى غير شاملة رسم الخدمة والضرائب المقررة

SNACKS
أطباق خفيفة

Goat cheese salads
served warm with fresh greens and balsamic dressing
سالطة جبن الماعز الدافئة
مع السالطة الخضراء المتبلة

Greek salad
Pieces of tomatoes, cucumber, onion, feta cheese & olives typically seasoned with salt and 
greek mountain oregano
سالطة يوناني
قطع من الطماطم والخيار والبصل وجبن الفيتا والزيتون متبل بالملح واألوريغانو الجبلي اليوناني

Hot and cold Oriental platter
Kebba, vegetable spring rolls, labna and Fattosh
 تشكيلة من المقبالت الشرقية الساخنة والباردة
كوبيبة ، رقائق الخضروات ، لبنة و فتوش 

Pizza
The base of fresh Margherita, tomatoes, mozzarella, onion, black and green marinated olives, 
oregano and the topping you prefer: 
tuna, mushroom, salami beef, chicken or beef, sausages or seafood
بيتزا
إختر إضافات البيتزا كما تفضل من:   
»تونة أو مشروم أو سالمى البقرى أو سجق الدجاج أو سجق البقرى أو المأكوالت البحرية«
حجم 2٨ سم تكفي لفرد واحد

Club sandwich
Beef bacon, chicken, and eggs with spread mayonnaise in a layer of toasted bread
شرائح التوست مع الدجاج
واللحم البقرى والبيض والمايونيز

Beef burger
Beef burger with bread buns or potato pancake and rocket salad
برجر اللحم البقرى
مع الخبز أو بطاطس البانكيك والسالطة

Dessert of the day Fresh to your choice.
مختاراتكم من حلوى اليوم
حلويات شرقية أو غربية

Cheese platter
4 types of cheese with toasted bread
4 أنواع من الجبن
مع خبز التوست المحمر

117.00 L.E.

135.00 L.E.

155.00 L.E.

125.00 L.E.

125.00 L.E.

140.00 L.E.

90.00 L.E.

90.00 L.E.

        These dishes comply with guidelines on a balance diet
       هذه االطباق تراعي خصائص التغذيه المتوازيه

These dishes exclusion of meet
هذه االطباق خاليه من اللحوم




