


كونتيننتالفطور 
.وكرواسون ومعجنات دنماركية, توست: تشكيلة من المخبوزات الطازجة

.مربى موفنبيك مع العسل والزبدة
.شرائح من الفواكه الموسمية الطازجة

(.عصير برتقال أوعصير ليمون)اختيارك من العصائر  
.قهوة أو شاي أو حليب

أمريكيفطور 
.وكرواسون ومعجنات دنماركية, توست: تشكيلة من المخبوزات الطازجة

.مربى موفنبيك مع العسل والزبدة
: بيضتان محضرتان حسب رغبتك

مقلي، بوشد ، مخفوق، مسلوق أو أومليت 
.تقدم مع بطاطس وطماطم مشوية مع اختيارك من اللحم المقدد أو النقانق

.شرائح من الفواكه الموسمية الطازجة
(.عصير برتقال أوعصير ليمون)اختيارك من العصائر  

.قهوة أو شاي أو حليب

شرقيفطور 
: بيضتان محضرتان حسب رغبتك

مقلي، مسلوق، مخفوق أو أومليت 
فول مدمس مع زيت الزيتون 

.حمص بالطحينة، جبنة بيضاء، لبنة وشرائح خيار وطماطم مع زيتون ومخلالت
.خبز عربي يقدم مع مربى موفنبيك وعسل وزبدة

.شرائح من الفواكه الموسمية الطازجة
(.عصير برتقال أوعصير ليمون)اختيارك من العصائر  

.قهوة أو شاي أو حليب

صحيفطور 
.أومليت بياض البيض

.مزيج الشوفان وفواكه مجففة ومكسرات وزبيب مع حليب: موسلي
.اختيارك من لبن الزبادي العادي أو المنكه بالفواكه

.شرائح من الفواكه الموسمية الطازجة
.فواكه مجففة ومكسرات

(.عصير برتقال أوعصير ليمون)اختيارك من العصائر  
.قهوة أو شاي أو حليب

الفطور
(صباًحا10:30صباًحا حتى الساعة 6:30من الساعة )

في الغرفةالطعام 

۹۰لاير ۰۰

۱۰۰لاير ۰۰

۱۱۰لاير ۰۰

۹۵لاير ۰۰
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القمححبوب 
اختيارك من حبوب اإلفطار  تقدم مع الحليب الساخن أو البارد أو مع 

:زبادي وعسل

كورن فليكس–أول بران–رايس كريسبيز 

الطلبأالفطار حسب 
من الفائمة اختيارك 

o-لبن زبادى او لبن بالفواكة

oوافل او بنكيك

o-فول مدمس

o-سلطة القواكة

o-حمص

o-لبنة

o- موسلىبيرشر

o-سلة خبز طازج

o-تشكيلة من االجبان

o- بيضات حسب الطلب مقلي مسلوق

يقدم مع لحمة العجل المقدد وسجق اوعجة 

والبطاطا والبندورة المشوية اللحمة 

الطعام في الغرفة

۲۵.۰۰ريال

۲۰.۰۰ريال
٤۰.۰۰ريال
۲۵.۰۰ريال 
٤۰.۰۰ريال 

۲۵.۰۰ريال 
۲۵.۰۰ريال 
۲۵.۰۰ريال 
۳۰.۰۰ريال
٤۰.۰۰ريال

۵۰.۰۰ريال
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الشوربات

شوربه العدس
.تقدم مع الخبز المحمص والليمون

شوربة البصل الفرنسية
الذائبةبالجبنة الفرنسي تقدم مع الخبز 

شوربة المأكوالت البحرية
بحريةالبحر و روبيان و كاليماري وصلصة الطماطم و أعشاب بلح 

شوربة اليقطين
شوربة اليقطين مع الكريمة المخفوقة

۳۵.۰۰ريال

٤۵.۰۰ريال

۵۰.۰۰ريال

۳۵.۰۰ريال
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والمقبالتالسلطات 

من المقبالت العربية الباردةطبق 
مخللأو متبل أو تبولة أو فتوش أو ورق عنب أو زيتون أو حمص (السعر الختيار واحد فقط  ) 

سالمون مدخن
سلمون  مدخن نرويجي يقدم مع نبات الكبر والبصل والجرجير والليمون والمايونيز 

روبيانكوكتيل 
المقطعةكوكتيل روبيان يقدم مع صلصة الكوكتيل فوق أوراق الخس 

الساخنة حسب االختيارالمقبالت العربية 
كبة مقلية او سمبوسك بالجبنة او بالسبانخ  او سمبوك باللحمة  

سلطة يونانية تقليدية
بريأخضر مع طماطم وخيار وبصل وجبنة فيتا وزيتون وزعتر خس 

(صحي)سلطة الشومر مع الكنوا 
البكرشرائح الشومر مع بذور الكينوا و االفوكادو والطماطم الكرزيه مع اليمون و زيت الزيتون 

سلطة سيزر
روماني متبل بصلصة السيزر و جبنة بارميزان خس 

oمع الدجاج المتبل المشوى
o مع الجمبرى المشوى.

٦۰.۰۰ريال 
۷۰.۰۰ريال

٤۵.۰۰ريال 

٤۰.۰۰ريال

٤۵.۰۰ريال 

٣۰.۰۰ريال

٨۰.۰۰ريال 

٦۵.۰۰ريال 

٢۵.۰۰ريال
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موفنبيك كلوب ساندويش
بن و شرائح دجاج متبله بصلصة الريحان و لحم بقري مقدد و بيض مقلي و شريحة طماطم و شريحة ج

رومانيخس 

٦۵.۰۰ريال
َبنينيساندوش  

اختيارك من التونة المتبلة والخس  أو
جبنة موتزاريال متبلة بصلصة البيستو والطماطم  او

مقليدجاج وجبنة في خبز بنيني تقدم مع بطاطا 

۵۵.۰۰ريال
يشوستيك ساند

رلشيداجبنه و لطماطم ائح اشرو لفطر و البصل الفرنسي مع الخبز افي م يقدي و لمشوالبقر ائح لحم اشر

٨۰.۰۰ريال

برغر موفنبيك 
٪ لحم بقري أو دجاج مفروم وخس و شرائح جبنة شيدر و طماطم وسلطة كول سلو مع 100اختيارك من 

اختيارك من لحم بقري مقدد أو فطر سوتيه أو بيض مقلي

٦۰.۰۰ريال

اريياتاببيني 
بيني و صلصة طماطم حارة ، زيتون  و نبات الكبرز 

۵۵.۰۰ريال

بالكريمة فاتوتشيني 
فاتوتشيني بالكريمة ي مع قطع الدجاج والطماطم المجففة 

٦۵.۰۰ريال
بلفرن معكرونة 

والبشاميلعلى الطريقة التقليدية  مخبوزة بالفرن مع صلصة بولونيز 

٦۵.۰۰ريال
ريزوتو المأكوالت البحرية

بحريةمع بلح البحر و روبيان و كاليماري و طماطم كرزية و أعشاب ريزوتو 

٨۰.۰۰ريال 
ريزوتو الدجاج 

ريزوتو مع الدجاج والكريمة الطازجة والماشروم 

٦۵.۰۰ريال

األطباق الرئيسية
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غريتارماا بيتز
يالزارلمواجبنة ن و لريحاو اجة زلطاالطماطم اصلصة 

٦۵.۰۰ريال 
ريمادي يتي وفرا بيتز

يالزارلمواجبنة وجة زلطاالطماطم اصلصة ري  و لكاالمار و الهامواسمك ت مكعباي و لجمبرامع 
٨۵.۰۰ريال 
ببرونيبيتزا 

الطماطمشرائح بيبروني بصلصة 
٦۵.۰۰ريال 

مع الدجاج بيتزا 
باربيكيودجاج مشوي مع صوص 

٦۵.۰۰لريال 
العجل زيوريخلحم 

رزاألشرائح لحم العجل بطيئة الطهي مع صلصة   البنى وصوص كريمة الفطر المخفوق تقدم مع 
۱٢۵.۰۰ريال 

بالزبده على الطريقة الهنديةالدجاج 
قطع من صدر الدجاج المطبوخ بصوص الطماطم مع الكاجو و الكريمه ويقدم مع االرز 

٨۰.۰۰ريال

صدر دجاج مسحب مشوي
وأرز أبيض يقدم مع, يقدم مع تتبيلة الثوم وزيت الزيتون والليمون, دجاج مشوي على الطريقة اللبنانية

خضار مسلوقة
٨۰.۰۰ريال

من لحم العجل او الدجاج علي الطريقة الصنية اختيارك 
بالخضارمع الخضار المطبوخة  بالصويا ويقدم مع االرز 

٨۰.۰۰ريالدجاج
۹۰.۰۰ريالبقريلحم 

مشاوي شرقية 
المقليةشيش طاوق وريش لحم الضأن و كباب  وأوصال تقدم مع صوص الثوم والبطاطاس 

۱٢۰.۰۰ريال

األطباق الرئيسية
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كبسة سعودية 
بالزباديطبق أرز سعودي تقليدي مع الدجاج أو لحم الضأن يقدم مع سلطة الخيار 

٨۰.۰۰ريالدجاج               
۹۰.۰۰رياللحم بقري        

المشكلةمشوى الماكوالت البحرية 
البحرىسمك فلية ولوبسترو جمبرى جامبو و االسكالوب 

الليمونوصوص ض  ياالبمع الخضار الجرل او االرز يقدم 

٢۰۰.۰۰ريال 

سمك مشوي فلية او سمك سالمون    
بالزبدةفيليه مشوي مع الخضار و صوص الليمون 

۱۰۰.۰۰ريال 

من شرائح اللحم الخاصة بك لحم المتن أو ريب آياختيارك 
صوص لحم بقري مشوية تقدم مع بطاطا مهروسة وخضار سوتيه  اختيارك من صوص الفلفل اوشريحة 

الروزماريالمشروم او  صوص 

۱٢۰.۰۰ريال 
(نباتي)الهنديةخضار المساال 

االبيضجبن القريش يطبخ مع بهارات مساال الهنديه و يقدم مع االرز 

۵۵.۰۰ريال

األطباق الرئيسية
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الجبن كعكة 
البرىالمطبوخة وتقدم مع صوص التوت 

٣۵.۰۰ريال 

تشكيلة من الحلويات الفرنسية 
اربعة انواع من الحلويات الفرنسية 

٤۵.۰۰ريال

براونيز الشوكوالتة الداكنة
٣۵.۰۰ريال 

الطازجةمن الفواكه الموسمية سلطة 
٣۵.۰۰ريال 

أم علي
المخفوقةمع الكريمة 

۳۰.۰۰ريال 

العربيةتشكيلة من الحلويات 
٤۵.۰۰ريال 

كريم موفنبيكآيس 
بروليهفانيال دريم، سويس تشوكليت، فراولة، كريم 

١٦٠۰۰ريال 

الحلويات
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سفن أب, بيبسي دايت, بيبسي
شاي مثلج , سفن أب دايت

١٦٬۰۰ريال

اختيارك من العصائر 
(  جوافة , تفاح, ليمون, مانجو , عصير برتقال)

٢۵.۰۰ريال

١٦٬۰۰ريالإسبريسوموفنبيك 

١٨٬۰۰ريالموفنبيكقهوة 

٢٤٬۰۰ريالكابتشينو

٢٤٬۰۰ريالكافيهالتيه 

٢٤٬۰۰ريالشوكوالتة ساخنة

النعناعمن شاي الفطور اإلنجليزي، أخضر، إيرل البابونج، الياسمين أو اختيارك 

١٦٬۰۰ريال

١٦٬۰۰ريال٣٣٠ايفيان  مياة 
٢٨٬۰۰ريال٧٥۰ايفيان  مياة 

١۰٬۰۰ريال٣٣٠مياة نوفا 
١٨٬۰۰ريال٧٥۰مياة نوفا

١٦٬۰۰ريال٣٣٠بيريير الفوارة مياة 
١٤٬۰۰ريال٣٣٠سان بيليغرينو الفوارة مياة 

المشروبات
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االكبرالشهية 

والكاتشاببرغر االطفال الصغير مع الخس والطماطم وقدم مع البطاطا المقلية 

٣۵٬۰۰ريال

المقلية  البطاطا سمك اصابع مع 

الليمونسمك مقلي مع بطاطا مقلية مع صوص التارتار و قطع 

٤۰٬۰۰ريال

سباجيّتي   اللحمة المفرومة مع الصلصة 

المفرومالسباغيّتي مع صلصة الطماطم  باللحمة 

٣۵٬۰۰ريال

الذهبيةقطع الدجاج 

خمس قطع من الدجاج المغطى بالبقصومات المقرمش ويقدم مع البطاطا المقلية
الكولسلووسلطة 

٣۵٬۰۰ريال

قائمة طعام االطفال

المضافة جميع األسعار خاضعة للضريبة  %۱۵



Continental Breakfast  

Selection of homemade fresh bakery: toast, croissant, Danish pastry. Mövenpick 

jam, honey butter, and Slices of seasonal fresh fruits.

Your choice of Juice: (Orange juice, Lemon Juice)

Brewed Coffee, Tea or Milk

SAR 90.00

American Breakfast

Selection of homemade fresh bakery: toast, croissant and Danish pastry. 

Mövenpick jam, honey and butter.

Two eggs cooked to your liking: Fried, poached, scrambled, boiled or omelette

Served with Hash brown, grilled tomato and your choice of Beef Bacon or 

Breakfast sausage.

Slices of seasonal fresh fruits.

Your choice of Juice: (Orange juice, Lemon Juice)

Brewed Coffee, Tea or Milk

SAR 100.00

Oriental Breakfast

Two eggs cooked to your liking:

Fried, scrambled, boiled or omelette

Foul Mudammas with olive oil, Hummus, white cheese, Labnah, sliced 

cucumber and tomato with olives and pickles.

Arabic Bread served with jam, honey and butter.

Slices of seasonal fresh fruits.

Your choice of Juice: (Orange juice, Lemon Juice)

Brewed Coffee, Tea or Milk

SAR 110.00

Healthy Breakfast

Eggs white omelette, Bircher muesli

Your choice of yoghurt: plain or flavoured.

Slices of seasonal fresh fruits, Dried fruits and nuts.

Whole wheat bread with honey.

Your choice of Juice: (Orange juice, Lemon Juice)

Brewed Coffee, Tea or Milk 

SAR 95.00

BREAKFAST

(Served from 06:30 am to 10:30 am)

In Room Dining

Go Healthy          Spicy        Vegetarian *Additional 15% VAT will be applied



Cereals

Choice of cereals served with your choice of

hot milk, cold milk or yoghurt and honey.

Rice Krispies, All Bran, cornflakes

SAR 25.00

Breakfast Ala Carte
Your choice  

o Plain yogurt  or favoured with fruit SAR 20.00 

o Pancake or waffles SAR 40.00

o Foul Mudammas SAR 25.00

o Fruit salad SAR 40.00

o Hoummus SAR 25.00

o Labneh sour cream SAR 25.00

o Swiss Bircher muesli SAR 25.00

o Homemade bakery basket SAR 30.00

o Cheese platter SAR 40.00

o 2 Eggs cooked to your order served with  SAR 50.00

beef bacon , Beef sausages , crisp potato,

tomato grilled 

In Room Dining

Go Healthy          Spicy        Vegetarian *Additional 15% VAT will be applied



Soups

Oriental Lentil Soup

Served with bread croutons and lemon wedge.

SAR 35.00

French onion soup

Served with  cheese melted on baguette  French

SAR 45.00

Seafood soup

Mix seafood with fresh tomato 

SAR 50.00

Pumpkin Soup

Pumpkin soup with whipped cream 

SAR 30.00

Go Healthy          Spicy        Vegetarian *Additional 15% VAT will be applied



Salads  & Appetizers
Arabic Cold Mezza

(The price for one choice only )

Hummus - Mutabbal – Tabboulah - Fattoush, 

Stuffed Vine Leaves, 

SAR 25.00

Smoked Salmon

Norwegian salmon served with capers, silver onion, rucola, lemon 

& pommery mayonnaise

SAR 65.00

Shrimp Cocktail

Served with cocktail dressing on top of lettuce shredded leafs

SAR 70.00

Arabic Hot Mezza (Your choice of)

Lamb kibbeh, Cheese  Sambousek

Spinach  Sambousek ,meat  Sambouse

SAR 30.00

Traditional Greek Salad 

Green lettuce with tomato, cucumber, onion, feta cheese, olives 

and oregano

SAR 30.00

Fennel with quinoa salad 

Sliced fennel with quinoa seeds, avocado, sherry tomatoes with 

lemon and virgin olive oil

SAR 40.00

Caesar Salad

Roman lettuce tossed 

o with Caesar dressing, parmesan shaves SAR 45.00 

o With marinated chicken SAR 60.00

o With grilled Jumbo  shrimps SAR 80.00

Go Healthy          Spicy        Vegetarian *Additional 15% VAT will be applied



Mövenpick Club Sandwich 
Pesto marinated sliced chicken, beef bacon, fried egg, slice tomato, cheese slice, 

romaine lettuce

SAR 60.00

Panini Sandwich
Your choice of marinated tuna & lettuce, or Pesto marinated mozzarella with 

rucola & tomato, or chicken & cheese in panini bread Served with Fries

SAR 55.00

Steak Sandwich 
Grilled beef steak on baguette bread with caramelized onions, mushrooms, 

tomatoes and cheddar cheese

SAR 80.00

Mövenpick Burger
Your choice of 100% ground beef or chicken, lettuce, cheddar cheese sliced 

tomato, coleslaw salad With a choice of topping beef bacon or sautéed 

mushroom, fried egg cheese

SAR 60.00

Penna Arbiatta
Penne, spicy tomato sauce, olive, capers

SAR 55.00

Fettuccini Alla Creamy 
Cream of gorgonzola cheese, chicken cubes, sundried tomato and pine seeds

SAR 65.00

Baked  oven past 
Traditional oven baked pasta  with meat  sauce and  white  sauce ,  cheese 

SAR 65.00

Seafood Risotto
Mussels, prawns, calamari, cherry tomato, seaweed

SAR 70.00

Chicken Risotto
Chicken Mushroom, fresh cream

SAR 65.00

Main Course

Go Healthy          Spicy        Vegetarian *Additional 15% VAT will be applied



Pizza Margarita
Fresh tomato sauce, basil and Mozzarella Cheese

SAR 60.00

Pizza Fruitti de Mare
Shrimps, hamour fish cubes, calamari and fresh tomato sauce topped with Mozzarella 

cheese

SAR 75.00

Pizza Pepperoni 
Slices of Pepperoni with tomato sauce

SAR 65.00

Pizza BBQ chicken 
Grilled chicken with BBQ sauce

SAR 65.00

Veal Zurich 
Slow cooking veal straps with gravy sauce and whipped mushroom cream sauce served 

with rice

SAR 125.00

Indian  butter chicken (Spicy)
Chicken breast  cubes  cooked in tomato sauce , cashew nuts and fresh cream,  served 

with basmati rice 

SAR 80.00

Grilled Boneless Chicken Breast
Lebanese style marinated grilled chicken served with steamed rice & vegetables

SAR 80.00

Stir fry Beef or Chicken 
With vegetables and soya sauce and oyster served with fried rice 

Chicken SAR 80.00
Beef SAR 90.00

Oriental Mix grilled 
Mix of shish taouk, kofta & kebab served with garlic sauce potato  fries or rice.

SAR 120.00

Main Course
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Oriental Mix grilled 
Mix of shish taouk, kofta & kebab served with garlic sauce potato  fries or rice.

SAR 120.00

Saudi Kabsa
Traditional Saudi rice dish with chicken or lamb, served with cucumber yoghurt 

aside

Chicken SAR 80.00

Beef SAR 90.00

Grilled Mix Sea Food 
Fish  fillet , Lobster tail , shrimps , sea scallops 

served with grilled vegetables or white rice , lemon butter sauce 

SAR 200.00

Grilled Fish Fillet or Salmon fillet 
Grilled Fish, vegetable ratatouille, lemon butter sauce

SAR 100.00

Selected your steaks Tenderloin  Or Ribeye 
served with mashed potato, sautéed vegetables 

Choice of Pepper or Mushroom or Rosemary Jus

SAR 120.00

Paneer butter masal
Cottages cheese cubes cooked with India masala spices and served with white 

rice.

SAR 55.00

Main Course
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Baked cheese cake served with blueberry sauce 

SAR 35.00

French pastry 
Assorted of  French pastries (4 pcs ) 

SAR 45.00

Dark Chocolate Brownie

SAR 35.00

Fresh seasonal fruits salad

SAR 35.00

Om Ali
The traditional bread and milk Egyptian sweet topped with whipped cream

SAR 30.00

Homemade oriental sweet 
Assortment of traditional  Arabic sweet 

SAR 45.00

MOVENPICK ICE CREAM
Vanilla Dream, Swiss Chocolate,  

Strawberry, Crème Brulee

SAR 16.00 

per scoop

Main Course
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Soda drinks

Pepsi, Diet Pepsi, 7up

Diet 7up, iced tea 

SAR 16.00

Your choice of Fresh juice 

Orange juice, Mango, Lemon Apple, Guava. Carrot with orange 

SAR 25.00

Hot Drinks

Mövenpick Espresso SAR 16.00

Mövenpick Coffee SAR 18.00

Cappuccino SAR 24.00

Latte Café SAR 24.00

Hot Chocolate SAR 24.00

English Breakfast Tea

(Green, Early Grey, chamomile, Yasmin or Mint)

SAR 16.00

Evian water 330mL             SR 16   

Evian water 750 ml              SR 28 

Nova water 330mL           SR 10 

Nova water 750 ml            SR 18 

Perrier sparkling water  330 ml    SAR 16.00

S.Pellegrino sparkling water  330 ml SAR 16.00

Beverages
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Bigger appetites

Grilled mini burger with lettuce and tomato, served with French 

fries and ketchup

SAR 35.00

Fish Finger

Batter fried fillet of fish, tartar sauce & lemon wedge

SAR 40.00

Beef Bolognese  spaghetti 

Fresh spaghetti , minced meat with tomato sauce  and herbs 

SAR 35.OO

Chicken nuggets

5 pieces of chicken nugget with French fries, coleslaw salad

SAR 35.00

Children Menu
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