A la Carte Menu
From 9:00- 18:00H

Salad & Appetizer
Caesar Salad

قائمة االيس كريم

150
110

Marinated grilled chicken breast, anchovies and garlic dressing, Parmesan cheese and
croutons

Cold Oriental Mezzeh

) سكوب من اختيارك المغطى بالكريمة الطازجة والصوص3(

215

Babaghanouch, hummus, tabbouleh, mutable, Paprika cheese

Garden Green Salad

اختيارك من اآليس كريم

120

بروفيترول جالس

120
)(مغطاة بصوص الشوكوالتة ورقائق اللوز المحمص

Fresh green salads marinated with French dressing

Sandwich and Main course
Traditional Club Sandwich

150

Cheese Burger

130
280

8oz beef burger with cheese, tomato, lettuce and onions, Accompanied with coleslaw and
French fries

Pain Bagnat Sandwich

 صوص،  مزين بالفراولة الطازجة،  فراولة و شوكوالتة مع الموز الطازج، (آيس كريم فانيليا
)الشوكوالتة و التوت البري

240

Chicken breast, tomatoes, turkey ham, egg, lettuce and mayonnaise,
Served with French fries

280

260

Kobeba, Cheese and meat sambussek, local sausage, wine leaves, Served with tahina
sauce

Steak au Poivre

130

Grilled Half Chicken

ليجويز الشوكوالتة
 كريم شانتيه وشرائح، (آيس كريم شوكوالتة وفانيليا مع صوص الشوكوالتة الساخنة
)الشوكوالتة

آيس كريم محبي الشوكوالتة
) لوز وصوص الشوكوالتة، كراميل، (ماكرون شوكوالتة مع آيس كريم شوكوالتة

380
95

Meat of the day with Garnish

380

Fish of the day with Garnish

350

Soup of the day

120

All the prices by EGP and subject to the service charge and all government taxes

120

130

Marinated with olive oil, fresh thyme and Seasonal vegetables

ال مادلين
) كريم شانتيه والمكسرات،  مزين بالشوكوالتة مادلين، (آيس كريم الفراولة والفانيليا والكراميل

460

8oz prime beef tenderloin with black pepper sauce, served with paprika potatoes and
sautéed vegetables

تروبيكال
)  مزين بالفستق المحمص مع كريم شانتيه و التوت،  الليمون و فاكهة الباشون، (عصير المانجو

Tuna, anchovy, tomato, red onion, basil, boil egg, lettuce, garlic, French radish, Kalamata
olive and green pepper

Hot Oriental Mezzeh

انينا اسبلت

كريم كراميل
)(بنكهة الفانيليا ومغطاة بصوص الكراميل
جميع األسعار بالجنيه المصري وتخضع لرسوم الخدمة وجميع الضرائب الحكومية

السلطات والمقبالت

Ice Cream Menu
Selection of ice cream

150
110

Profiterole glace

 جبنة بارميزان و خبز محمص، ثوم، أنشوجة،صدورالدجاج المتبلة

215

(3 scoop from our selection topped with fresh cream and sauces)

سلطة سيزر

المازات الشرقية الباردة
 جبنة بابريكا، متبل، تبولة، حمص،باباغنوج

120
120

(Topped with chocolate sauce and roasted almond flakes)

سلطة خضراء
سلطلة خضراء طازجة متبلة بالصوص الفرنسي

Banana split

150

(Vanilla, strawberry and chocolate ice cream with fresh banana,
garnished with fresh strawberry, chocolate sauce and raspberry
coulis)

Tropical

240

280

130

280

260

(Flavored with vanilla and drenched in caramel sauce)

All the prices by EGP and subject to the service charge and all government taxes

ستيك او بيفري
تقدم مع بطاطس بابريكا وخضار، اللحم البقري الطري مع صوص الفلفل األسود
سوتيه

130

Crème Caramel

المازات الشرقية الساخنة
 محشى ورق عنب مع سلطة الطحينة، سجق شرقي، سمبوسك جبن ولحم،كبيبة

460

(Chocolate macaron filled with chocolate ice cream, caramelized
almonds and chocolate fudge sauce)

ساندوتش بان بانات
 فجل، ثوم، خس، بيضة مسلوقة، ريحان، بصل أحمر، طماطم، أنشوجة،تونة
 زيتون كاالماتا وفلفل أخضر،فرنسي

120

(Chocolate and vanilla ice cream, drenched in hot chocolate
sauce, finished with Chantilly cream and chocolate shaves)

Chocolate lover’s ice cream

برجر بالجبن
 الخس والبصل يقدم مع سلطة كول سلو و البطاطس، الطماطم،برجر مع الجبن

(Strawberry, vanilla and caramel ice cream, garnished with
chocolate Madeleine, Chantilly cream and mix nuts)

Chocolate Liegeois

كلوب ساندوتش التقليدي
 مايونيز مع بطاطس مقلية، خس، بيض، لحم الديك الرومي، طماطم،صدورالدجاج

130

(Mango, lemon and passion fruit sorbet, garnished with roasted
pistachio and finished with Chantilly cream and mixed berries
coulis)

La Madeleine

الساندوتشات واالطباق الرئيسية

380

نصف دجاجة مشوية
متبله بزيت الزيتون والزعتر الطازج ويقدم مع الخضروات الموسمية

95
380

طبق اليوم من اللحم

350

طبق اليوم من السمك

120

شوربة اليوم
جميع األسعار بالجنيه المصري وتخضع لرسوم الخدمة وجميع الضرائب الحكومية

بيتزا

Pizza
Vegetarian [V]

210

Tomato sauce, mozzarella cheese, mushrooms, bell peppers and onions
confit

Diavola

210

 فلفل حلو وبصل،  مشروم، صلصة الطماطم مع جبنة موتزاريال

210

210

250

Tomato sauce and 4 kind of cheeses

250

فورماجي
 أنواع من الجبن4 صلصة الطماطم مع

مكرونه

Pasta
Penne Al Arabbiata

دافيوال
 سالمي بقري و فلفل حار، صلصة طماطم مع جبنة موتزاريال

Tomato sauce, mozzarella cheese, beef salami and chili

Formaggi [V]

نباتي

195

195

مكرونه اربياتا
مكرونه مع صوص الطماطم الحار

Penne with spicy tomato sauce

Spaghetti al Salmon

210

210

Smoked salmon with fresh cream, dill, onions and fresh basil

Spaghetti Al Bolognese or al Pomodoro

البصل والريحان, الشبت,  الكريمة الطازجة, اسباجيتي مع سمك السلمون المدخن

210

with Neapolitan Bolognaise sauce or Italian tomato sauce

210

قائمة االطفال
150

with French fries and light yogurt Tatar sauce

Fish Finger

150

Mayonnaise sauce with fresh herbs and French fries

Penne with cheese and white sauce

االعشاب الطازجة والبطاطس المقلية, اصابع السمك الطازجه مع المايونيز

150

مكرونه بينا بالجبن و الصلصة البيضاء

190
110

190

All the prices by EGP and subject to the service charge and all government taxes

طبق الجبن
تقدم مع مربي التين والبسكويت والفواكه المجففة

110

تيراميسو
 قهوة اسبريسو وبسكويت، ماسكاربون

Mascarpone, espresso coffee and biscuit

Fresh Fruit Salad

قطع الدجاج ناجتس مع البطاطس المقلية وصلصة الزبدة الخفيفة

الحلويات

Served with figs-chutney, crackers and dried fruits

Tiramisu

150
150

150

Sweet Temptations
Cheese Platter

اسباجيتي البولونيز
مع صلصة نابوليتان بولونيز أو صلصة الطماطم اإليطالية

Kids Menu
Homemade Chicken Nuggets

اسباجيتي االسالمون

80

80

سلطة فواكه طازجة

جميع األسعار بالجنيه المصري وتخضع لرسوم الخدمة وجميع الضرائب الحكومية

