 ﻳﺮﺟﻰ إﺣﺎﻃﺔ ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻐﺮف،إذا ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺘﺒﻌﻮن ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
. ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻜﻢ،ﻋﻠﻤ
For any specific dietary requirements, please contact
room service who will assist you with your queries.

 أو اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻲ اﻟﺰر،8140  ﻳﺮﺟﻰ اﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ،ﻟﻠﻄﻠﺐ
.اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻐﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ
To place your order, please dial 8140 or press the
room service button on your phone.

(V) Suitable for vegetarians
Please notify our service associates if you have any food allergies
All Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee & 10% service charge

رﻓﻪ ﻣﺬاﻗﻚ

Entertain your palate

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻐﺮف
Room service

BREAKFAST
Novotel Breakfast			

95

Eggs Benedict
Sautéed spinach, grilled turkey bacon
hash brown and chicken sausage
gratinated with hollandaise sauce
Fresh fruits salad with fruit yoghurt
Bakery basket, white or brown sliced bread,
Assorted Vienoisseries
Butter, honey and selection of preserves
Selection of freshly squeezed juice
Selection of hot beverage

American Breakfast			

100

Grilled flattened beef steak with fried eggs
hash brown, grilled tomato, baked beans
turkey bacon or chicken sausage
Seasonal fresh fruits slices
Bakery basket, white slice or brown slice bread,
Assorted Vienoisseries
Butter, honey and selection of preserves
Selection of freshly squeezed juice
Selection of hot beverage

Continental Breakfast			

79

Sliced cheese platter
Assorted cold cuts
Seasonal fresh fruits slices
Bakery basket, white slice or brown slice bread,
Assorted Vienoisseries
Butter, honey and selection of preserves
Selection of freshly squeezed juice
Selection of hot beverage

Middle Eastern Breakfast

			

Labneh
Olives, sliced cucumber and tomatoes
Foul Medames with condiments
Seasonal fresh fruits slices
Bakery basket, white slice or brown slice bread,
Assorted Vienoisseries and arabic bread
Butter, honey and selection of preserves
Selection of freshly squeezed juice
Selection of hot beverage

All Menu items are available 24 hours
Local / Regional product
Healthy choice / Balanced dish
Suitable for vegetarians
Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement
Please notify our service associates if you have any food allergies
All Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee & 10% service charge

89

Healthy Breakfast

			
89

Egg white omelet filled with onion, tomato and mushrooms
Sliced low fat cheese, Assorted cold cuts
Seasonal fresh fruit slices, Low fat yoghurt
Multi grain sliced bread , margarine, sugar free jam
Selection of freshly squeezed juice
Tea or decaffeinated coffee

À LA CARTE BREAKFAST OPTIONS
All Bran I Rice Crispies I Corn Flakes		
Choco Flakes I Fruit N Fibre

23

Seasonal Sliced Fresh Fruits with Fruit Yoghurt		

40

Bircher Muesli with Chocolate Chips		

34

Choice of Natural, Fruit or Low Fat Yoghurt		

19

Three Eggs Omelet with Your Choice of Filling		

50

Two Eggs Cooked To Your Preference		

44

Oriental Style Foul Medammes			

34

Fluffy Buttermilk Pan Cakes			

34

Served with a choice of full cream or low fat milk

Mushroom, cheese, turkey bacon, tomato, bell pepper
or onion served with chicken sausage, grilled tomato
and hashed browns

Scrambled, poached, fried or boiled, served with turkey
bacon, chicken sausage, tomato and hash brown

Served with condiments

Layered with maple syrup and cinnamon fruit compote

BAKERY
Plain or Chocolate Croissant		
Cinnamon Roll			
Apricot Danish			
Doughnut			
Muffin			
Chocolate Twist			
Your Choice of Bakery Items (3pcs)		

Served with butter, honey and jam

All Menu items are available 24 hours
Local / Regional product
Healthy choice / Balanced dish
Suitable for vegetarians
Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement
Please notify our service associates if you have any food allergies
All Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee & 10% service charge

17
17
17
17
17
17
40

COFFEE
Turkish			

22

Espresso			

20

Double Espresso			

22

Cappuccino			

22

Long Black Coffee			

20

Café Latte			

22

Finely ground double boiled, served at your desired
sweetness

The classic - smooth and rich in flavour, lingering aroma
with caramelly sweet finish

Two perfect shots of rich espresso

Espresso with steamed milk, topped with a deep layer
of foam

American style coffee, rich and full bodied

Espresso with steamed milk, lightly topped with foam

HOT CHOCOLATE
Perfect Blend of the Finest Chocolate & Fresh Milk			
A real treat for chocolate lovers

22

FINEST SELECTION OF TEAS &
INFUSIONS
English Breakfast I Earl Grey I Darjeeling			
Moroccan mint I Chamomile I Peppermint
Green tea with jasmine

All Menu items are available 24 hours
Local / Regional product
Healthy choice / Balanced dish
Suitable for vegetarians
Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement
Please notify our service associates if you have any food allergies
All Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee & 10% service charge

22

APPETIZER & SALAD
Grilled Spiced Shrimps Caesar			

57

Traditional Greek Salad

			

50

			

50

Grilled marinated shrimps with herbs & spices on Romaine
lettuce tossed in our homemade Caesar dressing

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

Healthy Salad

Poached chicken, fresh mixed greens tossed with orange
dressing, served with water melon, mandarins, plums and
pineapples

Thai Beef Salad with Herbs & Spicy Dressing

			

50

			

55

Thinly sliced of grilled beef with fresh lettuce, cherry
tomato, green asparagus, mint leaves & lemon grass
dressing

Arabic Mezzeh Platter

Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves, kibbeh,
sambousek and cheese fatayer

Novotel Chef’s Salad 			

65

Seafood Tempura

65

Grilled chicken, beef ham, emmenthal cheese
Romaine lettuce, cherry tomatoes
sliced cucumber and boiled egg tossed in
balsamic dressing

			

Lightly battered fried shrimps, calamari and summan
tempura, served with a soy dip

Asian Mix Platter			

75

Veggies platter 			

65

Chicken & beef satays, shrimps parcels, vegetable
spring rolls with Singaporean style noodles

Jalapeno peppers, mozzarella sticks, vegetable spring rolls,
onion rings, vegetable samosa served with cherry tomato,
cheese and pineapple skewers

All Menu items are available 24 hours
Local / Regional product
Healthy choice / Balanced dish
Suitable for vegetarians
Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement
Please notify our service associates if you have any food allergies
All Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee & 10% service charge

SOUP
Soup of the Day		

33

Cream of Chicken		

33

Kindly ask for the day’s special

Served with fresh parmesan & pesto croutons

Roasted Tomato

		
33

Served with croutons & fresh cream

Arabic Lentil

		
33

Served with croutons & lemon wedges

SANDWICH & BURGER
Novotel Club Sandwich		

57

Salmon Sandwich		

61

Gourmet Beef Burger (180g)		

67

Gourmet Chicken Burger		

61

Smoked chicken, turkey bacon, fried egg, cheese with
avocado mayonnaise and crispy salad in toasted bread,
served with French fries

Smoked salmon in grilled rye bread, green olives, capers
& cream cheese with fresh salad and potato chips

Char-grilled beef patty cooked well done with tomato,
lettuce, gherkins and your choice of turkey bacon, cheese,
egg or mushroom in toasted sesame bun, served with
French fries

Crusted breast of chicken with tomato, lettuce and your
choice of turkey bacon, cheese, egg or mushroom with
avocado mayonnaise in toasted sesame bun, served with
curly potatoes

All Menu items are available 24 hours
Local / Regional product
Healthy choice / Balanced dish
Suitable for vegetarians
Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement
Please notify our service associates if you have any food allergies
All Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee & 10% service charge

MAIN COURSE SELECTION
Grilled Fish of the Day

78

Roasted Salmon Steak

78

Grilled fish fillet, grilled vegetables, mashed potato
and virgin vinaigrette

Sautéed julienne vegetables, brocoli
saffron and ginger broth

Provençal Shrimps

		
99

Shrimps with garlic, tomato & parsley butter, served with
yellow rice and garden vegetables

Traditional Fish & Chips		

70

Pan Fried Chicken Breast 		

67

Rack of Lamb			

95

Fried battered catch of the day fillet, French fries
tartar sauce, mashy peas and vinegar

Served with grandma vegetables, mashed potato and
apple cream sauce

Oven roasted rack of lamb, served with ratatouille vegetables,
French fries and fresh thyme jus

T-bone			 144
Grilled to your preference, served with cauliflower gratin,
seasoned potato wedges and your choice of sauce

Beef Tenderloin with Foie Gras		
Pan fried beef tenderloin, served with buttered spinach,
grand-mère vegetables, French fries and your choice of
sauce

Oriental Mixed Grill

154

		
78

Shish tawook, kofta kebabs and lamb kebabs with steamed
vegetables and French fries

Chicken Biryani		
Boneless chicken cooked with Indian biryani rice and spices
served with papadum and raita

Matter Paneer

71

		
63

Indian cottage cheese and green peas cooked in spicy
tomato sauce, served with steamed rice, paratha and
chutney

All Menu items are available 24 hours
Local / Regional product
Healthy choice / Balanced dish
Suitable for vegetarians
Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement
Please notify our service associates if you have any food allergies
All Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee & 10% service charge

Novotel Curries

Chicken			

63

Fish			

65

Shrimp			

69

Vegetables			

53

Butter Chicken		

70

Lasagna Al Forno		

67

cooked in a rich massala gravy
served with steamed basmati rice,
paratha and salad

Boneless chicken cooked in creamy Indian sauce
served with rice, paratha, papadum and raita

Gratinated meat lasagna with cheese and
tomato sauce, served with side salad

Pizza Margherita

		
57

Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano
Extra toppings (each)		
Chicken, pepperoni, Beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese,
or pineapples

Penne Genovese

10

		
65

Penne pasta mixed with grilled Mediterranean vegetables,
fresh parmesan cheese and light tomato and basil pesto sauce

La Nostra Pasta 		

70

			
SIDE ORDER		

17

Your choice of pasta (penne, spaghetti or fusilli) with
(Napolitana, bolognese or pesto) sauce, served with
parmigiano cheese

Steamed Mixed Vegetables		
Sautéed Mushrooms		
Sautéed Spinach		
French Fries		
Seasoned Potato Wedges		
Mashed Potato		
Paratha (3 pcs)		

All Menu items are available 24 hours
Local / Regional product
Healthy choice / Balanced dish
Suitable for vegetarians
Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement
Please notify our service associates if you have any food allergies
All Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee & 10% service charge

KID’S SELECTION
Tomato Soup

		

21

Fish Finger with French Fries		

36

Steamed Fish Fillet with Veggies

		

38

Chicken Nuggets with French Fries		

29

Beef Cheese Burger with French Fries		

29

Spaghetti with Tomato or Meat Sauce		

33

Steamed or Puréed Vegetables

		

21

French Fries			

17

Chocolate Mousse		

23

Fruit Yoghurt			

19

All Menu items are available 24 hours
Local / Regional product
Healthy choice / Balanced dish
Suitable for vegetarians
Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement
Please notify our service associates if you have any food allergies
All Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee & 10% service charge

DESSERT
Nougat Parfait with Mango Compote 		

34

Tiramisu with Biscotti			

34

Classic Crème Brûlée			

34

Baked Cheese Cake with Strawberry		

34

Chocolate Fudge Cake with Caramel Ice Cream		

34

Tulip with Fresh Fruit & Red Berry Compote		

34

Ice Cream (3 Scoops)			

34

Sliced Fresh Fruits Platter

34

Vanilla, strawberry, caramel and chocolate

		

Oriental Pastries & Chocolate Dates Platter

		

34

		

34

French Cheese Selection (3 Kinds)		

44

Favorite Arabian Um Ali

Served with salad leaves, fresh grapes, walnut and
bread rolls

All Menu items are available 24 hours
Local / Regional product
Healthy choice / Balanced dish
Suitable for vegetarians
Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement
Please notify our service associates if you have any food allergies
All Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee & 10% service charge

STILL & SPARKLING
San Benedetto
Evian
Emirates
Perrier
San Pellegrino

500 ml		
1000 ml		
500 ml		
1000 ml		
500 ml		
1500 ml		
330 ml		
500 ml		

20
30
24
35
18
25
22
30

SOFT DRINKS
Pepsi 			
Diet Pepsi 			
Mirinda			
7up			
7up Free			
Ginger Ale I Tonic I Soda I Bitter Lemon		
Red Bull I Red Bull Sugar Free | Red Bull Silver | Red | Blue

20
20
20
20
20
20
25

JUICES
Freshly Squeezed			

28

Chilled Juices			

24

Orange I Pineapple I Lemon & mint I Fruit cocktail

Mango I Orange I Pineapple I Mixed fruits I Tomato
Grapefruit I Cranberry

FLAVOURED DRINKS
Ice Tea Peach I Lemon (Lipton)		
Fresh Lemon Ice Tea			
Fresh Lime Soda I Water			

18
22
22

MILK SHAKES
Vanilla I Chocolate I Strawberry I Banana		

All Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee & 10% service charge

26

HOUSE WINE SELECTION
CHAMPAGNE
		
15Cl
Moët & Chandon Brut Imperial NV – France 			200
Golden straw yellow colour, green apple and citrus
fruit bouquet, white fleshed fruits (pear, peach,
apple) on the palate

75Cl

900

SPARKLING
Cuvée Jean-Louis, Blanc de Blancs Brut – France			 60		

230

Bin 30 Rosé, Lindeman’s – Australia				 70		

310

Martini Asti Spumante – Italy				 75		

315

Entising pale gold colour with especially elegant, fine bubbles,
fresh & fruity aromas of apples, apricots and a hint of honey

A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé,
strawberry and cherry fruit with creamy
texture, soft and dry finish with lingering flavours

Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a
youthful character

WHITE
		
15Cl 75Cl
Cuvée Sabourin Chardonnay – France				 45		190
Displays a beautiful bouquet of flavours, such as pear,
grapefruit and lovely butter hints. The mouth is velvety and
well balanced. The finish is full and exceptionally rich

Hardys The Riddle Chardonnay – Australia				

45		190

Frontera Sauvignon Blanc- Chile				

45		190

Antares Sauvignon Blanc – Chile				

45		190

Rich and creamy white with fresh nectarine, peach and
melon flavours with hints of vanilla oak

This light-bodied wine is clean and crisp, with lemon
and peach flavours and a brisk, dry finish

It offers aromas of mint, melon and pineapple with refreshing
citrus notes of lime and passionfruit. The palate is soft and
fruity with a medium body and a well balanced acidity

All Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee & 10% service charge

RED				 15Cl 75Cl
Cuvée Sabourin Shiraz - France				 45		190
The nose, complex and intense, shows generous black fruit
such as black currant and black berry fruit. The mouth is full
bodied, with velvety tannins giving a tremendous length in
the palate

Hardys The Riddle Cabernet Merlot – Australia			

45		190

Frontera Cabernet Sauvignon - Chile				

45		190

Antares Merlot – Chile				

45		190

Medium bodied wine that exhibits great balance of fruit
character, sweetness and complexity. Coupled with the
delicacy of the fruit and oak is enjoyable acid structure
allowing the wine to finish smoothly

The colour of the wine is a deep, garnet-red with aromas
of cherries and blackberries

Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety
smooth with flavours of strawberries and plums on the palate

ROSÉ				
15Cl
Cuvée Sabourin Rosé - France				 45		
The wine shows hint of cassis, red apples and grapefruit.
Palate is delightfully crisp, loaded with sweet berry fruit up
front, and despite a shallow middle palate, finishes quite
boldly with lingering spice and citrus

Antares Cabernet Sauvignon Rosé – Chile				
Aromas are intense, characterised by citric notes. On
the palate the wine is fresh and silky and has a lovely
finish

75Cl

190

45		190

DESSERT				 15Cl 37.5Cl
Casillero Del Diablo “Late Harvest Picking”				 100 210
Concha y Toro – Chile			
Packed with luscious peach and papaya flavours with a
fresh, crisp finish

Full wine list is available upon request

All Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee & 10% service charge

BEER

BOTTLE

Peroni		
Becks		
Budweiser		
Amstel Light		
Strongbow Cider		
Heineken		
Sol		
Corona		
Kilkenny		

VODKA

Smirnoff
Skyy
Grey Goose

GIN

Gordon’s
Bombay Sapphire
Tanqueray No. Ten

TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa
Conquistador

RUM

Matusalem Platino
Bacardi Superior

42
42
42
42
42
42
42
45
47

30 ml

BOTTLE

40
40
65

900
900
1300

40
40
50

900
900
1100

40
40

900
900

40
40

900
900

WHISKY			
30 ml		

BOTTLE

MIXED DRINKS

BOTTLE

Johnnie Walker Red Label			 40			
Dewar’s White Label			 40			
Johnnie Walker Black Label 12 Years			 50			
Jack Daniel’s			 50			
Chivas Regal 12 Years			 50			
Glenmorangie 10 Years, North Highlands			 55			
Glenfiddich 12 Years Special Reserve, 			 60			
Speyside

900
900
1100
1100
1100
1100
1100

Bacardi Breezer		

45

Orange I Pineapple I Water melon

Smirnoff Ice		

All Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee & 10% service charge

45

بيرة

زجاجة

بيروني
بيكس
بيد وايزر
إمستيل اليت
سترونجبو سايدر
هينكين
سول
كورونا
كيلكني

42
42
42
42
42
42
42
45
47

فودكا

 30ملل
40
40
65

سيمرنوف
سكاى
غري غوز

جين

		

جوردونز
بومبايسافيرز
تانكويري رقم عشرة

تكيال

40
40
50

900
900
1100

		

جو كويرفو تينامبا
كوينكستادور

رم

زجاجة
900
900
1300

900
900

40
40

		

ميتاسليم بالتينو
بكاردي سيبورير

ويسكي
جوني ولكر ريد ليبل
ديوارس وايت ليبل
جون ووكر بالك ليبل  12سنة
جاك دانيل
تشيفاز ريجال  12سنة
جلن مورنجي  10سنوات  ،جنوب هايالندرز
غليند فيدش  12سنة ،سبيشال ريسيرف،

سباي سايد

مشروبات متنوعة
بكاردي بريزر

40
40

900
900

 30ملل

زجاجة

40
40
50
50
50
55
60

900
900
1100
1100
1100
1100
1100

		

برتقال  ،اناناس ،بطيخ االحمر		

سيمرونوف أيس

زجاجة
45

		

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة

45

أحمر

 15سى اى  75سى اى

		
كوفي سابوران شيراز  -فرنسا
والحادة .له مذاق
المتنوعة
يعبق األنف برائحة النكهات
ّ
ّ
سخي من الفاكهة السوداء مثل الكشمش األسود
وثمرة العليق .أما نكهة التانين الناعمة فأنها تترك أثرا
طويل األمد باألنتعاش الرائع

45

190

		
هارديز ذا ريدل كابارنية ميرلو  -أستراليا
الحدة  ،ذو مزيج متوازن من الفاكهة
متوسط
هذا النبيذ
ّ
ّ
والحالوة ،مقترن َا بخليطًا حامضيًا من نكهة الفاكهة
الشهية وطعم البلوط ،والذي يترك مذاق َا ممتع َا وعذب َا

45

190

فرونتيرا كاربانية ساوفيغنون  -تشيلي 		
نبيذ ذو لون أحمر داكن أشبه بلون العقيق األحمر
ويمتاز بنكهة الكرز والع ّليق

45

190

أنتاريس ميرلو  -تشيلي
		
نبيذ الميرلو الطازج والغني يتمتع بمذاق ناعم
من نكهة الفراولة والخوخ

45

190

وردي

 15سى اى  75سى اى

		
كوفي سابوران روز  -فرنسا
يتمتّع هذا النبيذ بنكهة الكشمش األسود والتفاح األحمر
والجريب فروت .ذو مذاق مبهج وطازج ،أذ تتذوق في البداية
المذاق الحلو لثمرة الع ّليق ومن ثم يخلفها مزيج من النكهة
الحامضية الممزوجة مع نكهة التوابل

45

		
أنتاريس كاربانية ساوفيغنون روز  -تشيلي
بحدته باحتوائه على نوتات حامضية.
يمتاز شذا هذا النبيذ ّ
أما مذاقه فيمتاز بالطراوة والنعومة مخلف َا مذاق َا ذو نكهة محببة
45

حلو

		
كاسيليرو ديل ديابلو “ليت هارفيست بيكينج”

190

190

 15سى اى  75سى اى

100

210

كونشاي تورو  -شيلي
معبأة مع نكهات الخوخ والبابايا  ،ذو طعم طازج وسلس في الفم

توجد قائمة شاملة لكل الخمور ومتوفرة عند الطلب

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة

مجموعة من الخمور المنزلية
 15سى اى  75سى اى

شامبانيا

200

مويت وشاندون بروت امبيريال ن ف  -فرنسا
لون القش األصفر الذهبي مع باقة فواكه التفاح األخضر
والحمضيات ،الفواكه البيضاء (الكمثرى ،والخوخ ،التفاح)
على الشفاه

900

فوار
60

230

بن  30روز ،ليندمان  -أستراليا
الشراب الوردي بانتعاش وحيوية المذاق الفوار الكامل
للفراولة والكرز مع قوام كريمي ،ومذاق ناعم وجاف من
النكهات العالقة

70

310

آستي مارتيني  -إيطاليا
حلو ،خفيف ،منعش ،مع روائح الفاكهة ومظهر شاب

75

315

كوفيه جان لويس ،بالن دي بالنك بروت  -فرنسا
شحوب اللون الذهبي مع ألق الفقاعات ،عبير الفاكهة
الطازجة من التفاح والكمثرى .مذاق خفيف وسلس،
انتعاش كامل طويل األمد

		

 15سى اى  75سى اى

االبيض
45

190

		
كوفي سابوران شاردونية  -فرنسا
تقدم تشكيلة رائعة من النكهات ،مثل الكمثرى والجريب
فروت ونكهات الزبدة الشهية .ذو طعم متوازن وغير حاد
غني ورائع في الفم
طعم
يخلفه
ُ
ُ

45

190

		
فرونتيرا ساوفيغنون بالنك  -تشيلي
نبيذ خفيف منعش ورائق ،ويحتوي على نكهة الليمون
والخوخ .يترك نكهة غير حلوة ومنعشة

45

190

		
أنتاريس ساوفيغنون بالنك  -تشيلي
هذا النبيذ له مذاق النعناع والبطيخ واألناناس ،مع نكهة
حمضية لطعم الليمون وثمرة زهرة اآلالم .ذو مذاق ناعم
وفاكهي مع حموضة معتدلة ومتوازنة

45

190

		
هارديز ذا ريدل شاردونية  -أستراليا
نبيذ أبيض غني ودسم يحتوي على نكهات طازجة من
النكتارين والد ّراق والخوخ والبطيخ ،مع نكهة الفانيال الخفيفة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة

المرطبات
سانبينديتو
إيفيان
اإلمارات
بيري
سانبيليجرينو

 500ملل
 1000ملل
 500ملل
 1000ملل
 500ملل
 1500ملل
 330ملل
 500ملل

20
30
24
35
18
25
22
30

المشروبات الغازية
بيبسي
دايت بيبسي
ميرندا
سڤن أپ
سڤن أپ فري
جينجر ألي | تونيك | سودا | بيتر ليمون
ريد بول | ريد بول خالي من السكر | ريد بول فضي | أحمر | ازرق

20
20
20
20
20
20
25

العصائر
العصائرالطازجة

برتقال | أناناس | ليمون ونعناع | كوكتيل فواكه

مشروباتمثلجة

مانجو | برتقال | أناناس | كوكتيل فواكه | طماطم
جريب فروت | كنبري

28

24

مشروبات النكهات
شاي مثلج بطعم الخوخ | الليمون (ليبتون
شاي مثلج بالليمون الطبيعي
ماء | صودا ليمون طبيعي

18
22
22

مشروبات الحليب المخفوق
فانيال | الشوكالتة | فراولة | موز

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة

26

الحلويات
نوجة بارفي مع فاكهة المانجو

34

تيراميسوبالبسكويت

34

كريم برولي

34

كعكة الجبن المخبوز مع الفراولة

34

كعكة الشوكالتة بحلوى الفدج مع مثلجات الكراميل

34

طبق الفواكه الطازجة مع التوت األحمر

34

مثلجات ( 3حبات)

34

فانيال ،فراولة ،كراميل ،شوكوالتة

طبق شرائح الفواكه الطبيعية

34

معجنات شرقية وطبق تمر الشوكالتة

34

طبق أم علي اللذيذ

34

مجموعة األجبان الفرنسية ( 3أنواع)
تقدم مع السلطة ،عنب طازج ،الجوز وخبز ملفوف

44

جميع الوجبات الواردة في قائمة الطعام متوفرة على مدار  24ساعة
مالئم للنباتيين
منتج محلي /إقليمي
طعام صحي  /طبق متوازن
فريق الطهاة لدينا مستعدون لتلبية طلباتكم المتعلقة بالحمية
إذا كانت لديكم حساسية تجاه أي طعام ،يرجى إخطار موظف الخدمة
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة

وجبات األطفال
شوربة الطماطم

21

قطع السمك مع البطاطا المقلية

36

فيليه سمك على البخار مع الخضروات

38

ناجتس دجاج مع البطاطا المقلية

29

برجر لحم بالجبن مع البطاطا المقلية

29

سباجتي مع صوص الطماطم أو اللحم

33

خضروات على البخار أو مهروسة

21

بطاطامقلية

17

موسيهالشيكوالته

23

زبادي بالفواكه

19

جميع الوجبات الواردة في قائمة الطعام متوفرة على مدار  24ساعة
مالئم للنباتيين
منتج محلي /إقليمي
طعام صحي  /طبق متوازن
فريق الطهاة لدينا مستعدون لتلبية طلباتكم المتعلقة بالحمية
إذا كانت لديكم حساسية تجاه أي طعام ،يرجى إخطار موظف الخدمة
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة

كاري نوفوتيل
دجاج

63

سمك

65

روبيان

69

خضار

53

بصلصة المساال الغنية يقدم مع أرز بسمتي على البخار
باراتا وسلطة

دجاج بالذبده

دجاج مطهو بصلصه الطماطم والكريمه الهنديه
يقدم مع ارز وباراتا والعيش المحمص

الزانيا الفرنو

الزانيا متبلة باللحم مع الجبن
وصلصة طماطم .تقدم مع سلطة جانبية

70

67

بيتزا مارجريتا

57

صوص الطماطم ،جبن الموتزاريال ،مزينة باالتوابل

10

(لكل أختيار) دجاج ،صوص ببروني ،لحم مدخن ،فلفل حار ،تونا ،جبن
الماعز ،أو األناناس

بيني جانوفيز

بيني باستا ممزوجة مع خضار البحر األبيض المتوسط المشوية
جبن بارميزان طازج ،صلصة بيستو الطماطم والريحان الخفيفة

65
		

70
ال نوسترا باستا
اختياركم من أنواع المعكرونة (بيني ،سباغيتي ،فوسيلي) مع صوص
(نابوليتانا ،بولونيزي أو بيستو) ،يقدم مع جبنة بارما اإليطالية

الطبق الجانبي

17

تشكيلة خضروات على البخار
فطر سوتيه
سبانخ سوتيه
بطاطا مقلية
قطع البطاطا الودجز
بطاطا مهروسة
باراتا ( 3قطع)

جميع الوجبات الواردة في قائمة الطعام متوفرة على مدار  24ساعة
مالئم للنباتيين
منتج محلي /إقليمي
طعام صحي  /طبق متوازن
فريق الطهاة لدينا مستعدون لتلبية طلباتكم المتعلقة بالحمية
إذا كانت لديكم حساسية تجاه أي طعام ،يرجى إخطار موظف الخدمة
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة

األطباق الرئيسية
سمك اليوم المشوي

فيليه سمك مشوي ،خضار مشوي ،بطاطا مهروسة تتبيلة الخل

ستيك سلمون مشوي

جوليان الخضار سوتيه ،بروكولي حساء الزعفران والزنجبيل

روبيان بروفانسال

روبيان مع الثوم ،الطماطم مع زبد البقدونس
يقدم مع أرز أصفر والخضروات

سمك وشرائح البطاطا بالطريقة التقليدية

فيليه سمك طازج المقلي بالبقسماط ،بطاطا مقلية
صلصة الترتار ،بازيالء مهروسة ،خل

78

78

99

70

صدور دجاج مقلي
67
		
يقدم مع خضروات جراندما ،بطاطا مهروسة وصوص كريمة التفاح
ريش ضأن

ريش ضأن مشوية في الفرن ،تقدم مع خضروات الراتاتوي
البطاطا المقلية وصوص الزعتر الطازج

ستيك تي بون

ستيك مشوي حسب االختيار ،يقدم مع قطع القرنبيط،
قطع بطاطا ودجز واختياركم من الصوص

لحم الخاصرة الطري مع كبد األوز

شرائح رقيقة من لحم الخاصرة المقلية ،تقدم مع سبانخ بالزبد،
خضروات جراندما ،البطاطا المقلية واختياركم من الصوص

مشاوي بيتي شرقية

شيش طاووق ،كباب كفته ،كباب ضأن مع خضروات على البخار
والبطاطا المقلية

دجاج برياني

دجاج مخلي مطبوخ مع األرز البرياني الهندي والتوابل،
يقدم خبز بابادم وسلطة رايتا

مطر بانير

جبن الحلوم الهندي مع البازالء الخضراء مطهوة في صوص الطماطم
المتبلة تقدم مع أرز بالبخار ،خبز باراتا وصلصة تشوتني

95

144

154

78

71

63

جميع الوجبات الواردة في قائمة الطعام متوفرة على مدار  24ساعة
مالئم للنباتيين
منتج محلي /إقليمي
طعام صحي  /طبق متوازن
فريق الطهاة لدينا مستعدون لتلبية طلباتكم المتعلقة بالحمية
إذا كانت لديكم حساسية تجاه أي طعام ،يرجى إخطار موظف الخدمة
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة

أطباق الشوربة

		
شوربة اليوم
يرجى طلب الشوربة اليومية الخاصة

33
		

		
كريمة الدجاج
يقدم مع بارميزان الطازج والخبز اإليطالي المحمص

33

طماطم مشوية

تقدم مع الخبز المحمص والقشدة الطازجة

طبق العدس العربي

يقدم مع الخبز المحمص والليمون

33

33

السندويتشات ووجبات البرجر
57
نوفوتيل كلوب ساندويتش
دجاج مدخن ،قطع ديك رومي ،بيضة مقلية ،جبن مع مايونيز أفوكادو
وسلطة مقرمشة في خبز محمص ،يقدم مع البطاطا المقلية

ساندويتشالسلمون

سلمون مدخن في خبز مشوي ،زيتون أخضر ،الكبر وجبن أبيض
مع السلطة الطازجة ورقائق البطاطا

61
		

برجر لحم مشوي ( 180جم)
67
فطيرة اللحم المشوي على الفحم ،سواء كامل مع الطماطم ،الخس،
خيار مخلل ،واختياركم من لحم الديك الرومي ،الجبن ،البيض
أو الفطر في خبز محمص بالسمسم ،ويقدم مع البطاطا المقلية.

برجر الدجاج الذواق
61
صدور الدجاج مع الطماطم ،الخس واختياركم من لحم الديك الرومي،
الجبن ،البيض أو الفطر مع مايونيز األفوكادو في خبز محمص
بالسمسم،
ويقدم مع حلقات البطاطا.
جميع الوجبات الواردة في قائمة الطعام متوفرة على مدار  24ساعة
مالئم للنباتيين
منتج محلي /إقليمي
طعام صحي  /طبق متوازن
فريق الطهاة لدينا مستعدون لتلبية طلباتكم المتعلقة بالحمية
إذا كانت لديكم حساسية تجاه أي طعام ،يرجى إخطار موظف الخدمة
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة

المقبالت والسلطات
روبيان متبل مشوي

روبيان مشوي مع األعشاب والتوابل والخس المقرمش
خس مع صوص قيصر المعد في المنزل

السلطة اليونانية

جبن فيتا ،طماطم ،خيار ،بصل أحمر ،توابل مع صوص الليمون وزيت
الزيتون

السلطة الصحية

دجاج مسلوق ،مزيج من الخضار الطازج مع صوص البرتقال،
يقدم مع البطيخ ،اليوسفي ،الخوخ واألناناس

سلطة اللحم التايالندي مع األعشاب والتوابل

شرائح اللحم المشوي مع الخس الطازج ،طماطم صغيرة،
هليون أخضر ،ورق النعناع وصوص الليمون

مزة عربي

حمص ،متبل ،تبولة ،ورق عنب ،كبة ،سمبوسك وفطائر جبن

سلطة الشيف من نوفوتيل

دجاج مشوي ،هام بقري ،جبن إمنتال
خس الرومين ،طماطم كرزية
شرائح خيار ،بيض مسلوق بتتبيلة بلسميك

طبق تيمبورا البحري

روبيان مقلي على نار ,هادئة مع كالماري سومأن على طريقة تيمبورا
يقدم مع صوص الصويا

سلة التشكيلة اآلسيوية

قطع الدجاج واللحم الصغيرة ،قطع الروبيان ،لفائف الخضروات
مع نودلز على الطريقة السنغافورية

االطباقالنباتيه

فلفل جالبينو موزاريال سبرنج رولز حلقات بصل خضار ساموسا
يقدم مع طماطم شيري جبن قطع اناناس

57
		

50

50

50

55

65

65

75

65

جميع الوجبات الواردة في قائمة الطعام متوفرة على مدار  24ساعة
مالئم للنباتيين
منتج محلي /إقليمي
طعام صحي  /طبق متوازن
فريق الطهاة لدينا مستعدون لتلبية طلباتكم المتعلقة بالحمية
إذا كانت لديكم حساسية تجاه أي طعام ،يرجى إخطار موظف الخدمة
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة

القهوة
قهوة تركية

بن نقي مطحون مغلي ،يقدم حسب طلب درجة السكر

إسبريسو

كالسيك – طعم رائع وغني ،رائحة زكية مع لمسة من
الكراميل الحلو

دوبل إسبريسو

طعم مضاعف من نكهة اإلسبريسو الغنية

كابوتشينو

إسبريسو بالحليب المغلي على البخار ،ومغطى بطبقة
هائلة من الرغوة اللذيذة

قهوة لونج بالك

القهوة األمريكية الغنية ذات النكهة الرائعة

قهوةبالحليب

إسبريسو بالحليب المغلي على البخار ،ومغطى بطبقة
رقيقة من الرغوة

22

20

22

22

20

22

الشوكالتة الساخنة
مزيج رائع من أفخم أنواع الشيكوالته والحليب الطازج

22

إحساس خاص ومذاق فريد لعشاق الشيكوالته

أرقى أنواع الشاي والمشروبات
شاي انجليزي | أيرل جري | زنجبيل سيالني طبيعي
شاي أخضر بالياسمين | شاي بالنعناع المغربي
بابونج | النعناع

22

جميع الوجبات الواردة في قائمة الطعام متوفرة على مدار  24ساعة
مالئم للنباتيين
منتج محلي /إقليمي
طعام صحي  /طبق متوازن
فريق الطهاة لدينا مستعدون لتلبية طلباتكم المتعلقة بالحمية
إذا كانت لديكم حساسية تجاه أي طعام ،يرجى إخطار موظف الخدمة
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة

افطار صحي

أومليت بياض البيض بالبصل ،الطماطم ،الفطر
الجبن قليل الدسم ،تشكيلة قطع لحم باردة
شرائح فاكهة الموسم الطازجة ،زيادى قليل الدسم
شرائح خبز متعدد الحبوب ،مارجرين ،مربى خالية من السكر
تشكيلة عصائر طازجة
شاي أو قهوة بدون كافيين

89

خيارات قائمة الفطور
حبوب اإلفطار أول بران| رقائق األرز | كورن فليكس
تشوكو فليكس | فروت ان فايبر

يقدم مع اختياركم من الحليب كامل الدسم أو قليل الدسم
		

شرائح الفواكه الطبيعية الموسمية مع زبادي بالفواكه
حبوب موسيلي مع رقائق الشوكالتة
اختياركممنالزباديالطبيعي،بالفواكه،أوقليلالدسم
عجة بثالث بيضات مع اختياركم للحشو
فطر ،جبن ،بيكون الديك الرومي ،طماطم ،فلفل حلو ،أو بصل
يقدم مع سجق الدجاج والطماطم المشويه والبطاطا المحمره

بيضتان يتم تقديمهما حسب االختيار

مقليتين ،مسلوقتين ،أو ممزوجتين ،يقدم معهما
لحم الديك الرومي ،نقانق الدجاج ،طماطم والهاش براون
		

فول مدمس على الطريقة الشرقية

		
يقدم مع التوابل
		

فطائر خفيفة بالحليب والزبد

طبقة من شراب القيقب مع طبق الفواكه بالقرفه

23

		

		
40
34
19
50
		
44
		
		
34
34
		

المخبوزات
17
كرواسون سادة أو الشوكالتة
17
لفائفبالقرفة
17
فطائرالمشمشالدانماركية
17
كعك محلى
17
موفين
17
فطائرصغيرة
17
لفائفالشوكالتة
اختياركممنمجموعةالمخبوزات ( 3حبات) 40
جميع الوجبات الواردة في قائمة الطعام متوفرة على مدار  24ساعة
مالئم للنباتيين
منتج محلي /إقليمي
طعام صحي  /طبق متوازن
فريق الطهاة لدينا مستعدون لتلبية طلباتكم المتعلقة بالحمية
إذا كانت لديكم حساسية تجاه أي طعام ،يرجى إخطار موظف الخدمة
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة

الفطور
افطارنوفوتيل

بيض بينديكت
سبانخ سوتيه ،بيكون الديك الرومي المشوي
هاش براون ،نقانق الدجاج متبل بصلصة هوالنديز
سلطة الفاكهة الطازجة مع لبن الزبادي بالفاكهة
سلة مخبوزات ،شريحة خبز أبيض أو أسمر
تشكيلة مخبوزات
زبدة ،عسل ،تشكيلة مربى
تشكيلة عصائر طازجة
اختياركم من المشروبات الساخنة

افطار أمريكي

ستيك لحم بقري مشوي مع بيض مقلي
هاش براون ،طماطم مشوية ،فاصوليا بالفرن
بيكون الديك الرومي أو نقانق الدجاج
شرائح فاكهة الموسم الطازجة
سلة مخبوزات ،شريحة خبز أبيض أو أسمر
تشكيلة مخبوزات
زبدة ،عسل ،تشكيلة مربى
تشكيلة عصائر طازجة
اختياركم من المشروبات الساخنة

افطاركونتيننتال

طبق شرائح أجبان
تشكيلة لحوم باردة
شرائح فاكهة الموسم الطازجة
سلة مخبوزات ،شريحة خبز أبيض أو أسمر
تشكيلة مخبوزات
زبدة ،عسل ،تشكيلة مربى
تشكيلة عصائر طازجة
اختياركم من المشروبات الساخنة

افطار شرقي

لبنة
زيتون ،شرائح خيار ،طماطم
فول مدمس مع التتبيالت
شرائح فاكهة الموسم الطازجة
سلة مخبوزات ،شريحة خبز أبيض أو أسمر
تشكيلة مخبوزات وخبز عربي
زبدة ،عسل ،تشكيلة مربى
تشكيلة عصائر طازجة
اختياركم من المشروبات الساخنة
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جميع الوجبات الواردة في قائمة الطعام متوفرة على مدار  24ساعة
مالئم للنباتيين
منتج محلي /إقليمي
طعام صحي  /طبق متوازن
فريق الطهاة لدينا مستعدون لتلبية طلباتكم المتعلقة بالحمية
إذا كانت لديكم حساسية تجاه أي طعام ،يرجى إخطار موظف الخدمة
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة

