Podium
قائمة الطعام للغداء والعشاء

المقبالت
السلطة اليونانية
الكبار والخس مع صلصة الفيناغريت.
جبنة فيتا ،الزيتون ،الطماطم ،الخيار ،الفجل األحمر ،األوريغانوَ ،

52,00

سلطة سيزر
الخس طازج مع جبنة البارميزان والخبز المحمص وصلصة سيزر
طبقات إضافية
قطع صدر الدجاج المتبل
ثالثة قطع جمبري مشوية

52,00

سلطة كوب دبل تري كالسيك
تشكيلة من النباتات الخضراء مع الدجاج المشوي ،لحم العجل المقدد ،الطماطم ،البيض المسلوق،
األفوكادو ،الجبن السويسري وقطع جبن الغورغونزوال المفتتة ،إضافة إلى اختيارك من الصلصة :صلصة
الفيناغريت أو الصلصة خل البلسميك

64.00
70.00
70.00

الشوربات
شوربة العدس التقليدية
شوربة العدس العربية مع قطع الخبز المحمص والليمون

35.00

شوربة كريمة الدجاج
شوربة كريمة الدجاج التقليدية ،تقدم مع الليمون

41.00

طبق الشوربة اليومي
الرجاء سؤال النادل عن الشوربة اليومية الخاصة بالشيف

29.00

الدبل تري الكالسيكي
ساندويش الدجاج المشوي و الكابريز
صدر دجاج منزوع العظام متبل ومشوي ،على خبزة شياباتا اإليطالي المحمص ،مع شرائح الطماطم
وشرائح موزاريال الجاموس الطازجة والبيستو ،تقدم مع البطاطس المقلية

64.00

شطيرة دبل تري الدجاج سيزر
الدجاج المتبل مع سلطة سيزر الخاصة ملفوفة في تورتيال رقيقة مع صلصة توابل الهاالبينيو

64.00

برغر دبل تري السميك الغني
برغر سميك ودسم مع الخس والطماطم والبصل والمخلل والفطر واللحم المقدد واختيارك من
جبنة شيدر أو الجبن السويسري ،تقدم على خبز بالحبوب المحمص

70.00

ساندويش كلوب دبل تري ثالث طبقات
شزائح ديك ر،مي مدخن ،شرائح سالمي بقري ،الجبن السويسري ،الخس ،الطماطم ،لحم العجل المقدد،
على خبر القمح والعسل المحمص ،تقدم مع العنب والفواكه الموسمية

64.00

للنزالء الذين يعانون من الحساسية لبعض األطعمة أو لديهم متطلبات غذائية معينة ويريدون معرفة المزيد عن المكونات المستخدمة،
يرجى االستفسار من موظف خدمة الغرف .األسعار بالدرهم اإلماراتي جميع األسعار تشمل  %10رسوم خدمة و  %5قيمة الضريبة المضافة.

الطبق الرئيسي
كاري الخضروات
كاري خضار معتدل أو حار مع أرز البسمتي ،مع صلصات البابادوم والرايتا

70.00

برياني بلحم الضأن أو الدجاج
أرز بالزعفران والتوابل مليء بالدجاج أو لحم الضأن المتبل يقدم مع صلصات البابادوم والرايتا

76.00

الدجاج المشوي
يقدم مع الخضار سوتيه واألرز البسمتي وصلصة األعشاب

64.00

فيليه السمك المشوي
يقدم مع الخضار وأرز بسمتي وصلصة الزبدة والثوم بالليمون والشبت

76.00

ستيك السلمون المقلي والمتبل بالفلفل
تقدم مع الهليون سوتيه والفطر والبازالء البيضاء وأرز البسمتي وصلصة زبدة الليمون

116.00

لحم خاصرة العجل المشوي
يقدم مع الخضروات الموسمية والبطاطس المقلية وصلصة األعشاب

128.00

الجمبري المشوي
يقدم مع البطاطس المقلية وصلصة الزبدة والليمون

128.00

طلبات جانبية
خضروات مشكلة مسلوقة بالبخار
سوتيه الفطر
الخضروات المشوية
سوتيه البازالء الخضراء والبصل

البطاطس المقلية
البطاطس المهروسة الكريمية
أرز على البخار
جوانح البطاطس

الحلويات
أم علي
مخبوزات ناضجة مشوية بالفرن مع الزبيب والمكسرات والكريمة

35.00

سلطة الفواكه المميزة
مزيج من الفواكه الطازجة

29.00

كيك بالك فوريست
كيك الشوكوالتة الهش المحشو بالكرز والمزين بصلصة الشوكوالتة

35.00

اآليس كريم –  3كرات
الفانيليا والشوكوالتة والفراولة

35,00

رقائق شوكوال دبل تري بكيك الموز
تخيل طعم الموز في مخبوزات دبل تري برقائق الشوكوال

41.00

للنزالء الذين يعانون من الحساسية لبعض األطعمة أو لديهم متطلبات غذائية معينة ويريدون معرفة المزيد عن المكونات المستخدمة،
يرجى االستفسار من موظف خدمة الغرف .األسعار بالدرهم اإلماراتي جميع األسعار تشمل  %10رسوم خدمة و  %5قيمة الضريبة المضافة.

