
 
 
 
 
 
 
 

Sandwiches, Panini & Wraps                                       الشندوتشات 

Curried chicken with mango chutney, almonds and raisins in whole grain roll 

فى خبز الحبوب الكاملة بيبالدجتج بصوص المانجة ,اللوزوالز  

Warm falafel patties with crisp salad & tahina in a pita pocket with pickles  

 الفالفل مع السالظة والطاحينة مقدمة مع المخليالت

Smoked turkey, brie, and coleslaw in crusty baguette 

المدخن مع سلطة الكول سلو فى خبز الباجيت المقرمش الرومى  

Roast beef, onion, horseradish and pickles on rye bread 

 لحم الروزبيف مع البصل والفجل والمخلالت

Tuna, olive tapenade & sundried tomato panino 

 التونة مع الزيتون والطماطم المجففة

Smoked salmon, cream cheese, prawns & lemon mayonnaise wrap 

كريمة الجبن والجبرىاليلمون المدخن مع   

Egg mayonnaise with rucola & cured beef on brown bread 

 بيض بالمايونيز مع الجرجير وشرائح الحم فى خبز اسمر

Toasted tomato, mozzarella, spinach & pesto ciabatta 

  السبانخ مع الموتزاريال والطماطم

All sandwiches come with salted crisps 

لسندوتشات مقدمة مع المقرمشات المملحة جميع ا  

 

Classics الكالسكيات                                       

Beef Burger Sliders – 3 mini burgers with salad, coleslaw, pickled cucumber and French fries 

برجر صغير مع سالظة الكول سلو ,الخيار المخلل والبطاطا المقلية     3برجر اللحم البقرى   

Corinthia Club Sandwich – turkey, smoked beef, cheese, egg and salad on toasted bread 

with French fries 

خبز التوست والبطاطا المقلية  كورينثا كلوب سندوتش , رومى , لحم بقرى مدخن , جبن . بيض مع سالطة فى   



 
 
 
 
 
 
 

Salads السالطات             

Chef’s Salad – Crisp seasonal greens with strips of cheese, turkey, smoked beef, chicken 

salami with boiled egg and French dressing 

شرائح دجاج السالمى مع البيض السلوق والصلصة شالطة الشيف , خضروات طازجة مع شرائح الجبن , الرومى , اللحم المدخن , 

 الفرنسية 

Tuna Salad – Fresh greens with olives, sun blushed tomatoes, spinach leaves, tuna and garlic 

croutons 

زيتون, طماطم , سبانخ مع التونة والثوم   سالطة التونة . اوراق السالطة الخضراء  

Arabic Platter – A selection of Arabic mezze with fried kibbeh, sambousek and fattayer 

served with warm flat bread 

 المزة العربية , تشكلية عربية من المزات مع الكبة المقلية ,السمبوسك , فطائر مقدمة مع الخبز العربى 

 

From the Bakery 

Croissant served with butter & preserves اسون الطازج مقدم مع الزبد والمربى        الكرو   

Apple, custard & cinnamon pinwheel            دنش القرفة بالتفاح وكريمة الكاسترد 

Pain au chocolate                                                   بانى الشيوكالتة 

Chocolate doughnut                                 دنش الشيوكوالتة                

Cinnamon sugar                                                    دنش بالقرفة والسكر 

Chocolate chip muffin كيكة المفن بشرائح الشيوكوالتة                                         

Lemon muffin                                          كيكة المغن بالليمون                  

Chocolate chip cookie كوكيز بشرائح الشيوكوالتة                                  

Selection of Arabic sweets (5 Pieces) قطع (         5لة الحلويات الشرقية     ) تشكلي   

 

From the Pastry Shop من الحلوانى                                              

Apple tart with raisins and sultanas                    فطيرة التفاح بالزبيب 

Lemon meringue with whipped cream             مرنج الليمون بالكريمة المخفوقة 



 
 
 
 
 
 
 

New York cheese cake                              نيويورك تشيز كيك          

Chocolate cake with chocolate frosting             كيكة الشيوكوالتة مع صوص الشيوكوالتة 

Rainbow cake with vanilla frosting               كيكة قوس قزح مع صوص الفانيليا 

Fresh fruit tartlets تارت الفوكة الطازجة                                              

Lemon pound cake                                        كيكة الليمون 

 

Ice Cream Classics              ايس كريم كالسيك 

Banana Split – Banana with fruit sauce, chocolate and vanilla ice cream, toasted almonds, 

   whipped cream and chocolate sauce 

الشيوكوالتة والفانيليا ومزينة باللوز والكريمة المخفوطة وصوص  بانانا سيبليت , موز مع صوص الفواكة مقدم مع ايس كريم

 اليكوالتة

Profiteroles with vanilla ice cream and chocolate sauce 

يليا وصوص الشيوكوالتةبرفيترول مع ايس كريم فان  

Mocha coffee ice cream terrine, vanilla cream 

 موس الموكا ايس كريم مع كريمة الفانيليا 

Peach Melba – Peach halves, raspberry sauce, vanilla ice cream and caramel 

 بيش مالبا , صوص التوت فانيليا اس كريم مع كرميل        

Knickerbocker Glory – Fruit salad, chocolate, strawberry and vanilla ice cream with nuts,  

     chocolate chips and cherries     

جلورى , سالطة فواكة , شيكوالتة , فرولة مع  ايس كريم فانيليا ., مكسرات شرائح الشيوكالتة مع الكرز    نيكربوكر  

          

Create your own coupe, choose from our available flavours topped with Whipped Cream, 

Nuts & Chocolate Flakes (3 Scoops) 

اختيارات من ايس كريم مزينة بالكريمة المخفوقة المكسرات وشرائح الشيكوالتة   3  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Hot Beverages       المشروبات الساخنة 

Espresso قهوة اسبريسو           

Double Espresso              قهوة اسبريسو دبل 

Espresso Macchiato ماكياتو        اسبريسو     

Capuccino                         كابوتشينو 

Americano قهوة امريكية                         

Caffé Mocha                        موكا كافية 

Mocha Latte موكا التية                         

Caffe Latte كافية التية                           

Flavoured Lattes – White Chocolate, Honey, Mocha, Spiced 

 التيية بالنكهات _        شوكالتة بيضاء , عسل , موكا  

 

Cool Drinks                المشروبات المثلجة  

Home Made Iced Tea – Natural or Lemon    الشاى المثلج   _       عادى او بالليمون 

Home Made Mint Lemonade – Lemon Juice, Mint Leaves & Syrup Blended over Crushed Ice 

جروشليمونادة بالنعناع _  ليمون,اوراق النعناع الخطر ,سيرب مخلوط بالثلج الم  

Home Made Pink Lemonade – Lemon Juice, Cranberry Juice & Syrup Blended over Crushed 

Ice 

 ليمونادة الوردية    _           عصير ليمون ,  عصير الثوت البرى  ,     سيرب مخلوط بالثلج المجروش

Iced Coffee   Double Espresso shaken over Crushed Ice 

مثلجة .  اسبريسو دبل مضروبة مع الثلج مجروش بالنكهات المختلفة قهوة  

 

Try our cool flavours to give your iced coffee a fresh new taste 

جرب النكهات لديذا باردة العطاء قهوة المثلجة طعم طازجة جديدة                              

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Frapuccinos                           فربيتشينو 

Caramel & Chocolate كراميل مع الشيوكوالتة               

Chocolate & Orange شيكوالتة مع البرتقال            

Vanilla & Banana فانيليا مع الموز                 

Caramel & Peanut كراميل مع السودانى                 

 

Iced Coffee Cocktails         كوكتيالت القهوة المثلجة 

Cappuccino Shakerato – Double espresso a splash of milk & shaken with Ice 

و دبل مزودة بلحليب مضروبة مع الثلجسكابتشينو شكروتو  اسبري  

Affogato – Vanilla Ice Cream with a shot of Espresso & Whipped Cream 

سبريسو مع قشطةافوكاتو _ فانيليا ايس كريم , ا  

Affogato Chocolato – Chocolate Ice Cream a Shot of Espresso & Whipped Cream 

_   شيوكوالتة ايس كريم اسبريسو مع قشطة افوكاتو الشيوكوالتة  

 

Smoothies 

Carrot & Orange – Fresh Orange & Carrot Juice, Yoghurt & Milk Blended with Ice 

وحليب مخلوط مع الثلج الزبادىالجزر ولبرتقال _ البرتقال الطازجة وعصير الجزر و  

Tripoli Dream – Mango, Pineapple & Strawberries with Yoghurt, Blended with Ice  

 طرابلس دريم _ المانجو واالناناس والفراولة مع الزبادى مخلوط مع الثلج 

Banana & Coconut – Banana, Coconut Milk & Yoghurt Blended with Ice  

لثلجالموز وجوز الهند _ موز حليب جوزالهند والزبادى مخلوط مع ا  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Yummy Milk Shakes 

Choose your favorite ice cream from our available selection & we blend it with a touch of 

milk & top it off with whipped cream & chocolate shavings 

 اختار ايس كريم المفضل لديك من اختيارتنا المتاحة مخلوط مع الحليب وقشطة وحلقات الشوكالتة 

Mexican Coffee قهوة المكسيكسة                                 

Banana موز                                                          

Peanut Butter                      الفول السودانى               

 

Beverages                                        مشروبات 

Pepsi                                                     بيبسى 

Diet Pepsi                                           دايت بيبسى 

Coke               كوكا                                          

Diet Coke/Coke Zero                  ديت كوكا , كوكا زيزو 

7 UP                                                    سفن اب 

Diet 7 Up                                         ديت سفن اب 

Mirinda Orange                               مريندا برتقال 

Mirinda Lemon                                 مريندا ليمون 

Mirinda Apple                                 مريندا تفاح 

 

Juices عصائر                                                           

Fresh Orange Juice عصير البرتقال الطازج                          

Fresh Apple Juice                             عصير التفاح الطازج 

Fresh Lemon Juice                            عصير الليمون الطازج 

Fresh Lemon & Mint Juice عصير الليمون مع النعناع الطازج                



 
 
 
 
 
 
 

Juice (Orange, Mango, Pineapple, Peach, Cocktail)  كوكتيل              مانجو ,االناناس ,خوخ ( )برتقال , ال

 عصائر 

 

 

Non Alcoholic Beer جعة بدون كحول               

Becks بيكس                                               

Amstel امستيل                                             

Holsten       هولستن                                     

 

Mineral Water مياة معدنية                               

Local Still Water 1,5 Ltr            ماء معدنى 

Local Still Water 0,5 Ltr             ماء معدنى 

Sparkling Water 0.75 Ltr        ماء معدنى غازى 

Sparkling Water 0.33 Ltr دنى غازى        ماء مع  

 


