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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 dish 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. 

à la carte
Appetiser
Selection of seasonal salad

Smoked tuna and salmon with herb cream cheese
cherry tomatoes, capers, crisp leaves and cucumber

Mains
Arabic bake chicken breast with machboosh sauce 
fragrant rice and vegetable saloona

Steamed Seabass with herb cream sauce 
herb mash, sautéed mix vegetables and asparagus

Vegetable lazagna with tomato sauce 
grilled zucchini, eggplant and cherry tomatoes
                                
Dessert
Truffle cake with whipped cream

Bakery
Selection of warm bakery

إختيارك من القائمة
المقبالت

سلطة موسمية

سمك التونة والسلمون مع جبنة الكريمة باالعشاب
طماطم كرزية ونبتة الكبر وا��عشاب المجففة والخيار

األطباق الرئيسية
صدر دجاج عربي مع صلصة المجبوس 

يقدم مع ا��رز المعطر ومرقة الخضار

سمك القاروص المطھو على البخار مع صلصة كريم األعشاب
يقدم مع البطاطا المهروسة با��عشاب ومزيج من سوتتيه الخضار والهليون

الزانيا بالخضار وصلصة الطماطم 
يقدم مع الكوسة والباذنجان والطماطم الكرزية

الحلويات
كعكة الكمأة مع الكريمة المخفوقة

المعجنات
تشكيلة متنوعة من المعجنات الساخنة



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

عصير الليمون واعشاب مجففة 

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
Lemon and herb juice 
Apple
Tomato 

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

Mineral water
Still 
Sparkling 
  


