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Kindly note that vegetarian dishes may contain dairy products
Kindly inform our cabin crew if you have any food allergies
Your preferred option may not be available, our crew members will make every effort to 
offer you a suitable alternative. 
We apologize for the inconvenience. 

نحيطكم علما بأن ا��طباق النباتية قد تحتوي على منتجات ا��لبان
نرجو منك تنبيه طاقم الضيافة إذا كنت تعاني من أي حساسية لمكونات الطعام

نرجو قبول إعتذارنا في حالة عدم توفر خيارك ا��ول من القائمة. 
طاقم الضيافة سوف يبذل قصاري جهدهم لتوفير بديل مناسب

إختيارك من القائمة
خدمة الطعام متوفرة على حسب رغبتك وفي اي وقت خ��ل الرحلة.

نرجو ان �� تتردد في طلب وجبتك المفضلة من قائمتنا المتنوعة التي أعدت لتتناسب مع جميع ا��ذواق

فاتح الشھيه
فطيرة بالتونة والفلفل الحلو

صلصة الفلفل ا��سباني الحلو 

المقبالت
تونا مغطاة بالسمسم األسود، مع السلمون المملح والمحار

كريمة الجبنة بالسبانخ والنعناع، جريب فروت، طماطم كرزية، نبات الشمر 
براعم الباز��ء، كافيار التوبيكو وجلي السبانخ وا��عشاب

حساء البطاطا والفلفل الحلو المشوي باألعشاب 
باز��ء خ��اء، براعم باز��ء، زيت مع الكروستيني

سلطة موسمية
أوراق خ��اء مقرمشة، بطاطا حلوة، البنجر ا��حمر، خيار، جبنة 

فيتا، بيض مسلوق، طماطم كرزية و قطع هليون مع حبوب الجاودار
تقدم مع تشكيلة متنوعة من تتبيلة السلطة

مقبالت عربية
حمص، أوراق عنب محشية، بابا غنوش، كوسة مشوية، بصل

صلصة الطماطم، كبة دجاج وشيش طاووق الروبيان
يقدم مع خبز عربي

األطباق الرئيسية
صيادية سمك القد

باذنجان مشوي، فليفلة، طماطم كرزية، صلصة الرايتا بالكمون والبصل المقلي

شريحة لحم بقر مشوية مع عصارة الزعتر
بطاطا مهروسة با��عشاب، هليون، م��وم بورسيني

بصل محمر، طماطم كرزية وزيت با��عشاب 

طبق البانير جالفريزي
يقدم مع العدس المتبل وباميا مسا��

األجبان
تشكيلة مختارة من األجبان الطازجة

جبنة زرقاء، جبنة بري، جبنة فلمنك، جبنة الماعز
تقدم مع البسكويت المقرمش

الحلويات
تشكيلة فواكه موسمية

مع صلصة توت العليق 

فطيرة مشمش بالليمون مع صلصة الفانيال
صلصة الراوند، توت بري، كريمة مخفوقة مع ��ائح الشوكو��ته بالذرة والفليفلة  

آيس كريم بنكھة الفانيال والشاي األخضر
توت صيفي، كريمة مخفوقة و��ائح الشوكو��ته

المعجنات
تشكيلة متنوعة من المعجنات الساخنة

 

à la carte
Dine at any time, when you want, and tailor your preferences in any order
from our extensive à la carte menu

Amuse bouche
Tuna and bell pepper empanadilla 
pimiento sauce

Appetiser
Seared crusted tuna with black sesame seed, gravlax and scallops 
spinach and mint cream cheese, grapefruit, cherry tomatoes, fennel
pea shoots, tobiko caviar, spinach and herb jelly

Herb roasted bell peppers and potato soup 
green peas, pea shoots, crostini and flavored oil

Seasonal salad
crisp leaves, roasted sweet potato, red beets, cucumber, feta cheese
boiled egg, cherry tomatoes and dark rye crostini
served with a selection of dressings 
Arabic mezze
hummus, stuffed vine leaves, babaghanoush, roasted zucchini, onion
tomato sauce, chicken kibbeh and prawn shish tawook
served with arabic breads

Mains
Baked cod sayadia
grilled aubergine, bell peppers, cherry tomatoes, cumin raita and fried onions

Grilled fillet of beef with thyme jus 
herb potato mash, sautéed asparagus, porcini mushroom
caramelized onion, cherry tomatoes and flavored oil

Paneer Jalfrezy
dal tadka and okra masala

Cheese plate 
Selection of farm-house cheese
blue, brie, edam, goat cheese, carrots, celery, prunes
served with water cracker

Dessert 
Selection of seasonal fruits             
with raspberry coulis

Apricot and lemon tart with vanilla sauce 
rhubarb compote, raspberry, whipped cream and red pepper corn chocolate shard

Green tea and vanilla ice cream 
summer berries, whipped cream and chocolate shard

Bakery
Selection of warm bakery



  

Juices
Freshly squeezed orange juice
Raspberry smoothie
Melon and ginger 
Apple
Tomato
 
Soft drinks
Ginger ale  
Soda water
Tonic water 
Diet coca-cola  
Diet 7up
Perrier water 
Coca-cola 
7up

Mineral water
Still 
Sparkling 
 

العصائر
عصير برتقال طازج
عصير توت العليق

عصير البطيخ والزنجبيل 
 تفاح

طماطم

مشروبات غازية
جينجر ايل

مياه صودا
مياه تونيك

كوكا كوال دايت
سفن آب دايت

مياه بيرييه
كوكا كوال
سفن آب

طبيعية 
فوارة

مياه معدنية 

Beverages
Coffee
Colombian
Illy - espresso decaffeinated
Illy - espresso regular
Cappuccino
Mocha

Teas by
Ceylon green 
Arabian mint with honey
Elegant earl grey
Maharajah reserve assam
Perfect ceylon
Rose with french vanilla

Karak tea
With cardamom

Hot chocolate

المشـروبات
قھوة

كولومبية 
إيلي – إسبريسو بدون كافيين

إيلي – إسبريسو عادية
كابتشينو

موكا

شاي
سيالني أخضر

عربي بالنعناع والعسل
إيليجنت إيرل جراي

مهراجاه           أسام
بيرفكت سيلون

الورد بنكهة الفانيال الفرنسية

شاي كرك
بالهيل

شوكوالتة ساخنة

Cocktail
Champagne cocktail
Bucks fizz
Dolce vita
Bloody mary
Screw driver
Gin & Tonic
Cube Libre
Caipirinha
Mai tai
Mojito
 

Refreshment
 

Yoghurt with berry compote, seasonal fruits
Roasted vegetable egg tart, smoked salmon sandwich and danish

وجبة خفيفة
زبادي مع صلصة التوت، فواكه موسمية، تارت بيض بالخ��وات المشوية

ساندويتش سمك السلمون المدخن، فطيرة دنماركية

 


