Dessert
38

الحلويات
كعكة اجلنب باندان

كعكة اجلنب بندان مع قطع الفواكة

Pandan cheese cake

38

Pandan flavoured baked cheese cake with fruit
compote

38

متر لزج مع بودجن اجلنزبيل

متر لزج مع بودجن اجلنزبيل وصلصة الكارميل

Sticky date and ginger pudding

Sticky date and ginger pudding with caramel
sauce

42

38

طبق الفواكة املوسمية

Seasonal fresh fruit platter

42

Drinks
27
26
35
26
34
25
25
25
25
25
25
37
23
23
26
23
23
23

المشروبات

مياه عذبة وفوارة
 مل500 إيفيان
 مل500 ماء ميلت
 ليتر١ ماء ميلت
 مل٥٠٠ ماء ميلت الغازية
 مل500 سان بيلليجرينو
مشروبات غازية
بيبسي
دايت بيبسي
ميريندا
سفن آب
سفن آب اليت
| إيفرفس جينجر إيل | إيفرفس تونيك
إيفرفس صودا | بيتر ليمون
ريد بل
العصائر الباردة
برتقال | أناناس | تفاح | جريبفروت
القهوة
إسبريسو
كا بو تشينو
قهوة محضرة طازج ًا
شوكوالتة ساخنة أو باردة
تشكيلة شاي فاخرة
توليفات

STILL & SPARKLING
Evian 500 ml
27
Melt Water 500 ml
26
Melt Water 1 ltr
35
Melt Water Sparkling 500 ml
26
San Pellegrino 500 ml
34
SOFT DRINKS
Pepsi
25
Diet Pepsi
25
Mirinda
25
7up
25
7up Light
25
Evervess Ginger Ale I Evervess Tonic I
Evervess Soda I Bitter Lemon
25
Redbull
37
CHILLED JUICES
23
Orange I Pineapple I Apple I Grapefruit
COFFEE
Espresso
23
Cappuccino
26
Freshly Brewed Coffee
23
Hot or Cold Chocolate
23
FINEST SELECTION OF
TEAS & INFUSIONS
23

مطبخ أيبيس يقدم
offers you

مقبالت خفيفية

MENU
FOR THE

NOT-SO HUNGRY

Soups
34

شوربة

شوربة توم مي جوجن

،احلساء التقليدى التايالندى مع عجينة الفلفل احملمص
 اوراق،اخلولنجان، عشب الليمون، الفطر،القريدس
الليمون مع الكزبرة الطازجة

Tom yum goong soup

34

Tradition Thai soup with roasted chilli paste,
prawns, mushrooms, lemon grass, galangal, lime
leaves and fresh corriander

34

Soup of the day

Please ask the server

Salads
37

شوربة اليوم

برجاء طلب نادل الطعام

34

السلطات

سلطة الووك

 خلطة االفوكادو واخليار، والطماطم،بعض انواع اخلس
 سمسم،بالعسل اخلاص بنا

16
 القريدس/ اضافة الدجاج
The wok salad
37
Mixed lettuce, tomatoes, avocado and cucumber
tossed in our own honey and sesame dressing
Add chicken/Shrimp

40

16 each
سلطة النكواز

 الفاصوليا اخلضراء والفلفل،التونة مع الفلفل املطحون
والبطاطس والزيتون والطماطم والبيض املسلوق مع
اخلس املقرمش

Nicoise salad

40

Pepper crusted tuna, green beans, bell peppers,
potatoes, olives, cherry tomatoes, boiled egg and
crispy lettuce

42

حصص القلبية

62

Fish and chips

62

Battered fried fish of the day, French fries and
tartar sauce

47

Ibis Caesar club sandwich

42

Feta Cheese, tomato, cucumber, red onion and
oregano with lemon & olive oil dressing

47

Triple decker sandwich with roasted cajun
chicken, lettuce, tomato, parmesan cheese, fried
egg, turkey bacon, Caesar dressing and curly fries

53

باد تايالندى

نودل على الطريقى التايالندية مع التوفو املقلى والفجل
احللو واجلزر والفول السودانى مع بيض مقلى بصلصة
التمر الهندى

 القريدس/ اضافة الدجاج

Pad Thai

Thai style rice noodle with fried tofu, sweet
radish, carrots, cabbage, roasted peanuts and
egg, wok fried in tamarind honey sauce

53

16 each

Add chicken/Shrimp

68

ضلوع حلم

ضلوع اللحم املطبوخة ببطء على صلصة الشواء
الشرقية وبعض اخلضروات املقلية

طبق املشاوى الشرقى

شيش طاووق وكفتة وكباب مع سلطة فتوش وخبز عربى
وبطاطس محمرة
Shish tawook, lamb kofta, lamb kebab with
fattoush salad, Arabic bread and French fries

68

74

Beef ribs

Slow cooked beef ribs with oriental BBQ sauce
and wok fried vegetables

74

سمك السلمون وزبدة ميسو

سمك السلمون املقلى على زبدة ميسو وبعض
اخلضروات املقلية

ايبيس سيزر كلوب ساندويتش

شطيرة ديكر الثالثى مع دجاج الكاجون واخلس
والطماطم وجنب الشيدر والبيض املقلى والديك الرومى
املقدد بطاطس محمره

16

74

سمك وبطاطس

السمك املقلى مع البطاطس احملمره وصلصة التارتار

 السلطة اليونانيةOriental mixed grill platter

جبنة فيتا مع الطماطم واخليار والبصل االحمر وتوابل
مع ليمون وزيت الزيتون

Greek salad

Hearty Helpings

Salmon and miso butter

74

Pan fried salmon with miso butter sauce and wok
fried vegetables

32
16

ناسى جورجن

االرز االندونيسى املقلى فى صلصة ذيذه مع الفول
السودانى ومن االعلى بيض مقلى

 القريدس/ اضافة الدجاج

Nasi goreng

32

Indonesian fried rice in savoury sauce, peanuts
and topped with sunny side up fried egg
Add chicken/Shrimp

16 each
بريانى

االرز البسماتى املطبوخ مع اجلنزبيل والبصل والكزبرة

63
74

اخلضروات
 قريدس/ فراخ بانية

Biryani

Fragrant basmati rice with ginger, onions,
coriander and served with pickles, mango
chutney and raita
Vegetables
Boneless chicken/Shrimp

63
74

