


iftar menus
قوائم اإلفطار



magnolia IFTAR set Menu

L.E. 395*

REFRESHMENTS
Kamar el-din, karkade, tamr hindi

COLD MEZZES
Babaghanouj, fattouche, hummus,

labneh with garlic, vine leaves

HOT MEZZES
Cheese and meat sambousek, 

kebbeh

SOUP
Your choice of:

Tomato, lentil, mushroom, orzo,

chicken cream, harira

TAJINES
Oven baked macaroni, moussaka 

with minced meat, chicken with 

potatoes

MAIN COURSE
Grilled marinated baby chicken with 

sautéed mushroom, green beans, 

sun-dried tomatoes, saffron rice

DESSERTS
Om Ali, a selection of oriental 

pastries

Tea with mint

مرطبات
قمر الدين، كركديه، تمر هندي

المزات الباردة
باباغنوج، فتوش، حمص، لبنة بالثوم،

ورق عنب
المزات الساخنة

سمبوسك بالجبن واللحم،
كبة مقلية

الحساء
اختياركم من:

الطماطم، العدس، المشروم، لسان 
العصفور، الدجاج بالكريمة، الحريرة

الطواجن
مكرونة فرن، مسقعة باللحم 

المفروم، دجاج بالبطاطس

الطبق الرئيسي
فروج مشوي مع مشروم سوتيه،

فاصوليا خضراء، طماطم مجففة،
أرز بالزعفران

الحلويات
أم علي، مختارات من الحلويات 

الشرقية
شاي بالنعناع

قائمة إفطار ماجنوليا
ا ٣٩٥* جنيهـً

الــمقــررة. *الـسعـر بالــجنيــه الـمصــري وال يشمــل رســوم الـخدمــة والــضــرائب 
*Price is in Egyptian pounds and is subject to service charge and applicable taxes.



saffron IFTAR set Menu

L.E. 475*

REFRESHMENTS
Kamar el-din, karkade, tamr hindi 

COLD MEZZES
Babaghanouj, fattouche, hummus,

labneh with garlic, tahini, vine leaves

HOT MEZZES
Cheese and meat sambousek, 

kebbeh

SOUP
Your choice of:

Tomato, lentil, mushroom, orzo,

chicken cream, harira

TAJINES
Fatta with moza, moussaka with

minced meat, mombar, goulash,

Circassian chicken

MAIN COURSE
Mixed grill with khalta rice,

vegetables

DESSERTS
Om Ali, a selection of oriental 

pastries

Tea with mint

مرطبات
قمر الدين، كركديه، تمر هندي

المزات الباردة
باباغنوج، فتوش، حمص، لبنة بالثوم، 

طحينة، ورق عنب
المزات الساخنة

سمبوسك بالجبن واللحم،
كبة مقلية

الحساء
اختياركم من:

الطماطم، العدس، المشروم، لسان 
العصفور, الدجاج بالكريمة، الحريرة

الطواجن
فتة بالموزة، مسقعة باللحم المفروم،

ممبار، جالش، شركسية الدجاج

الطبق الرئيسي
مشويات مشكلة مع أرز 

بالخلطة،خضروات
الحلويات

أم علي، مختارات من الحلويات 
الشرقية

شاي بالنعناع

قائمة إفطار سافرون
ا ٤٧٥* جنيهـً

الــمقــررة. *الـسعـر بالــجنيــه الـمصــري وال يشمــل رســوم الـخدمــة والــضــرائب 
*Price is in Egyptian pounds and is subject to service charge and applicable taxes.



magenta IFTAR set Menu

L.E. 590*

REFRESHMENTS
Kamar el-din, karkade, tamr hindi 

COLD MEZZES
Babaghanouj, fattouche, hummus,

labneh with mint, tahini, vine leaves

HOT MEZZES
Cheese and meat sambousek, 

kebbeh, Alexandrian veal liver

SOUP
Your choice of:

Tomato, lentil, mushroom, orzo,

chicken cream, harira

TAJINES
Lamb with okra, orzo with meat,

Circassian chicken, mombar,

moussaka with minced meat

MAIN COURSE
Veal served with mashed potatoes,

roasted vegetables, mushroom 

sauce

DESSERTS
Om Ali, oriental rice pudding,

a selection of oriental pastries

Tea with mint

مرطبات
قمر الدين، كركديه، تمر هندي

المزات الباردة
باباغنوج، فتوش، حمص، لبنة 

بالنعناع، طحينة، ورق عنب
المزات الساخنة

سمبوسك بالجبن واللحم، كبة 
مقلية، كبدة بتلو إسكندراني

الحساء
اختياركم من:

الطماطم، العدس، المشروم، لسان 
العصفور، الدجاج بالكريمة، الحريرة

الطواجن
بامية باللحم الضأن، لسان عصفور 

باللحم، شركسية الدجاج، ممبار،
مسقعة باللحم المفروم

الطبق الرئيسي
لحم بتلو مع البطاطس المهروسة،
خضروات بالفرن، صوص المشروم

الحلويات
أم علي، أرز باللبن، مختارات من

الحلويـات الشرقية
شاي بالنعناع

قائمة إفطار ماچينتـا
ا ٥٩٠* جنيهـً

الــمقــررة. *الـسعـر بالــجنيــه الـمصــري وال يشمــل رســوم الـخدمــة والــضــرائب 
*Price is in Egyptian pounds and is subject to service charge and applicable taxes.



jade IFTAR set Menu

L.E. 690*

REFRESHMENTS
Kamar el-din, karkade, tamr hindi 

COLD MEZZES
Babaghanouj, besara with fried

onions, fattouche, garlic potato 

salad, hummus, labneh, muhamarra, 

vine leaves

HOT MEZZES
Cheese and meat sambousek,

chicken liver, kebbeh, goulash

SOUPS
Two choices of:

Tomato, lentil, mushroom, orzo,

chicken cream, harira

TAJINES
Fatta with moza, turkey with khalta

rice, mombar, moussaka with

minced meat, shrimp and calamari

MAIN COURSE
Beef medallions with saffron rice,

vegetables

DESSERTS
Om Ali, oriental rice pudding,

a selection of oriental pastries, 

seasonal sliced fruits

Tea with mint

مرطبات
قمر الدين، كركديه، تمر هندي

المزات الباردة
باباغنوج، بصارة بالتقلية، فتوش،

سالطة بطاطس بالثوم، حمص، 
لبنة، محمرة، ورق عنب

المزات الساخنة
سمبوسك بالجبن واللحم، كبدة 

دجاج، كبة مقلية، جالش
الحساء

اختياركم من إثنين من:
الطماطم، العدس، المشروم، لسان 

العصفور، الدجاج بالكريمة، الحريرة
الطواجن

فتة بالموزة، ديك رومي مع أرز 
بالخلطة، ممبار، مسقعة باللحم 

المفروم، جمبري وكاليماري
الطبق الرئيسي

لحم الميداليون البقري مع أرز 
بالزعفران، خضروات

الحلويات
أم علي، أرز باللبن،مختارات من 

الحلويات الشرقية، شرائح الفاكهة 
الموسمية

شاي بالنعناع

قائمة إفطار چايـد
ا ٦٩٠* جنيهـً

الــمقــررة. *الـسعـر بالــجنيــه الـمصــري وال يشمــل رســوم الـخدمــة والــضــرائب 
*Price is in Egyptian pounds and is subject to service charge and applicable taxes.



LIME IFTAR Buffet

L.E. 500*
(minimum 100 persons for buffet in ballrooms)

REFRESHMENTS
Kamar el-din, karkade, tamr hindi,

dates

SALADS AND APPETIZERS
Calamari salad with capers, potato

salad with beef bacon and dill, 

grilled chicken salad, fried okra 

salad, fried zucchini salad, mixed 

dolma, fattouche, hummus, moutabel, 

tabouleh, tahini, baladi salad, 

besara with fried onions, cheese

with tomatoes, moudardara, pickled 

eggplants, yoghurt with mint, labneh

with garlic, cheese platter, mixed

pickles, field greens salad

HOT MEZZES
Kebbeh, cheese and meat

sambousek, assortment of bread

SOUPS
Orzo, vegetables

MAIN COURSES
Shish tawouk, kofta, grilled steak,

grilled sea bass with lemon butter

sauce, zucchini dolma with minced

meat, penne all’arrabbiata, roasted 

potatoes with herbs, sautéed

vegetables with onions and herbs

CARVING STATION
Whole roasted turkey with

khalta rice

DESSERTS
Om Ali, basbousa with nuts, kunafa

with cream, qatayef with nuts, balah 

el-sham, baklava, shakalma, rice 

pudding, seasonal sliced fruits

*Price is in Egyptian pounds and is subject to service charge and applicable taxes.



األطباق الرئيسية
شيش طاووق، كفتة، ستيك مشوي، 

سمك قاروص مع صوص الليمون
والزبد، كوسة محشية باللحم 

المفروم، مكرونة بنا أرابياتا، بطاطس 
بالتوابل بالفرن، خضار سوتيه مع 

البصل والتوابل 
ركن اللحوم

ديك رومي مع أرز بالخلطة

الحلويات
أم علي، بسبوسة بالمكسرات، كنافة 

بالقشدة، قطايف بالمكسرات، بلح
الشام، بقالوة، شكلمة، أرز باللبن،

شرائح الفاكهة الموسمية

مرطبات
قمر الدين، كركديه، تمر هندي، تمر

السالطات والمقبالت
سالطة كاليماري بالكابري، سالطة 

بطاطس باللحم المقدد والشبت،
سالطة الدجاج المشوي، سالطة 

البامية المقلية، سالطة الكوسة 
المقلية، محاشي مشكلة، فتوش، 

حمص، متبل، تبولة، طحينة، سالطة 
بلدي، بصارة بالتقلية، جبن بالطماطم، 
مدردرة، باذنجان مخلل، زبادي بالـنعنـاع، 
لبنـة بالثوم، طبق جبن مشكـل، مخلل، 

سالطة خضراء

المزات الساخنة
كبة مقلية، سمبوسك بالجبن 

واللحم، مختارات من الخبز
الحساء

لسان العصفور، الخضروات

بوفيه إفطار اليم
ا ٥٠٠* جنيهـً

(الحد األدنى للبوفيه في القاعة ١٠٠ فرد)

الــمقــررة. *الـسعـر بالــجنيــه الـمصــري وال يشمــل رســوم الـخدمــة والــضــرائب 



sepia IFTAR Buffet

L.E. 590*

REFRESHMENTS
Kamar el-din, karkade, tamr hindi,

dates

SALADS AND APPETIZERS
Calamari salad with capers, tuna

salad with white beans, potato salad

with beef bacon and dill, grilled

chicken salad, fried okra salad,

fried zucchini salad, mixed dolma, 

fattouche, hummus, moutabel,

tabouleh, tahini, baladi salad,

besara with fried onions, cheese

with tomatoes, feta cheese with

sumac, thyme, and chili, moudardara, 

pickled eggplants, yoghurt with mint, 

labneh with garlic, cheese platter,

mixed pickles, field greens salad

HOT MEZZES
Kebbeh, cheese and meat 

sambousek, chicken liver with 

pomegranate sauce, safihet jebneh, 
assortment of bread

SOUPS
Tomato, chicken vermicelli

MAIN COURSES
Veal with vermicelli, kofta with 

cherry sauce, shish tawouk, grilled 

beef tenderloin, sea bass with tahini,

spaghetti bolognese, ratatouille,

mashed potatoes with Parmesan

cheese and basil, saffron rice

CARVING STATION
Whole roasted turkey with

khalta rice

DESSERTS
Om Ali, basbousa with nuts, kunafa

with nuts, baklava, shakalma,

romoush el-set, asabe’a zaynab, 

pudding, caramel pecan pie, fruit 

tartlets, chocolate walnut brownies, 

coconut opera cake, vanilla panna

cotta, seasonal sliced fruits

*Price is in Egyptian pounds and is subject to service charge and applicable taxes.



األطباق الرئيسية
لحم بتلو بالشعرية، كفتة بصوص 

الكرز، شيش طاووق، ستيك التندرلوين 
المشوي، سمك قاروص بالطحينة، 
مكرونة سباجيتي بصوص البولوينز، 

تورلي، بطاطس مهروسة مع جبن 
البارميزان والريحان، أرز بالزعفران

ركـن اللحوم
ديك رومي مع أرز بالخلطة

الحلويات
أم علي، بسبوسة بالمكسرات، كنافة 
بالمكسرات، بقالوة، شكلمة، رموش 

الست، أصابع زينب، مهلبية، فطيرة 
البيكان األمريكي بالكراميل، تارت 
الفواكه، براونيز الشوكوالتة بعين

الجمل، كيكة األوبرا بجوز الهند،
باناكوتا الفانيليا، شرائح الفاكهة

الموسمية

مرطبات
قمر الدين، كركديه، تمر هندي، تمر

السالطات والمقبالت
سالطة كاليماري بالكابري، سالطة 

التونة بالفاصوليا البيضاء، سالطة 
بطاطس باللحم المقدد والشبت، 
سالطة الدجاج المشوي، سالطة 

البامية المقلية، سالطة الكوسة 
المقلية، محاشي مشكلة، فتوش، 

حمص، متبل، تبولة، طحينة، سالطة 
بلدي، بصارة بالتقلية، جبن بالطماطم، 

جبن فيتا بالسماق والزعتر والفلفل 
الحار، مدردرة، باذنجان مخلل، زبادي 

بالنعناع، لبنة بالثوم، طبق جبن مشكل، 
مخلل، سالطة خضراء

المزات الساخنة
كبة مقلية، سمبوسك بالجبن 

واللحم، كبدة دجاج بدبس الرمان، 
صفيحة جبن، مختارات من الخبز

الحساء
طماطم، دجاج بالشعرية

بوفيه إفطار سيبيــا
ا ٥٩٠* جنيهـً

الــمقــررة. *الـسعـر بالــجنيــه الـمصــري وال يشمــل رســوم الـخدمــة والــضــرائب 



sohour menus
قوائم السحـور



azure Sohour set Menu

L.E. 360*

REFRESHMENTS
Kamar el-din, karkade, tamr hindi,

dates

CHEESES
Feta cheese, halloumi cheese with

tomatoes, cucumbers, black olives

COLD MEZZES
Babaghanouj, baladi salad,

hummus, labneh, mixed pickles,

tahini

HOT MEZZES
Foul with traditional condiments,

falafel, boiled eggs, cheese and

meat sambousek, kebbeh

MAIN COURSE
Chicken mesahab with khalta rice,

vegetables

YOGHURT
Home-made plain or fruit yoghurt

DESSERTS
Om Ali, a selection of oriental

pastries

مرطبات
قمر الدين، كركديه، تمر هندي،

تمــر
الجبن

جبن فيتا، جبن حلوم مع الطماطم، 
الخيار، الزيتون األسود

المزات الباردة
باباغنوج، سالطة بلدي، حمص،

لبنة، مخـلل، طحينة

المزات الساخنة
فول بالتوابل، فالفل، بيض مسلوق،

سمبوسك بالجبن واللحم، كبة مقلية

الطبق الرئيسي
دجاج مسحب مع أرز بالخلطة،

خضروات
الزبادي

زبادي بلدي سادة أو بالفواكه
الحلويات

أم علي، مختارات من الحلويات
الشرقية

قائمة سحور أزور
ا ٣٦٠* جنيهـً

الــمقــررة. *الـسعـر بالــجنيــه الـمصــري وال يشمــل رســوم الـخدمــة والــضــرائب 
*Price is in Egyptian pounds and is subject to service charge and applicable taxes.



Olivine Sohour set Menu

L.E. 420*

REFRESHMENTS
Kamar el-din, karkade, tamr hindi,

dates

CHEESES
Feta cheese, halloumi cheese with

tomatoes, cucumbers, black olives

COLD MEZZES
Babaghanouj, baladi salad, 

hummus, labneh, mixed pickles, 

tahini

HOT MEZZES
Foul with traditional condiments,

falafel, boiled eggs, cheese and

meat sambousek, makanik,

shawerma

MAIN COURSE
Mixed grill with khalta rice,

vegetables

YOGHURT
Home-made plain or fruit yoghurt

DESSERTS
Om Ali, a selection of oriental 

pastries

مرطبات
قمر الدين، كركديه، تمر هندي،

تمــر
الجبن

جبن فيتا، جبن حلوم مع الطماطم، 
الخيار، الزيتون األسود

المزات الباردة
باباغنوج، سالطة بلدي، حمص،

لبنة، مخلل، طحينة

المزات الساخنة
فول بالتوابل، فالفل، بيض مسلوق،

سمبوسك بالجبن واللحم، مقانق،
شاورما

الطبق الرئيسي
مشويات مشكلة مع أرز بالخلطة،

خضروات
الزبادي

زبادي بلدي سادة أو بالفواكه
الحلويات

أم علي، مختارات من الحلويات  
الشرقية

قائمة سحور أوليڤين
ا ٤٢٠* جنيهـً

الــمقــررة. *الـسعـر بالــجنيــه الـمصــري وال يشمــل رســوم الـخدمــة والــضــرائب 
*Price is in Egyptian pounds and is subject to service charge and applicable taxes.



Tangerine Sohour set Menu

L.E. 495*

REFRESHMENTS 
Kamar el-din, karkade, tamr hindi

dates

CHEESES
Feta cheese, halloumi cheese with

tomatoes, cucumbers, black olives

COLD MEZZES
Babaghanouj, baladi salad, 

hummus, labneh, mixed pickles, 

tahini

HOT MEZZES
Foul with traditional condiments,

falafel, boiled eggs, cheese and

meat sambousek, kebbeh,

makanik, chicken liver

MAIN COURSE
Mushroom veal piccata with

potato purée, vegetables

YOGHURT
Home-made plain or fruit yoghurt

DESSERTS
Om Ali, a selection of oriental

pastries, seasonal sliced fruits

مرطبات
قمر الدين، كركديه، تمر هندي،

تمــر
الجبن

جبن فيتا، جبن حلوم مع الطماطم،
الخيار، الزيتون األسود

المزات الباردة
باباغنوج، سالطة بلدي، حمص،

لبنة، مخلل، طحينة

المزات الساخنة
فول بالتوابل، فالفل، بيض مسلوق،

سمبوسك بالجبن واللحم، كبة 
مقلية، مقانق، كبدة دجاج

الطبق الرئيسي
بيكاتا اللحم البتلو بصوص المشروم

مع البطاطس المهروسة، خضروات
الزبادي

زبادي بلدي سادة أو بالفواكه
الحلويات

أم علي، مختارات من الحلويات
الشرقية، شرائح الفاكهة الموسمية

قائمة سحور تانچيرين
ا ٤٩٥* جنيهـً

الــمقــررة. *الـسعـر بالــجنيــه الـمصــري وال يشمــل رســوم الـخدمــة والــضــرائب 
*Price is in Egyptian pounds and is subject to service charge and applicable taxes.



Amaranth Sohour set Menu

L.E. 595*

REFRESHMENTS
Kamar el-din, karkade, tamr hindi,

dates

CHEESES
Feta cheese, halloumi cheese with

tomatoes, cucumbers, black olives

COLD MEZZES
Babaghanouj, baladi salad, 

hummus, labneh, mixed pickles, 

tahini

HOT MEZZES
Foul with traditional condiments,

falafel, boiled eggs, cheese and

meat sambousek, kebbeh, makanik, 

chicken liver, shawerma

MAIN COURSE
Beef fillet with mushroom sauce

YOGHURT
Home-made plain or fruit yoghurt

DESSERTS
Om Ali, a selection of oriental

pastries, seasonal sliced fruits

مرطبات
قمر الدين، كركديه، تمر هندي،

تمــر
الجبن

جبن فيتا، جبن حلوم مع الطماطم،
الخيار، الزيتون األسود

المزات الباردة
باباغنوج، سالطة بلدي، حمص،

لبنة، مخلل، طحينة

المزات الساخنة
فول بالتوابل، فالفل، بيض مسلوق،

سمبوسك بالجبن واللحم، كبة
مقلية، مقانق، كبدة دجاج، شاورما

الطبق الرئيسي
فيليه اللحم البقري مع صوص 

المشروم
الزبادي

زبادي بلدي سادة أو بالفواكه
الحلويات

أم علي، مختارات من الحلويات
الشرقية، شرائح الفاكهة الموسمية

قائمة سحور أمارانث
ا ٥٩٥* جنيهـً

الــمقــررة. *الـسعـر بالــجنيــه الـمصــري وال يشمــل رســوم الـخدمــة والــضــرائب 
*Price is in Egyptian pounds and is subject to service charge and applicable taxes.



Lavender Sohour Buffet

L.E. 310*

REFRESHMENTS
Kamar el-din, karkade, tamr hindi, 

dates

SALADS AND APPETIZERS
Calamari salad with capers, potato 

salad with beef bacon and dill, grilled 

chicken salad, fried okra salad, fried 

zucchini salad, fattouche, hummus, 

moutabel, tabouleh, tahini, baladi 

salad, besara with fried onions, 

cheese with tomatoes, moudardara, 

pickled eggplants, yoghurt with mint, 

labneh with garlic, cheese platter, 

mixed pickles, field greens salad

HOT MEZZES
Kebbeh, cheese and meat 

sambousek, spring rolls, assortment 

of bread

MAIN COURSES
Shawerma, chicken sausages, 

scrambled eggs, foul medames, 

falafel, baked green beans, grilled 

plum tomatoes, roasted potatoes

YOGHURT
Home-made plain or fruit yoghurt 

DESSERTS
Om Ali, basbousa with nuts, kunafa 

with cream, qatayef with nuts, balah 

el-sham, baklava, shakalma, rice 

pudding, seasonal sliced fruits

مرطبات
قمر الدين، كركديه، تمر هندي،

تمر
السالطات والمقبالت

سالطة كاليماري بالكابري، سالطة 
بطاطس باللحم المقدد والشبت،
سالطة الدجاج المشوي، سالطة 

البامية المقلية، سالطة الكوسة 
المقلية، فتوش، حمص، متبل، تبولة، 
طحينة، سالطة بلـدي، بصارة بالتقلية، 

جبن بالطماطم، مدردرة، باذنجـان 
مخلل، زبــادي بـالنعنـاع، لبنة بالثوم، 

طبق جبن مشكـل، مخلل،
سالطة خضراء

المزات الساخنة
كبة مقلية، سمبوسك بالجبن 

واللحم، سبرينج رولز، مختارات من 
الخبز  

األطباق الرئيسية
شاورما، مقانق الدجاج، بيض 

مخفوق، فول مدمس، فالفل، 
فاصوليا بالفرن، طماطم مشوية، 

بطاطس بالفرن
الزبادي

زبادي بلدي سادة أو بالفواكه
الحلويات

أم علي، بسبوسة بالمكسرات، كنافة 
بالقشدة، قطايف بالمكسرات، بلح 
الشام، بقالوة، شكلمة، أرز باللبن، 

شرائح الفاكهة الموسمية

بوفيه سحور الڤندر
ا ٣١٠* جنيهـً

الــمقــررة. *الـسعـر بالــجنيــه الـمصــري وال يشمــل رســوم الـخدمــة والــضــرائب 
*Price is in Egyptian pounds and is subject to service charge and applicable taxes.



Terracotta Sohour Buffet

L.E. 360*

REFRESHMENTS
Kamar el-din, karkade, tamr hindi, 

dates

SALADS AND APPETIZERS
Calamari salad with capers, potato

salad with beef bacon and dill, 

grilled chicken salad, fried okra 

salad, fried zucchini salad, 

fattouche, hummus, moutabel, 

tabouleh, tahini, baladi salad, 

besara with fried onions, cheese 

with tomatoes, moudardara, pickled 

eggplants, yoghurt with mint, labneh 

with garlic, cheese platter,

mixed pickles, field greens salad

HOT MEZZES
Kebbeh, cheese and meat

sambousek, spring rolls,

assortment of bread

MAIN COURSES
Shawerma, chicken sausages, 

scrambled eggs, baked green beans, 

grilled plum tomatoes, roasted 

potatoes

AUTHENTICALLY LOCAL STATION
Foul medames with condiments,

falafel with tahini, pudding with

coconut, feteer with honey, molasses, 

and powdered sugar, labneh with 

honey, halloumi cheese, feta 

cheese, cottage cheese, tomatoes,

cucumbers, olives

YOGHURT
Home-made plain or fruit yoghurt

DESSERTS
Om Ali, basbousa with nuts, kunafa

with cream, qatayef with nuts, balah 

el-sham, baklava, shakalma, rice 

pudding, seasonal sliced fruits

*Price is in Egyptian pounds and is subject to service charge and applicable taxes.



ركن األصناف الشرقية
فول مدمس بالتوابل، فالفل 

بالطحينة، بليلة بجوز الهند، فطير 
بالعسل األبيض والعسل األسود 

والسكر الناعم، لبنة بالعسل، جبن 
حلوم، جبن فيتا، جبن قريش، 

طماطم، خيار، زيتون 

الزبادي
زبادي بلدي سادة أو بالفواكه

الحلويات
أم علي، بسبوسة بالمكسرات، كنافة 

بالقشدة، قطايف بالمكسرات، بلح
الشام، بقالوة، شكلمة، أرز باللبن،

شرائح الفاكهة الموسمية

مرطبات
قمر الدين، كركديه، تمر هندي،

تمر
السالطات والمقبالت

سالطة كاليماري بالكابري، سالطة 
بطاطس باللحم المقدد والشبت،
سالطة الدجاج المشوي، سالطة 

البامية المقلية، سالطة الكوسة 
المقلية، فتوش، حمص، متبل، تبولة، 
طحينة، سالطة بلدي، بصارة بالتقلية، 

جبن بالطماطم، مدردرة، باذنجـان 
مخلل، زبـادي بالنعناع، لبنة بالثوم، 

طبق جبن مشكل، مخلل،
سالطة خضراء

المزات الساخنة
كبة مقلية، سمبوسك بالجبن 

واللحم، سبرينج رولز، مختارات من 
الخبز

األطباق الرئيسية
شاورما، مقانق الدجاج، بيض 

مخفوق، فاصوليا بالفرن، طماطم 
مشوية، بطاطس بالفرن

بوفيه سحور تيراكوتــا
ا ٣٦٠* جنيهـً

الــمقــررة. *الـسعـر بالــجنيــه الـمصــري وال يشمــل رســوم الـخدمــة والــضــرائب 



Beverage Packages
باقـات المشـروبـــات



Scarlet Beverage Package

L.E. 50*

SOFT DRINKS

MINERAL WATER

Maroon Beverage Package

L.E. 60*

FRESH JUICES

SOFT DRINKS

MINERAL WATER

مشروبــات غازيـة
ميـاه معدنيـة

باقة مشروبات سكارليت
ا ٥٠* جنيهـً

عصائــر طازجـة
مشروبــات غازيـة

ميـاه معدنيـة

باقة مشروبات مارون
ا ٦٠* جنيهـً

الــمقــررة. *األسعار بالــجنيــه الـمصــري وال تشمــل رســوم الـخدمــة والــضــرائب 
*Prices are in Egyptian pounds and are subject to service charge and applicable taxes.



Capacity Chart جـدول السعــة

بـرجـاء الـعلم بـأن األمـاكـن بـأسبقـيـة الـحجـز.
Reservations are based upon availability.

VENUE

Magenta

Terracotta

Magenta + Terracotta

Magnolia

Jade

Magnolia + Jade

Lavender

Lime

Lavender + Lime

Scarlet

Maroon

Scarlet + Maroon

Azure

Bar Kaya

Bab El Nil Restaurant

Saigon Restaurant

CAPACITY

125

100

225

12

12

24

12

12

24

10

10

20

8

N/A

146

60

المكــان
ماچينتــا
تيراكوتــا

ماچينتــا + تيراكوتــا
ماجنوليــا

چايـد
ماجنوليــا + چايـد

الڤنــدر
اليــم

الڤنــدر + اليــم
سكــارليت

مــارون
سكــارليت + مــارون

أزور
بـار كايـا

مطعم باب النيــل
مطعم سايجـون

السعــة
١٢٥
١٠٠
٢٢٥
١٢
١٢
٢٤
١٢
١٢
٢٤
١٠
١٠
٢٠
٨

N/A

١٤٦
٦٠



fairmont.com/nile-city-cairo

@fairmontNC @fairmontNileCi @fairmontnilecity

ASK ABOUT OUR DAILY IFTAR BUFFET
AT L'ULIVETO RESTAURANT

AND OUR IFTAR AND SOHOUR MENUS
AT BAB EL NIL.

اسأل عن بوفيه اإلفطار اليومي في مطعم لولڤيتو
وعن قوائم اإلفطار والسحور في مطعم باب النيل.

FOR RESERVATIONS, PLEASE CALL +2 02 2461 9494

للحجــز اتصــل علـى ٩٤٩٤ ٢٤٦١ ٠٢ ٢+


