
NILE RIVER PATISSERIE

Cafe
Menu



In case you have any food allergy or intolerance
Kindly ask the Resturant Manger for assistance

Dear Guest

للحفاظ عىل صحتك قمنا بوضع الرموز أدناه لتساعدك يف معرفة 

بعض املكونات التي تسبب الحساسية

The following symbols will help to guide you regarding 
possible allergies and health options :

Contains crustaceans or 

يحتوي عىل القرشيات أو الرخويات

Contains dairy

يحتوي عىل منتجات األلبان

Contains nuts

يحتوي عىل املكرسات

Spicy dish

طبق حار

Healthy choice

اإلختيار الصحي

Vegetarian choice
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خيار نبا�



Carrot With Granola 





Salads & Sandwiches السلطات والسندوتشات 





كيكة الجبنة 

كيكة الجبنة مع كر�ة املوز املحيل

حلوي االوبرا 

حلوي اللوز الرقيقة املكسوة بكر�ة الشوكوالتة ومحشوة بكر�ة 

الزبدة والقهوة 

كيكة الشوكوالتة

كيكة الشوكوالتة الحلوة مع صوص كر�ة الشوكوالتة

حلوي البابا الكالسيكية مع ماء الورد

كيكة البابا الفرنسية مع الفواكة الجافة املنقوعة يف ماء الورد

الحلويات املعروضة

حلويات عاملية مشكلة حسب اختيارك 

الحلويات العربية

تشكيلة من الحلويات العربية حسب اختيارك

 
شاي الظه¥ة يقدم ماب¢ الساعة (-3:30 6:30) مساء                                                                                             

تشكيلة من السندوتشات املتنوعة, حلويات عربية وفرنسية تقدم 

مع اختيارك من الشاي او القهوة.    

Signature Cakesالحلويات املميزة





Water
Mineral Water 600 ml
Perrier Sparkling Water

Soft Drinks  
Coca Cola, Fanta, Sprite, Cola Light, 
Red Bull Energy Drink -  Non Alcoholic Beer

Seasonal Fresh Juices
Orange, Grapefruit, Mango
Guava and Strawberry

Canned Juices
Rio: Mango, Guava, Pineapple

Mocktails  

Ginger Lemonade
Mineral Water, Ginger, Lime Juice

Citrus Lemonade
Orange and Lemon  juice , sparkling water served 
with a touch of Sugar

Stormy Red
Grapefruit and Karkade Juice with Lemon 

Wild Melon
Watermelon Juice served with Ice Cream and 
Cinnamon Powder

Strawberry Lemon

Squeezed Strawberry with lime and orange juice

C- Bomb
Orange lime and Grapefruit Juice

Tom Fire
Tomato and strawberry juice, Tabasco, lime, sugar 
and black pepper

Tropical Fruit Punch
Pineapple, Grapefruit, Orange with dash of Karkade

Corinthia Dream
Fresh Mango, Guava, Orange with dash of Karkade
 

Beverages قاªة املرشوبات





Chilled Drinks املرشوبات املثلجة




