Le gout
restaurant

إستمتع بوجبتك

Entertain your palate

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

Please Inform your host in case of food allergies
برجاء إبالغ مضيفك في حالة وجود حساسية من نوع من المأكوالت
Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes
األســعار بالجنيــه المصــرى غيــر شــاملة رســم الخدمــة والضرائــب المقــررة

These dishes free of animal products
هذه األطباق خالية من المنتجات الحيوانية
Gluten Free
خالي من الجلوتين

Soup
الحساء

Cream of asparagus and mushroom soup
Fresh creamy asparagus with dry mushroom
شوربة األسبراجوس والمشروم بالكريمة

85.00 L.E.

Seafood soup
Scented anise seafood soup with garlic biscuits
شوربة المأكوالت البحرية مع خبز الثوم

95.00 L.E.

Gazpacho soup
Chilled fresh vegetable soup with olive oil and crouton
شوربة الخضروات الباردة مع زيت الزيتون و الخبز المحمر

85.00 L.E.

Soup of the day
Prepared daily from our fresh ingredients
شوربة اليوم طازجة

85.00 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

Please Inform your host in case of food allergies
برجاء إبالغ مضيفك في حالة وجود حساسية من نوع من المأكوالت
Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes
األســعار بالجنيــه المصــرى غيــر شــاملة رســم الخدمــة والضرائــب المقــررة

These dishes free of animal products
هذه األطباق خالية من المنتجات الحيوانية
Gluten Free
خالي من الجلوتين

Starters
المقبالت

Rocco salad
Chicken breast, fresh watercress, mushroom, dried tomato and parmesan cheese salad
in balsamic dressing
صدور الدجاج و سالطة الجرجير والطماطم والمشروم وجبن البارميزان مع خل البلسمى

Small
Large

98.00 L.E.
117.00 L.E.

Chicken pear salad
Coated chicken breast with blue cheese dressing, pear and fresh green salad
سالطة الدجاج بالسالطة الخضراء وقطع الكمثرى وصلصة جبن الروكفورت

125.00 L.E.

Fresh garden salad
Selection of fresh seasonal vegetables with vinaigrette dressing served with gluten free bread
سالطة الموسم مع صلصة الفينيجريت

95.00 L.E.

Caesar salad ( organic ) () عضوية
Fresh Romaine salad and vinaigrette with grilled chicken or beef bacon
سالطة القيصر مع الخس الطازج والفنيجريت وإختياركم من الدجاج أو اللحم البقرى المشوى

Small
Large

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

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

Please Inform your host in case of food allergies
برجاء إبالغ مضيفك في حالة وجود حساسية من نوع من المأكوالت
Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes
األســعار بالجنيــه المصــرى غيــر شــاملة رســم الخدمــة والضرائــب المقــررة

98.00 L.E.
117.00 L.E.

95.00 L.E.

These dishes free of animal products
هذه األطباق خالية من المنتجات الحيوانية
Gluten Free
خالي من الجلوتين

Starters
المقبالت

Avocado guacamole and shrimps salad
Flavored orange and cardamon shrimps with preserved marinated avocado, Mexican style
سالطة األفوكادو على الطريقة المكسيكية بنكهة الحبهان والبرتقال مع الجمبرى المتبل

155.00 L.E.

Smoked salmon platter
Roses of smoked salmon served with fresh green salads, melba toast and caper
طبق السالمون المدخن مع السالطة الخضراء والكابرى والتوست المحمر

185.00 L.E.

Seafood cocktail
Shrimp, calamari and crab sticks, olive oil and celery cocktail sauce
كوكتيل الجمبرى والكاالمارى والكابوريا بالكرفس وزيت الزيتون

175.00 L.E.

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

117.00 L.E.

Mozzarella and crispy eggplant salad
Mozzarella cheese, tomato, bell pepper and crispy eggplant with pesto sauce
شرائح الباذنجان المحمر والفلفل األخضر والطماطم وجبن الموزاريال بصلصة الريحان

95.00 L.E.

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

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

Please Inform your host in case of food allergies
برجاء إبالغ مضيفك في حالة وجود حساسية من نوع من المأكوالت
Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes
األســعار بالجنيــه المصــرى غيــر شــاملة رســم الخدمــة والضرائــب المقــررة

155.00 L.E.

These dishes free of animal products
هذه األطباق خالية من المنتجات الحيوانية
Gluten Free
خالي من الجلوتين

Dishes
األطباق الرئيسية
• MEATS اللحوم
Breaded veal escalope
Marinated and breaded veal loin served with sautéed vegetables & mashed potatoes
دوائر اللحم البتلو المتبل مع البقسماط (بانيه) يقدم مع الخضار السوتيه والبطاطس المهروسة
Grilled veal chops
Grilled veal cutlets served with walnuts & mashed potatoes
ريش بتلو مشوية مع البطاطس المهروسة وعين الجمل
Beef tenderloin
Core fillet of beef grilled with mushroom or pepper sauce served with roasted vegetables roots
فيليه بقرى مشوى مع صلصة المشروم أو الفلفل ويقدم مع الخضار الروستو
Roasted lamb chops
Herbal roasted lamb chops with mint sauce
ريش الضأن الروستو مع األعشاب وصلصة النعناع
Surf and turf
Grilled beef medallion, shrimp and sea bass topped with creamy garlic sauce
دوائر اللحم البقرى مع الجمبرى والسمك المشوى مغطاه بصلصة الكريمة والثوم
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

Please Inform your host in case of food allergies
برجاء إبالغ مضيفك في حالة وجود حساسية من نوع من المأكوالت
Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes
األســعار بالجنيــه المصــرى غيــر شــاملة رســم الخدمــة والضرائــب المقــررة

165.00 L.E.

195.00 L.E.

180 gm 200.00 L.E.
240 gm 245.00 L.E.
195.00 L.E.

300.00 L.E.

These dishes free of animal products
هذه األطباق خالية من المنتجات الحيوانية
Gluten Free
خالي من الجلوتين

Dishes
األطباق الرئيسية

• POULTRY الطيور
145.00 L.E.

Tandoori chicken
Roasted chicken cooked in yogurt, lemon juice and spices, served with puri Indian bread
دجاج روستو مطهوة بصلصة الزبادى و الليمون والتوابل الحارة تقدم مع الخبز الهندى
Chicken with glazed onion

145.00 L.E.

Boneless grilled chicken on a bed of glazed onion
نصف دجاجة مخلية و مشوية و تقدم مع بصل مكرمل بالزبدة و العسل
145.00 L.E.

Chicken kabsa
Traditional chicken kabsa with basmati rice
كبسة الدجاج التقليدية باألرز البسمتى المبهر

145.00 L.E.

Chicken biryani
Indian chicken biryani with yogurt salad
دجاج بريانى على الطريفة الهندية مع سلطة الزبادى
Braised stuffed duck
Stuffed duck with red sweet pepper, mushroom and dry fruits in orange and beetroots sauce
صدور البط المحشوة بالفلفل الحلو والمشروم والفواكه الجافة ومطهوة فى صلصة البنجر والبرتقال

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

Please Inform your host in case of food allergies
برجاء إبالغ مضيفك في حالة وجود حساسية من نوع من المأكوالت
Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes
األســعار بالجنيــه المصــرى غيــر شــاملة رســم الخدمــة والضرائــب المقــررة

180.00 L.E.

These dishes free of animal products
هذه األطباق خالية من المنتجات الحيوانية
Gluten Free
خالي من الجلوتين

Dishes
األطباق الرئيسية
• FISHES األسماك
Seafood Provencal
Slices of calamari, shrimp & fish fillet with celery leeks and onion with spicy tomato sauce serving with
rice
 جمبرى و فيليه سمك مع الكراث و الكرفس والبصل مع صلصة الطماطم الحارة تقدم مع األرز، شرائح كاليماري
Grilled or fried shrimp
marinated large shrimp as your choice grilled with lemon butter sauce and white rice or fried with tartar
sauce with basmati rice
جمبري كبير متبل حسب اختيارك مشوي مع صلصة زبدة الليمون واألرز األبيض أو مقلي مع صوص التارتار مع
األرز البسمتي
Salmon and sole fish
Pan-seared striped fresh salmon and sole fish in lemon butter sauce, fresh creamy spinach
سمك السالمون وموسى الطازج سوتيه مع صلصة الزبد والليمون يقدم مع السبانخ بالكريمة
Fried calamari
Deep-fried calamari served with tartar sauce
كاليماري متبل و مقلي يقدم مع صوص التارتار
Grilled sea bass
marinated seabass fish fillet served with white rice and sautéed vegetables & lemon butter sauce
فيليه سمك القاروص المتبل يقدم مع األرز األبيض والخضار السوتيه وصلصة الزبدة والليمون
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

Please Inform your host in case of food allergies
برجاء إبالغ مضيفك في حالة وجود حساسية من نوع من المأكوالت
Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes
األســعار بالجنيــه المصــرى غيــر شــاملة رســم الخدمــة والضرائــب المقــررة

200.00 L.E.

325.00 L.E.

225.00 L.E.

155.00 L.E.

160.00 L.E.

These dishes free of animal products
هذه األطباق خالية من المنتجات الحيوانية
Gluten Free
خالي من الجلوتين

SIDE DISHES األطباق الجانبية
SIDE DISHES األطباق الجانبية

SAUCES الصلصة

Mixed sautéed vegetables خضار سوتيه مختلطة
Ratatouille راتاتوي
Grilled vegetables خضروات مشوية
Vegetables cannelloni الخضروات كانيلوني
Pasmti rice أرز بسمتي
Mashed potatoes بطاطس مهروسة
Potatoes Rosti بطاطس روستي
French Fries بطاطس مقلية

Barbeque sauce صلصة الباربيكيو
Mustard sauce صلصة المستردة
Pepper sauce صلصة الفلفل
Mushroom sauce صلصة المشروم
Curry sauce صلصة الكاري
Tomatoes Basil sauce صلصة الطماطم والريحان

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

Please Inform your host in case of food allergies
برجاء إبالغ مضيفك في حالة وجود حساسية من نوع من المأكوالت
Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes
األســعار بالجنيــه المصــرى غيــر شــاملة رســم الخدمــة والضرائــب المقــررة

These dishes free of animal products
هذه األطباق خالية من المنتجات الحيوانية
Gluten Free
خالي من الجلوتين

EGGS, PASTA &
PIZZA
البيض والعجائن
والبيتزا

Lasagne verde
Gratinated thin home made spinach pasta with tomato sauce
شرائح الالزانيا الخضراء مع السبانخ وصلصة الطماطم طهو الفرن

120.00 L.E.

Make your own pasta
Penne, spaghetti, fusilli with the sauce you like: bolognese, tomato, carbonara and smoked salmon
:إختياركم من المعجنات مع الصلصة التى تفضلها
مكرونة بينى أو إسباجتى أو فيوزللى مع صلصة اللحم المفروم أو الطماطم أو الكاربونارا أو السالمون المدخن

95.00 L.E.

Omelette to your choice
Three eggs omelettes with your choice of filling : onion, tomato,mushroom, herbs or cheese
 األعشاب أو الجبن، المشروم، الطماطم، بالبصل: إختياركم من األومليت

70.00 L.E.

Pizza
The base of fresh Margherita, tomatoes, mozzarella, onion, black and green marinated olives, oregano and the
topping you prefer: Tuna, mushroom, beef salami, chicken or beef sausages or seafood
» «تونة أو مشروم أو سالمى البقرى أو سجق الدجاج أو سجق البقرى أو المأكوالت البحرية: إختر إضافات البيتزا كما تفضل
 سم تكفي لفرد واحد٢٨ حجم

125.00 L.E.

“PACCHERI” pasta
Served «al dente» with garlic tomato sauce and parmesan cheese
عجائن الباتشيرى مع صلصة الطماطم والثوم وجبن البارميزان

100.00 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

Please Inform your host in case of food allergies
برجاء إبالغ مضيفك في حالة وجود حساسية من نوع من المأكوالت
Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes
األســعار بالجنيــه المصــرى غيــر شــاملة رســم الخدمــة والضرائــب المقــررة

These dishes free of animal products
هذه األطباق خالية من المنتجات الحيوانية
Gluten Free
خالي من الجلوتين

SANDWICHES
السندوتشات

Steak sandwich
Grilled beef steak and avocado spread in a French baguette topped with sautéed sweet pepper and BBQ sauce
اللحم البقرى المشوى مع كريمة االفوكادو وصوص الباربكيو

125.00 L.E.

Bacon and chicken sandwich
Sautéed beef bacon and chicken breast with tomato and cheese in a toasted buns
صدور الدجاج وقطع اللحم البقرى سوتيه مع الطماطم والجبن والخبز المحمر

125.00 L.E.

Grilled vegetables sandwich
Assorted grilled vegetables with rosemary rolled in tortilla bread and mozzarella cheese
ساندوتش الخضروات المشوية مع الرزماري وجبن الموزاريال

90.00 L.E.

Cottage cheese sandwich
Slices of brown toast coated with cottage cheese and olive oil
شرائح التوست البنى مع الجبن القريش وزيت الزيتون

90.00 L.E.

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

125.00 L.E.

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

140.00 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

Please Inform your host in case of food allergies
برجاء إبالغ مضيفك في حالة وجود حساسية من نوع من المأكوالت
Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes
األســعار بالجنيــه المصــرى غيــر شــاملة رســم الخدمــة والضرائــب المقــررة

These dishes free of animal products
هذه األطباق خالية من المنتجات الحيوانية
Gluten Free
خالي من الجلوتين

CLASSICS
كالسيك

Veal casserole
Cubes of veal with mixed vegetables cooked casserole style serving with baked potatoes
مكعبات اللحم البتلو المسواه مع طاجن الخضروات و تقدم مع البطاطس المخبوزة بالفرن
)(بطاطس جاكت

160.00 L.E.

Chicken carry
Includes a variety of aromatic spices simmered with coconut milk served with basmati rice
كاري الدجاج مع التوابل الهندية مع حليب جوز الهند المقدمة مع أرز البسمتي

145.00 L.E.

Paella rice
Assorted sea food, beef sausage, chicken & green pease cooked with saffron rice
تشكيلة من المأكوالت البحرية و الصوصيص البقرى و الدجاج و البازالء مع األرز البسمتى على
الطريقة األسبانيه

195.00 L.E.

Fish meunier
160.00 L.E.
Seasoned and flowered seabass fillet served with white rice and dill sauce
فيليه قشر بياض متبل و متبن بالدقيق و مسوى بالمقاله يقدم مع األرز األبيض و صلصة الشبث

ONLY OR TO
SHARE
أطباق فردية أو
للمشاركة

• Grilled or fried
Large shrimp, salmon steak, seabass fillet,
calamari & Mussels
Serving with rice & salads
جمبرى كبير مع سلمون وفيليه قشر بياض
وكاليمارى وبلح البحر
ويقدم مع األرز وسلطة خضراء وسلطة الطحينه

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

FOR 1 شــخص واحد

230.00 L.E.

Please Inform your host in case of food allergies
برجاء إبالغ مضيفك في حالة وجود حساسية من نوع من المأكوالت
Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes
األســعار بالجنيــه المصــرى غيــر شــاملة رســم الخدمــة والضرائــب المقــررة

FOR 2 شــخصان

400.00 L.E.

FOR 3  اشــخاص٣

585.00 L.E.

These dishes free of animal products
هذه األطباق خالية من المنتجات الحيوانية
Gluten Free
خالي من الجلوتين

These dishes free of animal products
هذه األطباق خالية من المنتجات الحيوانية
Gluten Free
خالي من الجلوتين

Please Inform your host in case of food allergies
برجاء إبالغ مضيفك في حالة وجود حساسية من نوع من المأكوالت
Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes
األســعار بالجنيــه المصــرى غيــر شــاملة رســم الخدمــة والضرائــب المقــررة

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

DESSERTS
الحلويات

Fruit crème brûlée
Fruit crème brûlée, caramelized raspberry
كريمة البروليه بالفواكه مع الكراميل والتوت

90.00 L.E.

Your mousse flavor
Chocolate, strawberry or vanilla
موس الشيكوالتة او الفانيليا او الفراولة

90.00 L.E.

Brownies
A rich and well-balanced chocolate brownies with vanilla ice cream and caramel sauce
براونيز الشيكوالتة مع أيس كريم الفانيليا والكراميل

90.00 L.E.

Ice cream
Mixed Ice cream 3 scoup
 معالق من االيس كريم المفضل لديكم٣

105.00 L.E.

Oum Ali
Crusted Oriental dough, milk, sugar and cream
أم علي

125.00 L.E.

Tiramisu
Dipped in coffee, layered with a whipped mixture of egg yolks and mascarpone cheese
حلوى التيراميسو الغنية بالكريمة والقهوة

90.00 L.E.

Fresh fruit platter
A selection of seasonal fresh fruit slices.
شرائح فواكه الموسم طازجة

125.00 L.E.

Molten chocolate cake
Served with vanilla ice cream
كيك المولتون الغنى بالشيكوالتة يقدم مع آيس كريم الفانيليا

90.00 L.E.

Dessert of the day
Fresh to your choice.
مختارتكم من حلوى اليوم
حلويات شرقية وغربية

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

Please Inform your host in case of food allergies
برجاء إبالغ مضيفك في حالة وجود حساسية من نوع من المأكوالت
Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes
األســعار بالجنيــه المصــرى غيــر شــاملة رســم الخدمــة والضرائــب المقــررة

These dishes free of animal products
هذه األطباق خالية من المنتجات الحيوانية
Gluten Free
خالي من الجلوتين

WATER
المياه

FIZZY Drinks
المشروبات الغازية

Natural water (large)
)مياه طبيعية ( كبيرة

39.00 L.E.

Natural water (small)
)مياه طبيعية (صغيرة

23.00 L.E.

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

45.00 L.E.

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

55.00 L.E.

San Pellegrino sparkling water
ماء فوار سان بيللجرينو

86.00 L.E.

Coca cola / Sprite / Fanta
 فانتا-  سبرايت- كوكاكوال

39.00 L.E.

Coca cola diet / Zero
 زيرو- كوكاكوال دايت

39.00 L.E.

Sprite diet / Zero
 زيرو- سبرايت دايت

39.00 L.E.

Tonic / Soda water
 ماء صودا- ماء تونيك

39.00 L.E.

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

47.00 L.E.

Red Bull
ريد بول

86.00 L.E.

Non alcoholic Champagne (large)

served by bottle only

320.00 L.E.

)شمبانيا غير كحولية (كبيرة
تقدم بالزجاجة فقط
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

Please Inform your host in case of food allergies
برجاء إبالغ مضيفك في حالة وجود حساسية من نوع من المأكوالت
Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes
األســعار بالجنيــه المصــرى غيــر شــاملة رســم الخدمــة والضرائــب المقــررة

These dishes free of animal products
هذه األطباق خالية من المنتجات الحيوانية
Gluten Free
خالي من الجلوتين

Juices
العصائر

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

47.00 L.E.

Fresh orange juice
عصير البرتقال الطازج

47.00 L.E.

Fresh lemon juice
عصير الليمون الطازج

47.00 L.E.

Natural canned juices

45.00 L.E.

Tea / Flavored tea
 بالنكهات اﻟﻤﺨتلفة/ شاى

39.00 L.E.

Infusions
عطريات

39.00 L.E.

Hot chocolate
شيكوالنة ساخنة

39.00 L.E.

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

39.00 L.E.

Turkish coffee
قهوة تركى

39.00 L.E.

Fresh brewed coffee
قهوة أمريكية طازجة

39.00 L.E.

Espresso
قهوة إسبرسو

55.00 L.E.

Cappuccino
كابتشينو

55.00 L.E.

عصائر طبيعية معلبة

Hot drinks
المشروبات الساخنة

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

Please Inform your host in case of food allergies
برجاء إبالغ مضيفك في حالة وجود حساسية من نوع من المأكوالت
Prices are in EGP not included service charge and all applicable taxes
األســعار بالجنيــه المصــرى غيــر شــاملة رســم الخدمــة والضرائــب المقــررة

These dishes free of animal products
هذه األطباق خالية من المنتجات الحيوانية
Gluten Free
خالي من الجلوتين

