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أماكن مقدسة و مدينة جميلة
باإلضافة إلى غناها بالتقاليد اإلسالمية العريقة، تشتهر المدينة المنورة أيضًا بجمالها و حسن 

ضيافتها و كونها منشأ نشر و ظهور الدعوة اإلسالمية المقدسة التي أضاءت العالم بنورها.

المسجد النبوي
تحفية معمارية ضخمة تصور أصالة التقاليد العربية و المكان الذي يحلم بزيارته جميع
المسلمين ولو لمرة واحدة في حياتهم لما له من أهمية في نفس و عقل المسلمين باإلضافة
إلى أنه يحتضن قبر أشرف الخلق سيدنا و رسولنا محمد عليه أفضل الصالة و السالم حيث

توجد الروضة الشريفة.

مسجد قباء
و هو أول مسجد بني في اإلسالم ومن المعروف أن صالة ركعتين في مسجد قباء تعدل أجر

عمرة.

البقيع
وهو بقعة و مكان تاريخي له من األهميات الشي الكثير ، فهو المكان الذي يضم قبور آل
البيت الكرام و الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعًا والتابعين لمحمد عليه الصالة و

السالم .

جبل أحد
وهو جبل بارتفاع سبعة كيلو مترات تقريبًا و الذي كان شاهدًا على قصص البطولة و الشجاعة في
اإلسالم،وهو اآلن يقف لبوابة المدينة المنورة و يعتبر أحد من أهم األماكن المقدسة لدى المسلمين.
باإلضافة إلي هذه األماكن التي تحمل في جوانبها ذكريات عطرة و تاريخ مشرف، يمكن لمنسق

الجوالت السياحية أيضًا أن يقوم بترتيب رحالت إلى العديد من األماكن األخرى التالية:
مسجد الجمعة-مسجد الميقات-مسجد اإلجابة-السبع المساجد-مسجد المصلى-مسجد القبلتين -

وادي العقيق
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اإلفطار
( يقدم من الساعة 6:00 صباحا إلى الساعة 11:00 صباحا )

 

إفطار كونتيننتال (45 ريال)
 

 عصير برتقال طازج
سلة مخبوزات  (الخبز ،الكرواسون والمعجنات الدنماركية والتوست)
مربى، زبدة وعسل، شرائح فواكه طازجة، بيضتان محضرتان حسب 

اختيارك، شاي أو قهوة مع الحليب 
 

إفطار شرقي (50 ريال)
 

عصير برتقال طازج، خبز عربي، بيضتين حسب اختيارك، جبن أبيض
 لبنه، حمص، مخلالت، فول مدمس مع التتبيالت التقليدية

واختيارك من القهوة أو الشاي مع الحليب
 
 

إفطار أمريكي (50ريال)
(عصير طازج) برتقال أو جريب فروت                                                   

 سلة الخباز(خبز فرنسي؛ كرواسان، الفطائر الدانماركية، التوست)
مربى، زبدة، عسل نحل

 بيضتين على حسب اختيارك مع شرائح اللحم المدخن او النقانق
والبطاطس الهاش براون وطماطم مشوية، كورن فليكس مع حليب

ساخن، شاي أو قهوة أو مشروب الشوكوالتة الساخنة

على مدار 24 ساعةمناسب للنباتيين

قائمة معلومات حساسية الطعام
المواد المسببة للحساسية ومنتجاتها هي: (1) الحبوب التي تحتوي على الغلوتين (2) القشريات

 (3) البيض (4) األسماك (5) الفول السوداني (6) فول الصويا (7) الحليب (8) المكسرات (9) الكرفس
 (10) الخردل (11) بذور السمسم (12) ثاني أكسيد الكبريت والكبريتات (13) فاصوليا الترمس (14) الرخويات

 (األسعار تشمل قيمة الضريبه المضافة) 
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إفطار حسب الطلب
 

 زبادي سادة أو زبادي بالفواكه (5 ريال)
 

أومليت حسب اختيارك بالخضروات، بالجبن أو مقلي عيون ( 15 ريال)
 

بيض مسلوق( 2 حبه) (10 ريال)
 

فول مدمس مع التتبيلة التقليدية (15 ريال)
 

طبق جبن مشكل او لحوم باردة (30 ريال )
 

بانكيك مع صوص الماربل (20) ريال 
 

نقانق لحم البقر المشوي  (20) ريال 
 

شرائح الفواكه الموسمية (20) ريال 
 

سلة المخبوزات (كرواسون،دنماركي،كيك إنجليزي،خبز أبيض) تقدم مع العسل
األبيض و المربي  (20) ريال 

 
اختيارك من الكورن فلكس، كرات الشوكوالتة أو كويكر  تقدم مع الحليب

 الساخن أو البارد( 15ريال)
 

على مدار 24 ساعةمناسب للنباتيين

قائمة معلومات حساسية الطعام
المواد المسببة للحساسية ومنتجاتها هي: (1) الحبوب التي تحتوي على الغلوتين (2) القشريات

 (3) البيض (4) األسماك (5) الفول السوداني (6) فول الصويا (7) الحليب (8) المكسرات (9) الكرفس
 (10) الخردل (11) بذور السمسم (12) ثاني أكسيد الكبريت والكبريتات (13) فاصوليا الترمس (14) الرخويات

 (األسعار تشمل قيمة الضريبه المضافة) 
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اختياركم من المقبالت الشرقية أطباق مفردة:
حمص (15ريال)

متبل (15 ريال)

تبولة ( 15 ريال)

ورق عنب (15 ريال)

فتوش( 15 ريال)

كبة ( 15 ريال)

سمبوسك (15 ريال)

سلطة خضراء (15 ريال) 

خيار - خس - جزر - طماطم تقدم مع الصلصة المفضلة     
 

الغداء والعشاء 
( يقدم من الساعة 01:00 ظهرا الى الساعة 11:00 مساء)

 
الحساء

 
 

شوربة اليوم (20 ريال)
 

اختيارك من شوربة الكريمة او الطماطم او الدجاج
 

المقبالت
 

سمك السالمون المدخن ( 45 ريال) 
الخس والكابر وصلصة الفجل تقدم مع توست الملبا

  
المقبالت الشرقية (40 ريال) 

تشكيلة من حمص، متبل، تبولة، ورق العنب، فتوش، كبة وسمبوسك
 

على مدار 24 ساعةمناسب للنباتيين
قائمة معلومات حساسية الطعام

المواد المسببة للحساسية ومنتجاتها هي: (1) الحبوب التي تحتوي على الغلوتين (2) القشريات
 (3) البيض (4) األسماك (5) الفول السوداني (6) فول الصويا (7) الحليب (8) المكسرات (9) الكرفس

 (10) الخردل (11) بذور السمسم (12) ثاني أكسيد الكبريت والكبريتات (13) فاصوليا الترمس (14) الرخويات
  (األسعار تشمل قيمة الضريبه المضافة) 
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الغداء والعشاء 
( يقدم من الساعة 01:00 ظهرا الى الساعة 11:00 مساء)

 

المكرونة
 

 سباجيتي (25 ريال) 
تقدم مع صلصة اللحم المفروم أو صلصة نابوليتان     ،أو صلصة الكريمة

 
 

 نودلز صيني( 25 ريال) 
نودلز على الطريقة الصينية مطهية بالخضروات     الطازجة أو الدجاج

 مع صلصة الصويا
 
 

الزانيا (30 ريال) 
مع اللحم المفروم و البشاميل وجبنة بارميزان

 
الطبق الرئيسي

 
صدور الدجاج (45 ريال) 

صدور الدجاج المحمرة بانيه مع صوص المايونيز بالثوم تقدم مع البطاطس
  المحمرة والخضار السوتيه

 
 فيليه لحم البقر( 65 ريال)

 لحم بقري مشوي بصلصة الفلفل أو الفطر يقدم مع البطاطا المخفوقة
والخضار السوتيه

 
 
 
 
 

 
 سبرنج رول (20 ريال)

لفائف محشوة بالخضروات الطازجة او الدجاج مقلية بالزيت وتقدم مع
صلصة الصويا 

 

على مدار 24 ساعةمناسب للنباتيين
قائمة معلومات حساسية الطعام

المواد المسببة للحساسية ومنتجاتها هي: (1) الحبوب التي تحتوي على الغلوتين (2) القشريات
 (3) البيض (4) األسماك (5) الفول السوداني (6) فول الصويا (7) الحليب (8) المكسرات (9) الكرفس

 (10) الخردل (11) بذور السمسم (12) ثاني أكسيد الكبريت والكبريتات (13) فاصوليا الترمس (14) الرخويات
 (األسعار تشمل قيمة الضريبه المضافة) 
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الغداء والعشاء 
( يقدم من الساعة 01:00 ظهرا الى الساعة 11:00 مساء)

 

سمك هامور (65 ريال)
سمك مشوي أو مقلي مع صلصة الخضار بالزبدة والليمون تقدم 

مع البطاطس المخفوقة والخضارالسوتيه 
 

روبيان مشوي أو مقلي( 70 ريال)
يقدم مع صلصة الزعفران واألرز والخضار السوتيه

 
 لحم الضأن(60 ريال) 

ساق الخروف تقدم مع بطاطا مخفوقة وخضار سوتيه
 

 كبسة لحم او دجاج (45 ريال) 
اختيارك من كبسة اللحم أو الدجاج على الطريقة السعودية

 
 برياني اللحم او الدجاج (50 ريال)

 اختيارك من برياني اللحم أو الدجاج على الطريقة الهندية تقدم 
مع سلطة الرايتا

 
 
 
 

األطباق الجانبية
 

بطاطا محمرة (10 ريال)
أرز أبيض (10 ريال)

 
 

على مدار 24 ساعةمناسب للنباتيين
قائمة معلومات حساسية الطعام

المواد المسببة للحساسية ومنتجاتها هي: (1) الحبوب التي تحتوي على الغلوتين (2) القشريات
 (3) البيض (4) األسماك (5) الفول السوداني (6) فول الصويا (7) الحليب (8) المكسرات (9) الكرفس

 (10) الخردل (11) بذور السمسم (12) ثاني أكسيد الكبريت والكبريتات (13) فاصوليا الترمس (14) الرخويات 
(األسعار تشمل قيمة الضريبه المضافة) 
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الغداء والعشاء 
( يقدم من الساعة 01:00 ظهرا الى الساعة 11:00 مساء)

 

 خضار جالفريزيي (30 ريال) 
خضار مع الصلصة الهندية تقدم مع األرز األبيض

 
خضار ستير فرايد (30ريال) 

خضروات مطهية على الطريقة الصينية تقدم مع أرز مقلي بالخضروات
 

أطفـالنـا
 

ساندويتش برجر توم اند جيري (20 ريال) 
ساندويتش برجر اللحم مع البطاطس المحمرة

 
 دجاج ناجيت كوكي( 18 ريال) 

قطع دجاج صغيرة محمرة تقدم مع البطاطس المقلية والمايونيز
 
على مدار 24 ساعةمناسب للنباتيين 

قائمة معلومات حساسية الطعام
المواد المسببة للحساسية ومنتجاتها هي: (1) الحبوب التي تحتوي على الغلوتين (2) القشريات

 (3) البيض (4) األسماك (5) الفول السوداني (6) فول الصويا (7) الحليب (8) المكسرات (9) الكرفس
 (10) الخردل (11) بذور السمسم (12) ثاني أكسيد الكبريت والكبريتات (13) فاصوليا الترمس (14) الرخويات  

 (األسعار تشمل قيمة الضريبه المضافة) 
 

 
الساندوتشات

 
 ساندويتش من اختيارك( 35 ريال) 

التونة او الجبن السويسري او الحبش المدخن
خبز التوست المحشو باختيارك ويقدم مع المخلالت والخس والطماطم

 والبطاطس المحمرة
 

 كلوب ساندويتش (40 ريال) 
الحبش المدخن، مرتديال لحم البقر، الجبن الشيدر، بيض مسلوق مقدمة 

مع البطاطا المحمرة والمخلالت
 

لحم أو دجاج برجر( 35 ريال)
برجر سادة أو بالجبن أو بالبيض تقدم مع البطاطس المحمرة
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 الحلويات
  

سلطة الفواكه الطازجة (25 ريال)
 

كريم كراميل (20 ريال)
 

تشكيلة من قطع الفواكه الطازجة (30 ريال)
 

تشكيلة حلويات شرقية (35 ريال)
 

كيك الشوكوالتة، الفانيليا أو تارت الفاكهة (20ريال) 
 

أم علي (20 ريال)
 
 

على مدار 24 ساعةمناسب للنباتيين

قائمة معلومات حساسية الطعام
المواد المسببة للحساسية ومنتجاتها هي: (1) الحبوب التي تحتوي على الغلوتين (2) القشريات

 (3) البيض (4) األسماك (5) الفول السوداني (6) فول الصويا (7) الحليب (8) المكسرات (9) الكرفس
 (10) الخردل (11) بذور السمسم (12) ثاني أكسيد الكبريت والكبريتات (13) فاصوليا الترمس (14) الرخويات

 (األسعار تشمل قيمة الضريبه المضافة) 
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المشروبات
 

 العصائر الطازجة ( 15 ريال) 

اختيارك من عصير البرتقال، الجريب فروت، الليمون او الجزر

عصير كوكتيل الفواكه الطازجة ( 18 ريال)

مياه معدنية صغيرة (3 ريال)

مياه معدنية كبيرة (6 ريال)

مياه فوارة صغيرة (12 ريال)
  

مشروبات منعشة ودايت  
 

بيبسي - سفن اب – ميراندا (5 ريال)
موسيي (10 ريال) مشروب شعير بنكهات مختلفة

 
 

مشروبات ساخنة 
 

شوكوالتة ساخنة (15 ريال)

اسبريسو مزدوج (15 ريال)

اسبريسو مفرد(12 ريال)

كابيتشينو (15 ريال)

قهوة تركي( 15 ريال)

شاي (12 ريال)

دلة قهوة سعودية مع التمر (35 ريال)
 
 

على مدار 24 ساعةمناسب للنباتيين
قائمة معلومات حساسية الطعام

المواد المسببة للحساسية ومنتجاتها هي: (1) الحبوب التي تحتوي على الغلوتين (2) القشريات
 (3) البيض (4) األسماك (5) الفول السوداني (6) فول الصويا (7) الحليب (8) المكسرات (9) الكرفس

 (10) الخردل (11) بذور السمسم (12) ثاني أكسيد الكبريت والكبريتات (13) فاصوليا الترمس (14) الرخويات 
(األسعار تشمل قيمة الضريبه المضافة) 
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على مدار 24 ساعةمناسب للنباتيين
قائمة معلومات حساسية الطعام

المواد المسببة للحساسية ومنتجاتها هي: (1) الحبوب التي تحتوي على الغلوتين (2) القشريات
 (3) البيض (4) األسماك (5) الفول السوداني (6) فول الصويا (7) الحليب (8) المكسرات (9) الكرفس

 (10) الخردل (11) بذور السمسم (12) ثاني أكسيد الكبريت والكبريتات (13) فاصوليا الترمس (14) الرخويات 
(األسعار تشمل قيمة الضريبه المضافة) 
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قائمة الطعام الصحية

اإلفطار 
(يقدم من الساعة 6:00صباحا إلى الساعة 11:00 صباحا)

2 بيضه مسلوقة + 2 قطعة جبن أو لبنه + توست بني + شرائح الخضروات 
الطازجة + شاي او قهوة بدون سكر

 (300 سعر حراري) (40 ريال)
 

الغداء أو العشاء
(يقدم من الساعة 01:00 ظهرا الى الساعة 11:00 مساء) 

 
اختياركم من: -

 
80 جرام شريحة سالمون مشوي + بطاطا مسلوقة + فاصوليا خضراء

 (350 سعر حراري) (50 ريال) 
 

80 جرام أرز ابيض مع خضار + 80 جرام قطعة لحم + سلطة خضراء 
(400 سعر حراري) (50 ريال) 

 
80 جرام أرز + 80 جرام شيش طاووق + سلطة خضراء

 (400 سعر حراري) (45 ريال)
 

80 جرام أرز + 80 جرام كفتة لحم أو دجاج + سلطة خضراء 
(400 سعر حراري) (45 ريال)

 
 شوربة شوفان + صدر دجاج + شرائح الخضروات الطازجة 

(250 سعر حراري) (45 ريال)
 



على مدار 24 ساعةمناسب للنباتيين
قائمة معلومات حساسية الطعام

المواد المسببة للحساسية ومنتجاتها هي: (1) الحبوب التي تحتوي على الغلوتين (2) القشريات
 (3) البيض (4) األسماك (5) الفول السوداني (6) فول الصويا (7) الحليب (8) المكسرات (9) الكرفس

 (10) الخردل (11) بذور السمسم (12) ثاني أكسيد الكبريت والكبريتات (13) فاصوليا الترمس (14) الرخويات 
(األسعار تشمل قيمة الضريبه المضافة) 
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المتاح على مدار الساعة
 
 
 

زبادي قليل الدسم (120 سعر حراري)
(5 ريال)

 
 عصير برتقال (112 سعر حراري) 

(15 ريال)
 

 رقائق الذرة مع حليب خالي الدسم (150 سعر حراري) 
(20 ريال) 

 



Breakfast
Served From 6.00 Am To 11.00 Am

 
 

Continental Breakfast (45 SR)
Fresh Orange Juice,
Bakery Basket (Bread Rolls, Croissant, Danish Pastry and Toast)
Jam, Butter and Honey, sliced fresh fruits, Two Eggs Prepared
 to Your Taste, Tea or Coffee with Milk
 
       Oriental Breakfast (50 SR)
Fresh Orange Juice, Arabic Bread, Two Eggs Prepared to Your
 Taste, White Cheese, Labneh, Hummus, Pickles Foul Medames 
with Traditional Condiments, Tea or Coffee with Milk
 
American Breakfast (50 SR)
Fresh Juice (Orange or Grapefruits) 
Bakery Basket (Rolls, Croissant, Danish Pastry and Toast) 
Jam, Butter and Honey, Two Eggs Prepared to Your Taste 
Served with Sausage or Beef Bacon with Hash Brown Potatoes
and Grilled Tomatoes, Corn Flakes or Rice Crispy with Hot Milk,
Tea or Coffee or Hot Chocolate

Suitable for vegetarians Available 24 Hours

27

FOOD ALLERGY INFORMATION Menu
THE DESIGNATED ALLERGENS AND PRODUCTS THEREOF ARE: (1) Cereals containing
gluten (2) Crustaceans (3) Eggs (4) Fish (5) Peanuts (6) Soybeans (7) Milk (8) Nuts
 (9) Celery (10) Mustard (11) Sesame seeds (12) Sulphur dioxide and sulphites (13) Lupin
beans (14) Molluscs
(Prices include VAT) 



Suitable for vegetarians Available 24 Hours

 
    
 
 
Plain Or Fruit Yoghurt (5 SR)
 
Your Choice of Omelet (Spanish, Cheese or Plain) (15 SR)
 
2 Boiled Eggs (10 SR)
 
Foul Medames with Traditional Condiments (15 SR)
 
Cheese Platter or Cold Cuts Meat (30 SR)
 
Pancake with Maple Syrup (20 SR)
 
Grilled Beef Sausage (20 SR)
 
Seasonal Fresh Fruit Platter (20 SR)

Bakery Basket (Croissant, Danish, English Cake, White Roll 
Bread)  Served with Perseveres and Honey (20 SR)
 
       Your Choice From
Corn Flakes, Choco Pops, Or Quicker Served with Hot or 
Cold Milk
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FOOD ALLERGY INFORMATION Menu
THE DESIGNATED ALLERGENS AND PRODUCTS THEREOF ARE: (1) Cereals containing
gluten (2) Crustaceans (3) Eggs (4) Fish (5) Peanuts (6) Soybeans (7) Milk (8) Nuts
 (9) Celery (10) Mustard (11) Sesame seeds (12) Sulphur dioxide and sulphites (13) Lupin
beans (14) Molluscs
(Prices include VAT) 

 A LA CARTE BREAKFAST



Lunch & Dinner
Served From 1.00 pm to 11.00 pm

 
 

Suitable for vegetarians Available 24 Hours

Soup
     Soup of the Day   (20 SR)
Your Choice from Cream Soup (20 SR) Tomato or Chicken
 
Appetizers
Smoked Salmon (45 SR)
Lettuce, Capers, Horseradish Sauce, Served with Melba
Toast.

     Oriental Mezza (40 SR)
Traditional Mezza (Hummus, Mutable, Tabbouleh and Vine
Leaves) Spring Rolls, Kibbeh and Sambuusa)
 
     Your Choice of Individual Mezza by Single Plate
Hummus (15 SR)

Mutable (15 SR)

Tabbouleh (15 SR) 

Vine Leaves (15 SR) 

Fattoush (15 SR)

Kibbeh (15 SR)

Sambuusa (15 SR)

      Green Salad  (15 SR)

Cucumber, Lettuce, Carrot, Tomatoes, Served with Favorite     

Dressing.   
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FOOD ALLERGY INFORMATION Menu
THE DESIGNATED ALLERGENS AND PRODUCTS THEREOF ARE: (1) Cereals containing gluten 
(2) Crustaceans (3) Eggs (4) Fish (5) Peanuts (6) Soybeans (7) Milk (8) Nuts(9) Celery (10) Mustard
 (11) Sesame seeds (12) Sulphur dioxide and sulphites (13) Lupinbeans (14) Molluscs
(Prices include VAT) 



Lunch & Dinner
Served From 1.00 pm to 11.00 pm

 
 

Suitable for vegetarians Available 24 Hours

    Spring Roll (20 SR)
Deep Fried Wrapper, Fillings with Fresh Vegetables or Chicken
 Served with Soya Sauce
 
Pasta
Spaghetti (25 SR)
Served with (Bolognaise, Napolitano        or Cream Sauce)

Chow Mein (25 SR)
Stir-Fried Chinese Noodles Cooked with Fresh Vegetables o
r Chicken with Soya Sauce

Lasagna (30 SR)
With Minced Meat, Béchamel and Parmesan Cheese
 
 Main Course

Chicken Maryland (45 SR)
Deep Fried Breaded Chicken Breast with Garlic Mayonnaise, 
French Fries & Sautéed Vegetables
 
Grilled Chicken (45 SR)
Served With Your Choice of White Rice or French Fries

Beef steak (65 SR)
Grilled Beef Served with Pepper or Mushroom Sauce, Mashed
 Potatoes and Sautéed Vegetables
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Lunch & Dinner
Served From 1.00 pm to 11.00 pm

 
 

Lamb Shank (60 SR)
Served with Mashed Potatoes and Sautéed Vegetables
 
Grilled or Fried Hamour (65 SR)
Served with Vegetable Lemon Butter Sauce Served with
 Steamed Potatoes & Sautéed Vegetables
 
Jumbo Grilled or Fried Shrimps (70 SR)
Served with Saffron Sauce, Rice, Sautéed Vegetables

Chicken Or Lamb Kabsa (45 SR)
Your Choice of Lamb or Chicken Kabsa Traditional Saudi Style
 
Chicken or Lamb Biryani (50 SR)
Your Choice of Chicken or Lamb Biryani Traditional Indian Style
 Served with Raita salad
 
Vegetables Jalfrezi   (30 SR)
Mixed Sautéed Vegetables with Indian Masala Served with
 White Rice
 
Stir-Fried Vegetables    (30 SR)
Mixed Sautéed Vegetables with Chinese Style, Served with
 Vegetables Fried Rice

Suitable for vegetarians Available 24 Hours
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Lunch & Dinner
Served From 1.00 pm to 11.00 pm

 
 

Suitable for vegetarians Available 24 Hours

Side Dishes

    French Fries       (10 SR)
    White Rice          (10 SR)

Sandwiches

Your choice Sandwich (25 SR)
Tuna, Cheese, Smoked turkey
Toasted Bread served with Tomatoes Slice, Lettuce, French
Fries & Pickles
 
Club Sandwich (40 SR)
Smoked Turkey, Beef Mortadella, Cheddar Cheese, Boiled Egg,
French Fries & pickles
 
Burger (beef or chicken) (40 SR)
Home Made Plain, Cheese Or, Egg Burger Served with French
Fries
 
For Kids
Our Dear Children’s
Tom and Jerry Burger Sandwich (25 SR)
Beef Burger with French Fries
  
Kooky Chicken Nuggets (18 SR)
Chicken Nuggets with French Fries & Mayonnaise
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Suitable for vegetarians Available 24 Hours
FOOD ALLERGY INFORMATION Menu
THE DESIGNATED ALLERGENS AND PRODUCTS THEREOF ARE: (1) Cereals containing
 gluten (2) Crustaceans (3) Eggs (4) Fish (5) Peanuts (6) Soybeans (7) Milk (8) Nuts
 (9) Celery (10) Mustard (11) Sesame seeds (12) Sulphur dioxide and sulphites (13) Lupin
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Desserts

 Fresh Fruit Salad (20 SR) 

 Cream Caramel (20 SR) 

 Sliced Fresh Fruit (30 SR)

 Assorted Oriental Pastries (35 SR) 

Chocolate Cake, vanilla or fruits Tart (20 SR) 

Um Ali (20 SR)
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Suitable for vegetarians Available 24 Hours
FOOD ALLERGY INFORMATION Menu
THE DESIGNATED ALLERGENS AND PRODUCTS THEREOF ARE: (1) Cereals 
containing gluten (2) Crustaceans (3) Eggs (4) Fish (5) Peanuts (6) Soybeans (7) Milk
 (8) Nuts (9) Celery (10) Mustard (11) Sesame seeds (12) Sulphur dioxide and 
sulphites (13) Lupin beans (14) Molluscs
(Prices include VAT) 

Beverages
 Fresh juices (15 SR)

Your choice of (Orange, Grapefruits, Lemon or Carrot)

Fresh cocktail Juice (18 SR)

Mineral water large/small (6 / 3 SR) 

Perrier (sparkling water) (12 SR) 

Pepsi, 7 Up, Miranda  (5 SR) 

Mousy (various flavors) (12 SR)

 

    Hot Drinks

Arabic coffee Flask with dates (35 SR)

Tea or coffee (10 SR) 

Turkish coffee (15 SR)

Cappuccino (15 SR) 

Single Espresso (12 SR) 

Double Espresso (15 SR)

Hot Chocolate (15 SR)
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Suitable for vegetarians Available 24 Hours

FOOD ALLERGY INFORMATION Menu
THE DESIGNATED ALLERGENS AND PRODUCTS THEREOF ARE: (1) Cereals
containing gluten (2) Crustaceans (3) Eggs (4) Fish (5) Peanuts (6) Soybeans (7) Milk (8)
Nuts (9) Celery (10) Mustard (11) Sesame seeds (12) Sulphur dioxide and sulphites (13)
Lupin beans (14) Molluscs
(Prices include VAT) 
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Healthy Food Menu 
 

 

2 Boiled Eggs + 2 Pieces of Cheese or Labneh + Brown Toast 

+Slices of Fresh Vegetables + Tea or Coffee Without Sugar 

(40 Riyals) (300 Calories) 

 

The Breakfast 
Served From 6:00 Am To 11:00 Am 

 

Lunch or Dinner 
(Served From 01:00 Pm To 11:00 Pm) 

 
Your Choice of: - 

80 Grams Grilled Salmon Slice + Boiled Potato + Green Beans

 (350 Calories) (50 Riyals)

 80 Grams of White Rice with Vegetables + 80 Grams of

 Meat + Green Salad   

 80 Grams of Rice + 80 Grams of Shish Tawook + Green Salad

 (400 Calories) (45 Riyals)

(400 Calories) (50 Riyals)



Healthy Food Menu 
 

80 Grams of Rice + 80 Grams of Meat or Chicken Kofta

 + Green Salad 

 

Oat Soup + Chicken Breast + Fresh Vegetables Slices 

(250 Calories) (45 Riyals) 

(400 Calories) (45 Riyals)
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Suitable for vegetarians Available 24 Hours
FOOD ALLERGY INFORMATION Menu
THE DESIGNATED ALLERGENS AND PRODUCTS THEREOF ARE: (1) Cereals containing 
gluten (2) Crustaceans (3) Eggs (4) Fish (5) Peanuts (6) Soybeans (7) Milk (8) Nuts
 (9) Celery (10) Mustard (11) Sesame seeds (12) Sulphur dioxide and sulphites (13) Lupin
 beans (14) Molluscs
(Prices include VAT) 

Available Around the Clock 

Low-Fat Yogurt

(120 Calories) (5 Riyals)

Orange Juice 

(112 Calories) (15 Riyals)

Corn Flakes with Skim Milk 

(150 Calories) (20 Riyals) 
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