IN-VILLA
IFTAR & SUHOOR MENUS
A minimum of 6 pax

قوائم اإلفطار والسحور
يف الفلل
الحد األدىن  6أشخاص

Iftar Menu
QR

195 Per Person
DATE

Majool Seedless

DRINKS
Laban, Jallab, Amar Al Din

COLD MEZZEH
Hummus (V), Moutabal (V), Tabouleh (V/G), Fattouch (V/G),
Babaganouj (V), Wine Leaves (V), Labneh with Mint (D),
Mix Olives, Mix Pickles
Fried Baby Marrow Tahini Sauce (D)

INTERNATIONAL COMPOTE SALADS
German Potato Salad (V), Prawn Pasta Pesto Salad (S/G/N),
Thai Chicken Salad (S/N), Mix Beans Salad (V)

DRESSINGS & CONDIMENTS
Fresh Mixed Leaves, Cucumber Slices, Tomato,
Carrot Sticks, Mix Bell Peppers, Sweet Corn, Broccoli,
Cauliflower, Balsamic Vinaigrette, French Dressing,
Thousand Island Sauce, Caesar Dressing
Condiments: Lemon Wedge, Herb Croutons

HOT MEZZEH
Kibbeh (G/N), Spinach Fatayer (G), Chicken Samosa (G),
Tahini Sauce (D)

SOUP
Lentil Soup, Croutons, Lemon Ledges

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team

ASSORTED ARABIC BREAD
& BREAD ROLLS (G/D)
Manaeesh (Zaatar, Plain, Akawi Cheese)
Herbs Focaccia, Mini Baguette, Sesame Soft Rolls,
Multi Grain Rolls

MAIN DISHES
Beef Bamiah Stew
Moroccan Lamb Tagine
Shish Barak (G/D)
Chicken Biryani & Condiments (D/N)
Arabic Mixed Grill (Kofta, Shish Tawook & Shish Kebab)
Grilled White Seabass, Garlic –Coriander Sauce (S)
Fresh Market Vegetable Salona Coriander & Garlic (V)
Penne Pasta Mushroom, Tomato Sauce (G/D)
Roast Potato, Paprika & Cheese (V)
Vegetables Kabsa (V)
Vermicelli Rice (D/G)

DESSERTS
Chocolate Pecan Brownie
Mohalabiah
Assorted Baklava
Pistachio Luqaimat
Umm Ali
Fresh Sliced Fruits

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team

Iftar Menu
QR

225 Per Person
DATE

Majool Seedless

DRINKS
Laban, Jallab, Amar Al Din

COLD MEZZEH
Hummus Beiruti (V), Mutabal (V/N), Tabbouleh (V/G),
Fattoush (V/G), Wine Leaves (V), Labneh with Zaatar (D/N),
Muhammara (G/N), Fried Eggplant, Tahini
Sauce (D), Mujadara with Bulgur (V), Mix Olives,
Mix Pickles

INTERNATIONAL SALADS
Tuna Nicoise Salad (S),
Grilled Vegetables Antipasto (V/N/D),
Marinated Feta Cheese Salad (D/V),
Spicy Thai Beef Salad (N/S) Shrimps Quinoa Salad (S)

DRESSINGS & CONDIMENTS
Fresh Mixed Leaves, Cucumber Slices, Carrot Ribbon,
Cherry Tomato, Artichoke, Sweet Corn, Red Kidney Beans
Classic Vinaigrette, Balsamic Dressing, Thousand Island
Sauce, Caesar Dressing
Condiments: Lemon Wedge, Herb Croutons, Silver Onion,
Sundried Tomatoes, Assorted Olives

ASSORTED ARABIC BREAD
& BREAD ROLLS (G/D)
Manaeesh (Zaatar, Plain, Akawi Cheese)
Herbs Focaccia, Mini Baguette, Sesame Soft Rolls,
Multi Grain Rolls

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team

SOUP
Lentil Soup (V), Croutons (G), Lemon Wedges
Cream of Mushroom Soup (V), Herbs Croutons (G/D)

HOT APPETIZER
Kibbeh (G/N) Spinach Fatayer (G/V),
Cheese Rakakat (D/G), Chicken Samosa (G)

MAIN DISHES
Joojeh Kebab
Samak Harra (S)
Laham Mandi & Condiments (D, N)
Grilled Beef Steak Mushroom Sauce (N)
Lamb Chops Garlic Zaatar Gremolata
Chicken Musakhan Rolls (N)
Sautéed Garden Vegetables (V)
Seafood Lasagne (S/D/G)
Vegetable Moussaka (V)
Dawood Basha (N)
Saffron Rice (G/D)
Batata Harra (VE)

DESSERTS
Chocolate Pecan Brownie
Cardamom Caramel Choux
Mohalabiah
Assorted Baklava
Maamoul
Pomegranate Luqaimat
Umm Ali
Fresh Sliced Fruits
Whole Fruits Display

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team

Iftar Menu
QR

275 Per Person
DATE

Majool Seedless

DRINKS
Laban, Jallab, Amar Al Din

SOUP
Lentil Soup, Crouton, Lemon
Chicken Corn Chowder

SELECTION OF MEZZEH
Hummus Bil Dukkah, Mutabal, Rocca Salad with Goat
Cheese & Fig, Tabbouleh, Baba Ghannouj, Warak Enab,
Marinated Olives, Mix Pickles, Sourdough Manaeesh
(Zaatar, Plain, Akawi Cheese)

SELECTION OF INTERNATIONAL SALAD
Horiatiki Greek Salad
Antipasto Grilled Vegetables Salad
Seafood Cocktail Salad
Thai Chicken Salad
Creamy Potato Salad Crispy Bacon
Smoked Turkey Ham Pasta Salad

HOT MEZZEH
Cheese Rakatkat, Kibbeh, Chicken Samosa, Lamb Sujuk,
Pomegranate Molasses & Tahina Sauce

MAIN COURSE
Kabsa Lamb
Shish Tawook
Braised Lamb Shank
Butter Chicken Curry
Mediterranean Baked Seabass
Minutes Steak Mushroom Cream Sauce
Grilled Lamb Chop Rosemary Garlic
Penne Pasta Mushroom & Broccoli Pink Sauce
Herbs Roasted Potatoes
Green Peas Pulao
Saffron Rice
Buttered Vegetables

DESSERT
Pistachio Cherry Cake
Chocolate Pecan Brownie
Vanilla Caramel Choux
Mohalabiah
Assorted Baklava
Rose Luqaimat
Umm Ali
Fruit Platter

Junior Menu
QR

150 Per Person
TINY TOTZ

MINI PIZZA
Pepperoni, Chicken Shawarma, Magarita
BEEF CHEESE SLIDER
Chicken Tawook Nuggets & Popcorn Bites
Mac & Cheese
POTATO WEDGES & FRENCH FRIES
Tomato Ketchup, Mayonnaise, Mustard

SWEET
Candy Corner
Ice Crème with Different Topping
Sugar Cotton Candy
Fruit Skewers
Assorted Cupcakes
Assorted Pastries

Junior Iftar Menu
QR

175 Per Person

KIDS BUFFET MENU
Carrot Stick, Cucumber Stick, Bell Peppers, Cherry Tomato
Iceberg Lettuce, Lollo Rosso, Romaine Lettuce
Greek Salad, Pasta & Turkey Ham Pesto Salad, Caesar Salad
Tomato Ketchup, Mayonnaise

MAIN
Chicken Fingers
Mini Pizza Margherita
Mini Beef Burger
Mini Chicken Hot Dog
Fish & Chip
Pasta With Pink Sauce
Turkey Ham Mac & Cheese
Vegetables Fried Rice
Steamed Vegetables
Fries

DESSERTS
Chocolate Chips Cookies
Jelly Shooter
Candy
Brownies
Caramelized Bananas with Banana Muffin & Maple Syrup
Vanilla Cup Cake with Cherry Compote

Suhoor Menu
QR

98 Per Person

CLASSIC HUMMUS
FOUL WITH CONDIMENTS
Onion, Tomato, Parsley, Chili, Lemon, Olive Oil, Cumin

FALAFEL WITH TAHINI
CHICKEN SHAWERMA
LABNEH BALLS WITH OLIVE OIL
HOMEMADE PICKLES
ARABIC CHEESE PLATTER
Akawi, Haloumi, Nabulsieh

CHOICE OF EGGS WITH CONDIMENTS
Boiled Eggs
Omelet
Sunny Side Up
Shakshuka

FRUIT PLATTER OR FRUIT SALAD
CHOICE OF FRESHLY SQUEEZED JUICES

قائمة اإلفطار
 195ر .ق .للفرد
التمور

متر مجدول ،مدجول ،مجهول من دون نوى

مرشوبات

لنب ،جالب ،قمر الدين

مازة باردة

حمص (ن) ،متبل (ن) ،تبولة (ن/غ) ،فتوش (ن/غ) ،بابا غنوج (ن)،
ورق عنب (ن) ،لبنة مع نعناع (أ) ،زيتون مشكل ،مخلل مشكل
كوىس صغري مقيل مع صوص الطحينة

سلطات الكومبوت العاملية

سلطة البطاطا األملانية (ن)،
سلطة الروبيان مع الباستا والبيستو (ث ب /غ /م)،
سلطة الدجاج عىل الطريقة التايلندية (ث ب /م)،
سلطة الفاصولياء املشكلة (ن)

الصلصات والتوابل

ورقيات مشكلة طازجة ،رشحات الخيار ،طامطم ،جزر مقطع ،فلفل
حلو مشكل ،ذرة حلوة ،بروكويل ،قرنبيط  /زهرة،
خل البلسمك ،صلصة فرنسية ،صلصة ثاوزند آيلند ،صلصة سيزر
إضافات  :رشائح الليمون ،قطع الخبز املقرمش مع االعشاب

مازة حارة
كبة (غ/م)

فطاير سبانخ (غ)
سمبوسك دجاج (غ)
صلصة الطحينة (أ)

الحساء

حساء العدس ،خبز محمص ،رشائح الليمون

غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة

تشكيلة املخبوزات العربية
و لفائف الخبز االجنبية (غ/أ)
مناقيش (زعرت ،سادة ،جنب عكاوي)

خبز الفوكاشيا مع االعشاب ،خبز الباجيت الصغري،
خبز بالسمسم الناعم  ،لفائف خبز الحبوب الكاملة

االطباق الرئيسية
يخنة البامية باللحم

طاجني مغريب بلحم الضأن
شيش برك (غ/أ)
برياين دجاج بالتوابل (أ/م)
مشاوي عربية مشكلة (كفتة ،شيش طاووق ،شيش كباب)
سمك سيباس مشوي مع الثوم وصلصة الكزبرة (ث ب)
صالونة الخضار الطازجة مع الكزبرة والثوم (ن)
باستا بينيه مع الفطر وصلصة الطامطم (غ  /أ)
بطاطا مشوية مع البابريكا والجبنة (ن)
كبسة خضار (ن)
أرز بالشعريية (أ/غ)

حلويات

براوين بجوز البقان والشوكوالته
مهلبية
بقالوة مشكلة
لقيامت بالفستق
أم عيل
فواكه طازجة مقطعة

غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة

قائمة اإلفطار
 225ر .ق .للفرد
التمور

متر مجدول  /مدجول  /مجهول من دون نوى

مرشوبات

لنب ،جالب ،قمر الدين

مازة باردة

حمص بريويت (ن) ،متبل (ن /م) ،تبولة (ن/غ) ،فتوش (ن/غ) ،ورق عنب
(ن) ،لبنة مع زعرت (أ/م) ،محمرة ،باذنجان مقيل ،صلصة طحينة (أ)،
مجدرة مع الربغل ،زيتون مشكل ،مخلل مشكل

سلطات عاملية

سلطة تونا النيكواز الفرنسية (ث ب)،
سلطة الخرضوات املشوية عىل طريقة أنتيبستو اإليطالية (ن /م /أ)،
سلطة جبنة الفيتا املتبلة (أ /ن)،
سلطة اللحم التايلندية الحارة (م  /ث ب)،
سلطة الروبيان بالكينوا (ث ب)

الصلصات واإلضافات

ورقيات مشكلة طازجة ،رشائح الخيار ،جزر مقطع ،طامطم كرزية،
أريض شويك /خرشوف ،فلفل حلو مشكل ،ذرة حلوة،
فاصولياء حمراء
صلصة الخل الكالسيكية ،صلصة البلسمك ،صلصة ثاوزند آيلند،
صلصة سيزر
إضافات :رشائح الليمون ،قطع الخبز املقرمش مع األعشاب ،مخلل
البصل ،طامطم مجففة ،تشكيلة من الزيتون

تشكيلة املخبوزات العربية
و لفائف الخبز االجنبية (غ  /أ)
مناقيش (زعرت ،سادة ،جبنة عكاوي)

خبز الفوكاشيا مع االعشاب ،خبز الباجيت الصغري ،خبز بالسمسم
الناعم  ،لفائف خبز الحبوب الكاملة

غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة

الحساء

حساء العدس (ن) ،خبز محمص (غ) ،رشائح الليمون
شوربة كرمية الفطر (ن) ،خبز محمص مع االعشاب (غ  /أ)

مقبالت ساخنة  /حارة
كبة (غ/م)

فطاير سبانخ (غ/ن)
رقائق الجنب (أ  /غ)
سمبوسك دجاج (غ)

االطباق الرئيسية

جوجيه كباب (كباب دجاج عىل الطريقة اإليرانية مع الزعفران)
سمكة حرة ( ث ب)
مندي لحم مع التوابل (أ  /م)
ستيك لحم مشوي مع صلصة الفطر (م)
ريش لحم الضأن مع الثوم والزعرت وصلصة الغرميوالتا
لفائف مسخن الدجاج (م)
خضار مسلوق عىل البخار  -سوتيه (ن)
لزانيا بثامر البحر ( ث ب /أ  /غ)
مسقعة بالخرضاوات (ن)
داوود باشا (ن)
أرز بالزعفران (غ/أ)
بطاطا حرة (ف)

الحلويات

براوين بجوز البقان والشوكوالته
كرات /عجينة الشو بالكراميل والهيل
مهلبية
بقالوة مشكلة
معمول
لقيامت بالرمان
أم عيل
فواكه طازجة مقطعة
تشكيلة من فواكه
غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة

قائمة اإلفطار
 275ر .ق .للفرد
التمور

متر مجدول  /مدجول  /مجهول من دون نوى

مرشوبات

لنب ،جالب ،قمر الدين

الحساء

حساء العدس (ن) ،خبز محمص ،رشائح الليمون.
حساء الدجاج مع الذرة

تشكيلة من املازة

حمص بالدقة ،متبل ،سلطة الجرجري مع جنب املاعز والتني ،تبولة،
بابا غنوج ،ورق عنب ،زيتون متبل ،مخلل مشكل ،مناقيش بدون
خمرية (زعرت ،سادة ،جنب عكاوي)

تشكيلة السلطات العاملية
سلطة هورياتييك يونانية

سلطة الخرضوات املشوية عىل طريقة أنتيباستو اإليطالية
سلطة كوكتيل املأكوالت البحرية
سلطة الدجاج التايلندية
سلطة البطاطا مع الكرمية واللحم املقدد املقرمش
سلطة الباستا مع لحم ديك الرومي املدخن

مازة ساخنة  /حارة

رقائق الجنب ،كبة ،سمبوسك الدجاج ،سجق غنم
دبس الرمان وصلصة الطحينة

االطباق الرئيسية
كبسة باللحم

شيش طووق
لحم خروف مطهي عىل نار خفيفة
دجاج بالزبدة والكاري
سمك سيباس البحر املتوسط مشوي بالفرن
ستيك مشوي مع صلصة كرمية الفطر
قطع لحم الغنم املشوية مع إكليل الجبل والثوم
باستا بينيه مع الفطر والربوكويل بالصلصة البيضاء والحمراء
بطاطا مشوية مع االعشاب
أرز الهندي (بيالو) مع البازيال الخرضاء
أرز بالزعفران
خضار بالزبدة

الحلويات

كعكة الكرز بالفستق
براوين بجوز البقان والشوكوالته
كرات /عجينة الشو بالكراميل والفانيال
مهلبية
بقالوة مشكلة
لقيامت مباء الورد
أم عيل
طبق فواكه

قائمة األطفال
 150ر .ق .للفرد
لألبطال الصغار

بيتزا صغرية
بيبريوين ،شاورما دجاج ،مارغاريتا
ساليدر اللحم مع الجنب
ناغتس وبوبكورن طاووق دجاج
ماك آند تشيز
بطاطا ويدجز وبطاطا مقلية
كاتشب ،مايونيز ،خردل

الحلويات

ركن الحلوى
آيس كريم مع إضافات مختلفة
حلوى القطن بالسكر (غزل البنات)
أسياخ الفاكهة
كب كيك متنوع
معجنات متنوعة

قائمة إفطار لألطفال
 175ر .ق .للفرد

قامئة بوفيه االطفال

أصابع الجزر ،أصابع الخيار ،فلفل حلو مقطع ،طامطم كرزية
خس ايسربغ  ،لولو روسو (الخس ذات االوراق الحمراء) ،خس
روماين ،سلطة يونانية  ،باستا مع ديك رومي وصلصة البيستو،
سلطة سيزر ،كاتشب ،مايونيز

االطباق الرئيسية
أصابع الدجاج املقلية

بيتزا مارغاريتا حجم صغري
برغر لحم حجم صغري
هوت دوغ دجاج حجم صغري
فيش أند تشيبس ( طبق السمك والبطاطس االنجليزي التقليدي)
باستا مع الصلصة الزهرية (صلصة بيضاء  +صلصة حمراء)
ماك اند تشيز مع رشائح الديك الرومي
أرز مقيل مع الخضار
خضار مسلوقة عىل البخار
بطاطا مقلية

الحلويات

بسكويت برقائق الشكوالته
جييل شوتر (حاويات الجلو الصغرية)
حلوى
براونيز
موز مكرمل مع مافن املوز وصلصة القيقب
كب كيك فانيليا مع كومبوت الكرز

ل
س
قائمة ا حور
 98ر .ق .للفرد
حمص
فول مدمس مع اإلضافات

بصل  ،بندورة ،بقدونس ،شطة ،ليمون ،ريت زيتون ،كمون

فالفل مع الطحينة
شاورما دجاج
كرات اللبنة مع زيت الزيتون
تشكيلة مخلل تحضري منزيل
تشكيلة أجبان عربية
عكاوي ،حلوم ،نابلسية

خيار البيض مع اإلضافات
بيض مسلوق
اومليت
بيض عيون مقيل
شكشوكة

صحن فواكه او سلطة الفواكه
خيار محدد من عصري الفواكه الطازجة

