
نور الونج
قائمة وجبة الفطور 

يبدأ وقت التقديم من الساعة 6:00  صباًحا وحتى 12:00 ظهًرا

6.500 بيضتان عضويتنا محضرتان على طريقتك الخاصة (أ غ) 
بيض عيون |  بيض مطهو  على نار هادئة  |  بيض مسلوق بدون قشر
مسلوق |  بيض مخفوق |  أومليت |  أومليت بياض البيض |  شكشوكة 

حشوات بيض األومليت 
بصل| طماطم |  فلفل حلو |  فطر |  جبن |  هليون أخضر 

لحم الديك الرومي  |  صدر الديك الرومي |  فلفل حار

 يقدم مع بطاطس الهاش براون، ولحم العجل المقدد، والفطر ، والطماطم، والنقانق واختيارك 
من الفاصولياء المخبوزة أو الفول المدمس أو جبنة الحلومي المشوية

6.000 بان كيك بالزبادي (ن أ غ)  
شراب القيقب مع كريمة مخفوقة وكمبوت التوت 

6.000 وافل بلجيكي (ن أ غ) 
الفراولة مع شراب القيقب والكريمة المخفوقة

الفينوازري (ن م أ غ)  6.500
سلة مشكلة من الكرواسون الصغير، وكعك المافن، وكعك الدنش

9.000 بايغل السلمون المدخن (أ غ) 
جبنة الكريمة مع أفوكادو، وكبار، وطماطم، ومربى البصل األحمر

3.500 مويسلي بيرشر مع حبوب الشيا     (ن م أ غ) 
حبوب الشيا مع فواكه مجففة، ورقائق المكسرات

  ن- نبايت، م - مكرسات، أ - ألبان، غ - غلوتني، خ - خزنير، ك - حيتوي عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.



الوجبات المتوفرة طوال اليوم 
يبدأ التقديم من الساعة 11 صباًحا وحتى وقت اإلغالق

السلطات

سلطة غاردن (ن غ)       5.000
سلطة خضراء طازجة مع تشكيلة متنوعة من الخضروات، 

متبلة بصلصة الليمون ومزينة بالخبز  المحمص

فتوش (ن غ)               6.000
خس مقرمش مع الخيار، والطماطم، ومتبلة بصلصة السماق الشهية

سلطة سيزر (أ غ)      6.000
لب الخس الروماني، والخبز  المحمص، والبيض المسلوق، 

وجبنة البارميزان، ومتبل بصلصة سلطة سيزر الخاصة اللذيذة.

سلطة سيزر  بالدجاج (أ غ)      7.000 
سلطة سيزر بالروبيان (أ غ)     8.000

البرجر، والساندويش، والوجبات خفيفة 

رستك كلوب ساندويش (أ غ)  طبقنا الخاص    8.500 
خبز أرتيسان، وبيض مقلي، وشرائح لحم عجل مدخن ومقدد، 

وشرائح من صدر الدجاج، وأفوكادو، وجبنة الشيدر، وصلصة البيكاليلي

برجر لحم بقر األنغوس بالجبن  (أ غ)   طبقنا الخاص       9.500 
جبنة الشيدر، وطماطم، وبصل أحمر مشوي، وخس بوستون مع 

صلصة أيولي بالريحان

راب بورتوبيللو (ن أ غ)        7.500 
فطر بورتوبيللو مخبوز، وجبن الكامامبير مع سبانخ صغير 

دجاج مع خبز البيتا على الطريقة العربية (غ)     8.500 
صدر دجاج مشوي على الفحم، وصلصة الثوم، ومزين بأوراق الخس الصغيرة

  ن- نبايت، م - مكرسات، أ - ألبان، غ - غلوتني، خ - خزنير، ك - حيتوي عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.



الوجبات المتوفرة طوال اليوم 
يبدأ التقديم من الساعة 11 صباًحا وحتى وقت اإلغالق

وجبات خفيفة 

ميني السمك مع البطاطس   (ن)     8.500 
يقدم الهامور المتبل بالزنجبيل، وصلصة التارتار، وصلصة األيولي 

المثومة، مع البطاطس المقلية 

كروكيت الفطر  (ن أ غ)        5.000 
جبنة بري الطرية، وفطر يقدم مع صلصة المايونيز الحارة 

وصلصة شتني الطماطم

الكالماري المقلي المقرمش (أ غ)    7500 
يقدم مع صلصة أيولي بالثوم والليمون

سبرينغ رول بالخضروات    (ن)     5.000 
تقدم مع صلصة حلوة وحارة الخاصة بنا

مقبالت باردة  (ن أ غ)    7.500 
مجموعة مختارة من األطباق العربية اللذيذة، تقدم مع الخبز العربي

، وحمص، وبابا غنوج، وتبولة، ومتبل 

معجنات (م أ غ)      7.500 
كبة، وفطاير، وسمبوسك، ورقاقات، تقدم مع صلصة الطحينة الشهية

الشوربات

شوربة الفطر بالكريمة   (ن أ غ)  5.500 
شوربة كريمية غنية مع الفطر، تقدم مع بروشيتا الطماطم

شوربة عدس (ن أ غ)          5.000 
شوربة العدس المحضرة على الطريقة الشرقية، تقدم مع الخبز العربي المحمص وشرائح 

الليمون 

  ن- نبايت، م - مكرسات، أ - ألبان، غ - غلوتني، خ - خزنير، ك - حيتوي عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.



الوجبات المتوفرة طوال اليوم 
يبدأ التقديم من الساعة 11 صباًحا وحتى وقت اإلغالق

الوجبات الرئيسية

معكرونة الكركند والجبن    (أ غ)    طبقنا الخاص    12.500 
كركند مخبوز مع جبنة الغرويير والشيدر

صدر دجاج عضوي   (أ غ)       10.500 
يقدم مع البطاطا المهروسة، وفطر الشيتاكي، والفول، وصلصلة الفطر اللذيذة

ستيك لحم األنغوس (أ)        16.500
شرائح تندرلوين بالك أنغوس، يقدم مع الخضار الصغيرة وبطاطا فوندانت

فيليه السلمون (أ)     طبقنا الخاص    14.500 
تقدم عصيدة دقيق الذرة المشوي مع هريس البازالء الخضراء، والَشَمر، 

وصلصة الليمون والزبدة

اليقطين وفيتا ولينغتون    (ن أ غ)   9.500 
مخبوز في عجينة مع هريس اليقطين والجوز، والهليون، ومزين بالريحان

الحلويات

اختيارك من االيسكريم (ن م أ غ)    4.500 
ثالث مغرفات من اختيارك                       

تقدم مع التوت، والكون الصغير، وقطع صغيرة من المكرون الشهي 

فانيال (ن أ)  |  شوكوالتة (ن أ)  |  سوربيه المانجو (ن)  |   سوربيه التوت األحمر  (ن)
 كريمة القشطة (ن أ)  |  نكهة المستكة العربية (ن أ) 

طبق فاكهة (ن أ)      5.000 
يقدم مع توليفة من الزبادي بالعسل مع التوابل

كعكة الكابريس (ن م أ)   طبقنا الخاص    4.500 
كعكة فلورليس بالشوكوالتة واللوز مع مثلجات الزبادي بالرمان 

كعكة الجزر الخالية من الغلوتين  (ن أ)     4.000
مارينغ الشمندر، وكريمة شانتيه، والتوت البري

  ن- نبايت، م - مكرسات، أ - ألبان، غ - غلوتني، خ - خزنير، ك - حيتوي عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.



المشروبات الغازية

مشروبات غازية       2.400 
كوكا كوال، كوكا كوال دايت، سبرايت، سبرايت دايت، فانتا، 

ماء التونيك، مزر الزنجبيل،  صودا

 3.800 مشروبات الطاقة  
ريد بول 

مياه
مياه معدنية فواره بيرييه    (حجم كبير)  3.400
 2.300 مياه معدنية فواره بيرييه    (حجم صغير) 

 3.400 مياه سان بلغرينو    (حجم كبير) 
 2.300 مياه سان بلغرينو    (حجم صغير) 

 3.400 أكوابانا  (حجم كبير) 
 2.300 أكوابانا  (حجم صغير) 

شاي مثلج
خوخ    3.000 
ليمون   3.000 

عصائر طازجة   3.600 
برتقال 
أناناس 
ليمون

ليمون مع نعناع 
جزر 

ميلك شيك/سموذي    4.300 
فراولة 

موز 
فانيال 

شوكوالتة"

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.



موكتيالت

فيرجن بيناكوالدا    4.000 
عصير األناناس وكريمة جوز الهند  

فيرجن ماري        4.000 
عصير الطماطم مع التوابل 

 4.000 كوكتيل الفواكه المشكلة 

قهوة مثلجة 

كابتشينو فريدو     3.400 
دبل شوت من قهوة األسبريسو المخفوقة مع الحليب والثلج 

والمغطاة بالكريمة الشهية 

كافيه التيه آل كاراميلو    3.400 
دبل شوت من قهوة األسبريسو المخفوقة مع شراب الكراميل

والحليب والثلج، والمغطاة بالكريمة الشهية 

موكاتشينو    3.400 
دبل شوت من قهوة اإلسبريسو مخفوقة مع الشوكوالتة والحليب 

والثلج، والمغطاة بالكريمة الشهية 

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.



المشروبات الساخنة

شاي فرط يقدم باإلبريق     3.000 
فطور انجليزي، شاي إرل غري، شاي أخضر، شاي البابونج، نعناع، 

مزيج االيلدرفلور والتفاح

قهوة 

اسبريسو    2.800 

اسبريسو دبل شوت    3.400 

قهوة أمريكية   2.800 

كابتشينو   3.400 

كافيه التيه    3.400 

شوكوالتة ساخنة   3.400 

قهوة تركية   3.400 

قهوة فرنسية    3.000 

قهوة بيضاء  3.400 

موكا   3.400 

شاي ما بعد الظهر
يقدم يوميًا من الساعة 15:00 وحتى 18:00

شاي ما بعد الظهر التقليدي     11.000 
اختيارك المفضل من الشاي أو القهوة، وثالثة اطباق من اللقيمات اللذيذة من الطعام الحلو 

والمالح، تقدم مع تشكيلة من المربى المعد كما في المنزل والبسكويت الشهي والكريمة الغنية 

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.



المشروبات الكحولية

زجاجة جعة    4.000 
هينيكن

أمستل اليت
بدويزر

هوجاردين

نبيذ أبيض 

كأس 4.500  شاردوناي، التو باجو، تشيلي 
زجاجة 19.000    بنكهة الفواكه االستوائية مع نفحات من   

المذاق الكريمي الناعم       

كأس 4.500   سوفينيون بالنك، فارتنت، الفرنسي 
زجاجة 19.000   بنكهة الفواكه الممزوجة مع نفحات معدنية  

 
كأس  7.500  ريسلنج، فيال هيوسين، موسيل األلماني  
زجاجة 31.000   مشروب كالسيكي بنكهة الليمون ونفحات الزهور بمزيج فريد 

من الورد الجوري والتوابل 

كأس 12.000    شاردوناي، بينفولدز كونونجا هيل االسترالي  
زجاجة 52.000   مزيج من نكهات الفاكهة مع رحيق جوزة الطيب والبلوط المطحونة 

 

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.



المشروبات الكحولية

نبيذ أحمر

كأس 4.500  ميرلوه، التو باجو، تشيلي 
زجاجة 19.000   توت أحمر ناضج مع قليل من البهارات 

كأس 5.000  كابرنيت سوفينوه، جالو من الواليات المتحدة األمريكية 
زجاجة 21.000  نبيذ  مع نكهات غنية من التوت األزرق والتوت األحمر 

كأس 7.500   بينوت نوار، كونو سور ريزيرفا سبيشل، من تشيلي 
زجاجة 31.000   نكهات مركزة ونفحات من الفواكه الحمراء اللذيذة 

كأس 20.000  كابيرنيت و شيراز، بينفولدز كونونجا هيل، من أستراليا 
زجاجة 85.000 توت ناضج، وشوكوالتة، والفانيال، مع بعض أوراق الغار 

 وحامض ممزوجة بإتقان

شمبانيا

كأس 6.000  بروسيكو، دا لوكا من ايطاليا 
زجاجة 25.00  مشروب مصنوع من نكهات الحمضيات الطازجة  

وممزوج فواكه حلوة، العطاء مذاق ومتوازن 

زجاجة 220.000  مويت وتشاندون، ان في بروت امبريال من فرنسا 
مشروب خفيف كالسيكي مع الفواكه اللذيذة والمذاق الشهي  

كوكتيالت 
كسموبوليتان   5.000 
موخيتو   5.000 
إسبرسو مارتيني   5.400 
ديكيري   4.500 
مانهاتن   5.000 

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.


