SANDWICHES

SOUP

Egg and Mushroom
41
Toasted white loaf slice, Crispy bacon, Iceberg lettuce,
Cheddar Cheese and Egg and Mushroom Omelette with
homemade mayo

Traditional Lentil Soup
29
Arabic lentil soup served with croutons and
lemon

Smoked Chicken Caesar
41
Grilled Panini bread, Crispy Caesar Dressing tossed Cos
lettuce, Smoked chicken Breast, Parmesan Cheese and
Hardboiled egg

DESSERTS
DoubleTree Chocolate Chip
Bananas Foster
41
Imagine the taste of Bananas Foster served in a
DoubleTree Cookie Shell

Philly Steak
41
Onion bread, Grill Beef Strip, Sauté Mushroom Onion and
Cheddar Cheese sauce
Salmon & Cream Cheese
Cream Cheese spread Tortilla, Smoke Salmon,
Rocket Leaves, and Pickle Cucumber relish

FROM THE DISPLAY
Pastries
Sandwiches Takeaway
Cookie Tin (6 cookies)
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المشروبات

مرشوبات غازية
مياه صغريه
مياه كبريه
مياه فواره صغريه
مياه فواره كبرية
عصائر طازجة
ريد بول

24
شاي
 بدون، دارجيلينج، إيرل جراي، بابونج، نعناع، أخرض،شاي اإلفطار اإلنجليزي
 جنزبيل،كفايني

Tuna & Avocado
41
Plain foot long Baguette, Fresh Lettuce, Cucumber, Avocado,
Tuna and Homemade caper mayo
Grilled Halloumi
Ciabatta bread, Grilled Mediterranean veg.,
Grilled Halloumi and Pesto mayo

41

DoubleTree Grilled Chicken Caesar Wrap
Our Caesar salad with marinated chicken wrapped in a
Jalapeno tortilla

64

DoubleTree Thick and Juicy Burger
70
Thick and Juicy Burger with lettuce, tomato, onion, pickle,
mushrooms, veal bacon and your choice of Cheddar cheese or
Swiss cheese served on a grilled multi-grain bun
DoubleTree Triple Decker Club Sandwich
64
Turkey bacon, fried egg, chicken mayonnaise, lettuce, tomato,
cheddar cheese served with French fries

NON ALCOHOLIC
DRINKS

STARTERS
Greek Salad
35
Feta cheese, olives, tomato, cucumber, red
radish, oregano, capers and Romaine lettuce
with vinaigrette
Caesar Salad
35
Crisp Romaine lettuce with Parmesan shavings,
croutons and Caesar dressing
Additional Toppings
With marinated chicken breast
With three grilled shrimps

47
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DoubleTree Classic Cobb Salad
52
Mixed greens topped with grilled chicken, veal
bacon, tomatoes, boiled eggs, avocado, Swiss
cheese and crumbled Gorgonzola served with
Vinaigrette Dressings
All prices arein UAE Dirhams and inclusive of 10% service charge and 5% VAT.

Soft Drinks
Still Water Small
Still Water Large
Sparkling Water Small
Sparkling Water Large
Fresh Juice
Red Bull Energy Drink
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TEA
English breakfast, Green, Peppermint,
Camomile, Earl Grey, Darjeeling,
Decaffeinated, Ginger
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COFFEE
American Coffee
Espresso
Double Espresso
Cappuccino
Café Latte
Turkish Coffee
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قهوة
قهوة أمريكية
إسربيسو
دبل إسسربيسو
كابتشينو

 قيمة الرضيبة املضافة%5  رسوم خدمة و%10 جميع األسعار بالرهم اإلمارايت و تشمل

الساندويشات

41
سندويتش بيض و المشروم
خبز أبيض محمص ،رشائح البيكون مع خس و جنب الشيدر و املايونيز مع
بيض أومليت و املرشوم
سندويتش دجاج سيزر المدخن
خبز بانيني مشوي مع صلصة سيزر بقدم مع الخس ،قطع صدور
الدجاج املدخنة ،رشائح جنب البارميزان و البيض املسلوق

41

41
سندويتش فيلي ستيك
خبز البصل مع رشائح اللحم املشوية مع مرشوم سوتيه و صلصة الجنب و
البصل
سندويتش سالمون مع الجبن
جنب كرميية عىل خبز التورتيال مع رشائح الساملون الندخن  ،أوراق
الجرجري ،و قطع من الخيار املخلل

41

41
سندويتش التونا و األفوكادو
خبز الباجيت مع الخس الطازج ،الخيار ،رشائح األفوكادو و التونا مع مايونيز
الكيبري
سندويتش جبن حالومي
خبز الشيباتا مع جنب حالومي مشوية و رشائح الخضار املشوي مايونيز
البيستو

41

64
شطيرة دبل تري الدجاج سيزر
الدجاج املتبل مع سلطة سيزر الخاصة ملفوفة يف تورتيال رقيقة مع صلصة
توابل الهاالبينيو
70
برغر دبل تري السميك الغني
برغر سميك ودسم مع الخس والطامطم والبصل واملخلل والفطر واللحم
املقدد واختيارك من جبنة شيدر أو الجنب السويرسي ،تقدم عىل خبز بالحبوب
املحمص
64
كلوب ساندويتش
رشائح الرتيك املدخن ،بيض مقيل ،دجاج باملايونيز ،خس ،طامطم ،جنب الشيدر
و يقدم مع البطاطس املقلية

المقبالت

35
السلطة اليونانية
جبنة فيتا ،الزيتون ،الطامطم ،الخيار ،الفجل األحمر ،األوريغانو ،الك َبار والخس
مع صلصة الفيناغريت.

سلطة سيزر
الخس طازج مع جبنة البارميزان والخبز املحمص وصلصة سيزر
طبقات إضافية | قطع صدر الدجاج املتبل
ثالثة قطع جمربي مشوية
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سلطة كوب دبل تري كالسيك
تشكيلة من النباتات الخرضاء مع الدجاج املشوي ،لحم العجل املقدد،
الطامطم ،البيض املسلوق ،األفوكادو ،الجنب السويرسي وقطع جنب
الغورغونزوال املفتتة ،إضافة إىل اختيارك من الصلصة :صلصة الفيناغريت أو
الصلصة خل البلسميك

الشوربة

شوربة العدس التقليدية
شوربة العدس العربية مع قطع الخبز املحمص والليمون

الحلويات

رقائق شوكوال دبل تري بكيك الموز
تخيل طعم املوز يف مخبوزات دبل تري برقائق الشوكوالتة

من المعروضات
جميع األسعار بالرهم اإلمارايت و تشمل  %10رسوم خدمة
و  %5قيمة الرضيبة املضافة

35

املخبوزات
ساندويشات مغلفة
علبة كوكيز (عدد )6
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