
à la carte
Appetiser
Seasonal salad

Roasted chicken breast salad
mesclun mix, haloumi, orange, watermelon
citrus vinegraitte 

Mains 
Roasted chicken 
coriander mashed potato
beetroot and carrot lased with chicken jus

Seared red snapper fillet
sautéed spinach and roasted vegetables
peas pilaf and coconut curry sauce

Rigatoni pasta 
tomato cream sauce with vegetable and parmesan cheese

Dessert
Bread and butter pudding with dates 
vanilla anglaise

Bakery
Selection of warm bakery

إختيارك من القائمة
المقبالت

سلطة موسمية

سلطة صدر دجاج مشوي
تشكيلة خ��وات ورقية مع جبنة حلومي مشوية

 و برتقال و بطيخ متبل بخل الحمضيات

األطباق الرئيسية
دجاج مشوي

بطاطا مهروسة بالكزبرة
مع الهليون و الشمندر و الجزر و مرقة الدجاج 

فيليه سمك مشوي
سبانخ و فليفلة مشوية مع الباز��ء 

و صلصة الكاري بجوز الهند 

معكرونة
صلصة الطماطم بالكريمة مع الخ��وات و جبنة البارميزان

الحلــويات
بودينغ الخبز بالتمر

كريمة بالفانيليا

المعجنات
تشكيلة متنوعة من المعجنات الساخنة

NBO-MCT-JC-HM3-V2

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

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. 



العصائر
برتقال طازج

مشروبات غازية
جينجر ايل

مياه صودا
مياه تونيك

كوكا كوال دايت
سفن آب دايت

كوكا كوال
سفن آب

تفاح
طماطم

شاي كرك
بالهيل

شوكوالتة ساخنة

طبيعية 
فوارة

ليمون بالنعناع

كولومبية
بدون كافيين

عادية
كابتشينو

موكا

سي��ني أخ��
عربي بالنعناع والعسل

إيليجنت إيرل جراي
مهراجاه ري��ف أسام

بيرفكت سيلون
الورد بنكهة الفاني�� الفر نسية

مياه معدنية 

قھوة

Beverages
Coffee
Colombian
Decaffeinated
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

Juices
Fresh orange
Fresh lemon and mint 
Apple
Tomato 

Soft drinks
Ginger ale  
Soda water
Tonic water 
Diet coca-cola  
Diet 7up
Coca-cola 
7up

Mineral water
Still 
Sparkling 
  


