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2.200 شوربة العدس
تقدم مع الكمون المحمص والكزبرة

Hearty Lentil Soup
Flavored with toasted cumin and

coriander

2.200 شوربة الفطر
تقدم مع كروتون

Mushroom Soup
Served with Crouton

2.500 سلطة السيزر
خس روماني, جبنة البرمزان, خبز محمص

Classic Caesar
Romaine, parmesan, croutons

+ 0.500 Add grilled chickenاضف الدجاج المشوي

+ 0.500 Add grilled prawnsاضف الروبيان المشوي

3.000 سلطة يونانية
طماطم طازجة, خيار, بصل احمر زيتون مع قطع

من جبنة الفيتا ، و القليل من التوابل الطازجة

Greek Salad
Chunks of vibrant veggies, olives, Feta

cheese, extra-virgin olive oil,

Vinegar, dried Oregano

2.500 الكالماري المقرمش
مع صوص الميونيز بالليمون والنعنع

Breaded Calamari
Lime and Mint - Mayo dip

3.900 طبق المقبالت الباردة
مع الخبز العربي

Cold Mezze Platter
Hummus, tabbouleh, moutable served

with Arabic bread

Soupsالشوربة / السلطات OMR

3.000 بيتزا مرجريتا
طماطم, موزوريال, ريحان

Margherita
Tomato, Mozzarella & Basil

3.500 بيتزا االجبان االربعة
مزيج من اربعة اجبان ايطالية

Quattro Formaggi
Combination of four kinds of cheese

3.600 بيتزا محبي اللحوم
مزيج من السالمي, الباباروني, و الصوصج

Meat Lovers Pizza
Combination of Salami, Pepperoni and

sausages

Pizza & Calzoneالبيتزا و الكلزوني OMR

3.600 كلزوني الماكوالت البحرية
 

Seafood Calzone
Folded pizza with a mixture of seafood

3.300 كلزوني خضار البحر االبيض
المتوسط

بيتزا مطوية بمزيج من الخضار

Mediterranean Veggie

Calzone
Folded pizza with a mixture of vegetables

Please speak to your server if you have any special dietary requirements,
food allergies or food intolerances. 
Prices in Omani Rials and inclusive of taxes, service charges and 5% VAT.

الرجاء التحدت الى النادل اذا يوجد لديك متطلبات غذائية خاصة او حساسية من الطعام جميع. 
االسعار بالريال العماني تشامل الضرائب ورسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة ٪5



(Served with coleslaw and fries)(يقدم مع سلطة الملفوف البطاطس المقلية)

3.500 الساندويش
اختيارك من الكلوب, دجاج التيكا, جبنة الحلومي

المشوية, التونا او الخضار المشوية

Sandwich
Choice of club, chicken tikka, grilled

halloumi, tuna or grilled veggies

3.500 الكاسيدليا
اختيارك من الدجاج, الخضار, او اللحم المفروم مع

الجبن

Quesadillas
Choice of chicken, vegetable or cheesy

ground beef

3.500 الرول / الراب 8"
اختيارك من الكفتة لحم الخروف المشوي,

الشيش طاوك, الفالفل او اللبنة مع الخيار
والزيتون و الزعتر

Rolls or Wraps 8″
Choice of grilled lamb kofta, grilled

taouk, falafel or labneh cucumber olives

and zaatar

4.000 فارم برجر
صدرالدجاج المشوي, جبنة الشيدر, الخس,

الطماطم

Farm Burger
Grilled chicken breast, cheddar cheese,

tomato and lettuce

4.500 دبل هاوس برجر
ضاعف الوقت, ضاعف النكهة اللذيذة

Double House Burger
Double time classic, double time tasty

الراب, البرجر و
الساندويش

Wraps, burgers and

sandwich

OMR

Create your Pastaاختر الباستا 

Choose your Pasta - 11 - اختيارك من الباستا

4.000 Tagliatelleالتجياتلي

4.000 Spaghettiالسباغيتي

4.000 Macaroniالمكاروني

4.000 Penneالبينة

Choose your Sauce - 22 - اختيارك من الصوص

Pestoالبيستو

Arabiataاالربياتا

Bologneseالبولونيز

Carbonaraالكربونارا

Choose your Toppings - 33 - اضف الى الباستا

Mushroomsالفطر

Sun-dried tomatoesالطماطم المجففة

Chilli flakesالفلفل الحار المجفف

Parmesanجبنة البرمزان

Please speak to your server if you have any special dietary requirements,
food allergies or food intolerances. 
Prices in Omani Rials and inclusive of taxes, service charges and 5% VAT.

الرجاء التحدت الى النادل اذا يوجد لديك متطلبات غذائية خاصة او حساسية من الطعام جميع. 
االسعار بالريال العماني تشامل الضرائب ورسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة ٪5



3.500 دجاج التيكا مع المساال
دجاج التكا التقليدي مع مرق الطماطم بالكريمة و

نكهة اوراق الحلبة الجافة

Chicken Tikka Masala
Chicken chunks, Tikka masala, dry

Fenugreek leaves

(Served with Rice or Paratha)(يقدم مع االرز, خبز البراتا او خبز)

4.500 ماساال الماكوالت البحرية
الروبيان مع الفلفل االحمر الحار والبصل

والمساال مع الطماطم

Chingri Masala
Prawns, red chillies, onions, tomato

masala

3.500 بانير ماتار
جبن البانير,بزيال خضراء, بصل, المساال

بالطماطم

Paneer Matar
Cottage cheese, green peas, onions,

tomato masala

4.000

5.000

6.000

الكاري االخضر او االحمر
صوص الكاري التيالندي, خضار, حليب جوز الهند,

ريحان طازج
الخضار
الدجاج

الروبيان

Green or Red Curry
Thai curry paste, vegetables, coconut

milk, fresh basil

Vegetables

Chicken

Prawns

الطبق الرئيسي مع
الكاري

Mains course with

curries

OMR

يقدم مع الخضار المشوي, أرز مشوي أو
البطاطس

(Served with grilled vegetables, oriental

rice or chips)

7.000 Grilled Lamb Chopsاضالع الخروف المشوي

5.000 Grilled Chicken Musahabدجاج ُمسحب

6.000 ُكفتة لحم الخروف او كباب لحم
البقر

Grilled Lamb Kofta or Beef

Kebabs

5.000 Grilled Omani Fishسمك ُعماني مشوي

7.000 Oriental Mix grillمشاوي شرقية مشكلة

10.000 Grilled Seafood Platterطبق المأكوالت البحرية

Get Grillingالمشاوي OMR

Please speak to your server if you have any special dietary requirements,
food allergies or food intolerances. 
Prices in Omani Rials and inclusive of taxes, service charges and 5% VAT.

الرجاء التحدت الى النادل اذا يوجد لديك متطلبات غذائية خاصة او حساسية من الطعام جميع. 
االسعار بالريال العماني تشامل الضرائب ورسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة ٪5



يقدم مع ريتا
Biryani Potطبق البرياني

Served with raita

3.500 Chickenالدجاج

4.500 Muttonلحم الخروف

5.500 Prawnsالروبيان

3.500 يونغ تشو فرايد رايس
طبق من شرق الصين, ارز مع الدجاج و الربيان

والبيض

Yeung Chow Fried Rice
Made primarily with shrimp, chicken, egg

1.500 Steamed Riceارز على البخار

1.500 Jasmine Riceارز الياسمين

1.500 French Friesالبطاطس المقلية

1.500 Steamed Veggiesخضار عاى البخار

1.500 Mashed Potatoبطاطس مهروسة

Rice and Noodlesاألرز او النودلز OMR

Sidesاألطباق الجانبية OMR

3.500 كيك محلي الصنع
اختيارك من كيكة البراوني, كيكة الجبن او كيكة

الشكوالتة الداكنة

Homemade Cakes
Choice of brownie, cheesecake or dark

chocolate cake

After'sالحلويات OMR

طبق أرز على الطريقة العمانية ، يقدم مع اللبن
Kabsaالكبسة

Omani style rice dish, served with

yoghurt

5.000 Chickenدجاج

6.000 Muttonلحم 

8.000 Prawnsقريدس

2.500 سحر الفاكهة
طبق جميل من الفاكهة الطازجة المقطعة ببذخ

Fruit Magic
A beautiful plate of lavishly cut fresh fruit

Please speak to your server if you have any special dietary requirements,
food allergies or food intolerances. 
Prices in Omani Rials and inclusive of taxes, service charges and 5% VAT.

الرجاء التحدت الى النادل اذا يوجد لديك متطلبات غذائية خاصة او حساسية من الطعام جميع. 
االسعار بالريال العماني تشامل الضرائب ورسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة ٪5



Beat the Heatتغلب على الحرارة OMR

1.800 عصير طازج
البرتقال / التفاح / األناناس / البطيخ / المانجو

Fresh Juice
Orange | Apple | Pineapple |

Watermelon | Mango

3.500 ذي سباليم
مزيج من الحمضيات والخضراوات سيجعلك

تشعر بالراحة طوال اليوم

The Sublime
A zingy blend of citrus and greens that

will make your whole day feel sublime!

3.500 سالري ريفرش
إبدأ يومك بواحد من اقوى العصائر الطبيعية

Celery Refresh
Start your day with one of nature's most

powerful healing juices

3.500 ذي جريني
هذا المشروب المميز الملْي  بأفضل الخضراوات

الشهية والمغذية مع لمسة من التفاح

The Greenie
This is our signature drink loaded with all

the best nutrient rich & appetite

suppressant veggies with a touch of

apple to sweeten the deal

3.500 ديتوكس التفاح االخضر
عصير منعش يوفر توازًن مثالياً بين المكونات

النقية والمفعمة بالطاقة

Green Apple Detox
A refreshingly tart juice that provides a

perfect balance of purifying and

energizing ingredients!

3.500 Smoothiesسموثيز

بنانا برست
مليئة بالموز والحليب واللبن

Banana burst
Filled with banana, milk and yughurt

اورانج كراش
المزيج المثالي بين الحلويات والتورتة المليئة

بفيتامين سي! مصنوع من عصير البرتقال
مخلوط مع األناناس والثلج

Orange crush
The perfect union of sweet and tart that is

packed with vitamin C ! made with

orange juice base, blended with

pineapple and ice

مانجو دياليت
احصل على حل المانجو! مانجو ، أناناس و زبادي.

Mango delight
Get your mango fix! mango, pineapple

and yoghurt.

مياه معدنية
صغير او كبير

Still water
Small or Large

مياه غازية
متوسط او كبير

Sparkling water
Medium or Large

0.600 / 1.000 Masafiمسافي

2.000 / 2.500 Acqua Pannaأكوا بانا

2.000 / 2.500 San Pellegrinoسان بيليجرينو

Please speak to your server if you have any special dietary requirements,
food allergies or food intolerances. 
Prices in Omani Rials and inclusive of taxes, service charges and 5% VAT.

الرجاء التحدت الى النادل اذا يوجد لديك متطلبات غذائية خاصة او حساسية من الطعام جميع. 
االسعار بالريال العماني تشامل الضرائب ورسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة ٪5



  OMR

Carbonated Drinksالمشروبات الغازية
1.000 كوكا كوال | بيبسي | ماونتن ديو | ميرندا أورانج

| سفن اب
Coca Cola | Pepsi | Mountain Dew |

Mirinda Orange | 7UP 

1.000 Diet Cola | Diet Pepsi | Diet 7UPدايت كوال |  دايت بيبسي | دايت سفن اب

2.000 Redbullريد بول

Iced Drinksالمشروبات المثلجة
1.900 Iced Americanoقهوة االميريكانو المثلجة

2.200 Latteالتيه

1.500 Iced Teaالشاي المثلج

2.200 Lemonade with mintالليمون مع النعنع

1.700 الشاي
البابونج /  ايرل جراي / شاي أخضر / شاي

االنجليزية / شاي النعناع

Teas
Chamomile | Earl grey special | Green tea

| English Breakfast | Peppermint tea

Our Special Blendقهوة
1.900 Americanoقهوة امريكية

2.200 Café Latteكفيه التيه

2.200 Cappuccinoكابتشينو

1.500 Single Espressoسينجل ايسبريسو

2.100 Double Espressoدوبل ايسبريسو

1.400 Macchiatoماكياتو 

Turkish Coffeeقهوة تركية
1.900 Singleسينجل

2.500 Doubleدوبل

2.200 Spanish Latteسبانش التيه

2.200 Spanish Latteسبانش التيه

Please speak to your server if you have any special dietary requirements,
food allergies or food intolerances. 
Prices in Omani Rials and inclusive of taxes, service charges and 5% VAT.

الرجاء التحدت الى النادل اذا يوجد لديك متطلبات غذائية خاصة او حساسية من الطعام جميع. 
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