
نور الونج
قائمة وجبة الفطور 

یبدأ وقت التقدیم من الساعة 6:00  صباًحا وحتى 12:00 ظھًرا

6.900 بیضتان عضویتنا محضرتان على طریقتك الخاصة (أ غ) 
بیض عیون |  بیض مطھو  على نار ھادئة  |  بیض مسلوق بدون قشر
مسلوق |  بیض مخفوق |  أوملیت |  أوملیت بیاض البیض |  شكشوكة 

حشوات بیض األوملیت 
بصل| طماطم |  فلفل حلو |  فطر |  جبن |  ھلیون أخضر 

لحم الدیك الرومي  |  صدر الدیك الرومي |  فلفل حار

 یقدم مع بطاطس الھاش براون، ولحم العجل المقدد، والفطر ، والطماطم، والنقانق واختیارك 
من الفاصولیاء المخبوزة أو الفول المدمس أو جبنة الحلومي المشویة

6.300 بان كیك بالزبادي (ن أ غ)  
شراب القیقب مع كریمة مخفوقة وكمبوت التوت 

6.300 وافل بلجیكي (ن أ غ) 
الفراولة مع شراب القیقب والكریمة المخفوقة

الفینوازري (ن م أ غ)  6.300
سلة مشكلة من الكرواسون الصغیر، وكعك المافن، وكعك الدنش

9.500 بایغل السلمون المدخن (أ غ) 
جبنة الكریمة مع أفوكادو، وكبار، وطماطم، ومربى البصل األحمر

3.700 مویسلي بیرشر مع حبوب الشیا     (ن م أ غ) 
حبوب الشیا مع فواكھ مجففة، ورقائق المكسرات

  ن- �����، م - ����ات، أ - أ���ن، غ - �����، خ - �����، ك - ����ي ��� ا����ل
إن ��� ����� �� أي ��ع �� أ��اع ������ ا����م، ���� إ���ر ا���دل ���� ��� أ�� ا����

VAT %10 ا����ر ���� 10% ����� ���� 5% ����� ������ و ����

���� ����� ا�� �� ا�� ا����ظ ��� ���� و��� ������ ا���ام، ��� ���� ������ ����� ������. 
�� ���� � ���دد �� ا������ر �� اي �� ز����� �� ا���ا��� ا��� ������ �����ظ ��� �����.



الوجبات المتوفرة طوال الیوم 
یبدأ التقدیم من الساعة 11 صباًحا وحتى وقت اإلغالق

السلطات

سلطة غاردن (ن غ)       5.300
سلطة خضراء طازجة مع تشكیلة متنوعة من الخضروات، 

متبلة بصلصة اللیمون ومزینة بالخبز  المحمص

فتوش (ن غ)               6.300
خس مقرمش مع الخیار، والطماطم، ومتبلة بصلصة السماق الشھیة

سلطة سیزر (أ غ)      6.300
لب الخس الروماني، والخبز  المحمص، والبیض المسلوق، 

وجبنة البارمیزان، ومتبل بصلصة سلطة سیزر الخاصة اللذیذة.

سلطة سیزر  بالدجاج (أ غ)      7.400 
سلطة سیزر بالروبیان (أ غ)     8.400

البرجر، والساندویش، والوجبات خفیفة 

رستك كلوب ساندویش (أ غ)  طبقنا الخاص    9.000 
خبز أرتیسان، وبیض مقلي، وشرائح لحم عجل مدخن ومقدد، 

وشرائح من صدر الدجاج، وأفوكادو، وجبنة الشیدر، وصلصة البیكالیلي

برجر لحم بقر األنغوس بالجبن  (أ غ)   طبقنا الخاص       10.000 
جبنة الشیدر، وطماطم، وبصل أحمر مشوي، وخس بوستون مع 

صلصة أیولي بالریحان

راب بورتوبیللو (ن أ غ)        7.900 
فطر بورتوبیللو مخبوز، وجبن الكامامبیر مع سبانخ صغیر 

دجاج مع خبز البیتا على الطریقة العربیة (غ)     9.000 
صدر دجاج مشوي على الفحم، وصلصة الثوم، ومزین بأوراق الخس الصغیرة

  ن- �����، م - ����ات، أ - أ���ن، غ - �����، خ - �����، ك - ����ي ��� ا����ل
إن ��� ����� �� أي ��ع �� أ��اع ������ ا����م، ���� إ���ر ا���دل ���� ��� أ�� ا����

VAT %10 ا����ر ���� 10% ����� ���� 5% ����� ������ و ����

���� ����� ا�� �� ا�� ا����ظ ��� ���� و��� ������ ا���ام، ��� ���� ������ ����� ������. 
�� ���� � ���دد �� ا������ر �� اي �� ز����� �� ا���ا��� ا��� ������ �����ظ ��� �����.



الوجبات المتوفرة طوال الیوم 
یبدأ التقدیم من الساعة 11 صباًحا وحتى وقت اإلغالق

وجبات خفیفة 

میني السمك مع البطاطس   (ن)     10.000 
یقدم الھامور المتبل بالزنجبیل، وصلصة التارتار، وصلصة األیولي 

المثومة، مع البطاطس المقلیة 

كروكیت الفطر  (ن أ غ)        5.300 
جبنة بري الطریة، وفطر یقدم مع صلصة المایونیز الحارة 

وصلصة شتني الطماطم

الكالماري المقلي المقرمش (أ غ)    7.900 
یقدم مع صلصة أیولي بالثوم واللیمون

سبرینغ رول بالخضروات    (ن)     5.300 
تقدم مع صلصة حلوة وحارة الخاصة بنا

مقبالت باردة  (ن أ غ)    7.900 
مجموعة مختارة من األطباق العربیة اللذیذة، تقدم مع الخبز العربي

، وحمص، وبابا غنوج، وتبولة، ومتبل 

معجنات (م أ غ)      7.900 
كبة، وفطایر، وسمبوسك، ورقاقات، تقدم مع صلصة الطحینة الشھیة

الشوربات

شوربة الفطر بالكریمة   (ن أ غ)  5.800 
شوربة كریمیة غنیة مع الفطر، تقدم مع بروشیتا الطماطم

شوربة عدس (ن أ غ)          5.300 
شوربة العدس المحضرة على الطریقة الشرقیة، تقدم مع الخبز العربي المحمص وشرائح 

اللیمون 

  ن- �����، م - ����ات، أ - أ���ن، غ - �����، خ - �����، ك - ����ي ��� ا����ل
إن ��� ����� �� أي ��ع �� أ��اع ������ ا����م، ���� إ���ر ا���دل ���� ��� أ�� ا����

VAT %10 ا����ر ���� 10% ����� ���� 5% ����� ������ و ����

���� ����� ا�� �� ا�� ا����ظ ��� ���� و��� ������ ا���ام، ��� ���� ������ ����� ������. 
�� ���� � ���دد �� ا������ر �� اي �� ز����� �� ا���ا��� ا��� ������ �����ظ ��� �����.



الوجبات المتوفرة طوال الیوم 
یبدأ التقدیم من الساعة 11 صباًحا وحتى وقت اإلغالق

الوجبات الرئیسیة

معكرونة الكركند والجبن    (أ غ)    طبقنا الخاص    13.100 
كركند مخبوز مع جبنة الغروییر والشیدر

صدر دجاج عضوي   (أ غ)       11.000 
یقدم مع البطاطا المھروسة، وفطر الشیتاكي، والفول، وصلصلة الفطر اللذیذة

ستیك لحم األنغوس (أ)        17.300
شرائح تندرلوین بالك أنغوس، یقدم مع الخضار الصغیرة وبطاطا فوندانت

فیلیھ السلمون (أ)     طبقنا الخاص    15.200 
تقدم عصیدة دقیق الذرة المشوي مع ھریس البازالء الخضراء، والَشَمر، 

وصلصة اللیمون والزبدة

الیقطین وفیتا ولینغتون    (ن أ غ)   10.000 
مخبوز في عجینة مع ھریس الیقطین والجوز، والھلیون، ومزین بالریحان

الحلویات

اختیارك من االیسكریم (ن م أ غ)    4.800 
ثالث مغرفات من اختیارك                       

تقدم مع التوت، والكون الصغیر، وقطع صغیرة من المكرون الشھي 

فانیال (ن أ)  |  شوكوالتة (ن أ)  |  سوربیھ المانجو (ن)  |   سوربیھ التوت األحمر  (ن)
 كریمة القشطة (ن أ)  |  نكھة المستكة العربیة (ن أ) 

طبق فاكھة (ن أ)      5.300 
یقدم مع تولیفة من الزبادي بالعسل مع التوابل

كعكة الكابریس (ن م أ)   طبقنا الخاص    4.800 
كعكة فلورلیس بالشوكوالتة واللوز مع مثلجات الزبادي بالرمان 

كعكة الجزر الخالیة من الغلوتین  (ن أ)     4.200
مارینغ الشمندر، وكریمة شانتیھ، والتوت البري

  ن- �����، م - ����ات، أ - أ���ن، غ - �����، خ - �����، ك - ����ي ��� ا����ل
إن ��� ����� �� أي ��ع �� أ��اع ������ ا����م، ���� إ���ر ا���دل ���� ��� أ�� ا����

VAT %10 ا����ر ���� 10% ����� ���� 5% ����� ������ و ����

���� ����� ا�� �� ا�� ا����ظ ��� ���� و��� ������ ا���ام، ��� ���� ������ ����� ������. 
�� ���� � ���دد �� ا������ر �� اي �� ز����� �� ا���ا��� ا��� ������ �����ظ ��� �����.



المشروبات الغازیة

مشروبات غازیة       2.600 
كوكا كوال، كوكا كوال دایت، سبرایت، سبرایت دایت، فانتا، 

ماء التونیك، مزر الزنجبیل،  صودا

 4.000 مشروبات الطاقة  
رید بول 

میاه
میاه معدنیة فواره بیرییھ    (حجم كبیر)  3.600
 2.500 میاه معدنیة فواره بیرییھ    (حجم صغیر) 

 3.600 میاه سان بلغرینو    (حجم كبیر) 
 2.500 میاه سان بلغرینو    (حجم صغیر) 

 3.600 أكوابانا  (حجم كبیر) 
 2.500 أكوابانا  (حجم صغیر) 

شاي مثلج
خوخ    3.200 
لیمون   3.200 

عصائر طازجة   3.800 
برتقال 
أناناس 
لیمون

لیمون مع نعناع 
جزر 

میلك شیك/سموذي    4.600 
فراولة 

موز 
فانیال 

شوكوالتة"

VAT %10 ا����ر ���� 10% ����� ���� 5% ����� ������ و ����

���� ����� ا�� �� ا�� ا����ظ ��� ���� و��� ������ ا���ام، ��� ���� ������ ����� ������. 
�� ���� � ���دد �� ا������ر �� اي �� ز����� �� ا���ا��� ا��� ������ �����ظ ��� �����.



موكتیالت

فیرجن بیناكوالدا    4.600 
عصیر األناناس وكریمة جوز الھند  

فیرجن ماري        4.600 
عصیر الطماطم مع التوابل 

 4.400 كوكتیل الفواكھ المشكلة 

قھوة مثلجة 

كابتشینو فریدو     3.600 
دبل شوت من قھوة األسبریسو المخفوقة مع الحلیب والثلج 

والمغطاة بالكریمة الشھیة 

كافیھ التیھ آل كارامیلو    3.600 
دبل شوت من قھوة األسبریسو المخفوقة مع شراب الكرامیل

والحلیب والثلج، والمغطاة بالكریمة الشھیة 

موكاتشینو    3.600 
دبل شوت من قھوة اإلسبریسو مخفوقة مع الشوكوالتة والحلیب 

والثلج، والمغطاة بالكریمة الشھیة 

VAT %10 ا����ر ���� 10% ����� ���� 5% ����� ������ و ����

���� ����� ا�� �� ا�� ا����ظ ��� ���� و��� ������ ا���ام، ��� ���� ������ ����� ������. 
�� ���� � ���دد �� ا������ر �� اي �� ز����� �� ا���ا��� ا��� ������ �����ظ ��� �����.



المشروبات الساخنة

شاي فرط یقدم باإلبریق     3.200 
فطور انجلیزي، شاي إرل غري، شاي أخضر، شاي البابونج، نعناع، 

مزیج االیلدرفلور والتفاح

قھوة 

اسبریسو    3.000 

اسبریسو دبل شوت    3.600 

قھوة أمریكیة   3.000 

كابتشینو   3.600 

كافیھ التیھ    3.600 

شوكوالتة ساخنة   3.600 

قھوة تركیة   3.600 

قھوة فرنسیة    3.200 

قھوة بیضاء  3.600 

موكا   3.600 

شاي ما بعد الظھر
یقدم یومیًا من الساعة 15:00 وحتى 18:00

شاي ما بعد الظھر التقلیدي     11.600 
اختیارك المفضل من الشاي أو القھوة، وثالثة اطباق من اللقیمات اللذیذة من الطعام الحلو 

والمالح، تقدم مع تشكیلة من المربى المعد كما في المنزل والبسكویت الشھي والكریمة الغنیة 

VAT %10 ا����ر ���� 10% ����� ���� 5% ����� ������ و ����

���� ����� ا�� �� ا�� ا����ظ ��� ���� و��� ������ ا���ام، ��� ���� ������ ����� ������. 
�� ���� � ���دد �� ا������ر �� اي �� ز����� �� ا���ا��� ا��� ������ �����ظ ��� �����.



المشروبات الكحولیة

زجاجة جعة    
4.500 ھینیكن / أمستل الیت / ستیال 
4.300 ھویغاردن / بدویزر 
 4.800 كورونا / بیروني 

بیرة من برمیل    
ھینیكن / ستاروبرامین / ستیال ارتواز                            

أمستل الیت                                           كاملھ  5.350     نصف  3.500
كارلینج     كاملھ  5.000     نصف  3.500

نبیذ أبیض 

كأس 4.200  770 شاردونیھ, الوالیات المتحدة  
زجاجة 21.000    بنكھات من الفاكھة االستوائیة   

ونكھات اللیمون       

كأس 4.800   سوفینیون بالنك، فارتنت، الفرنسي 
زجاجة 24.000  بنكھة الفواكھ الممزوجة مع نفحات معدنیة  

 
كأس  7.900  ریسلنج، فیال ھیوسین، موسیل األلماني  
زجاجة 35.500   مشروب كالسیكي بنكھة اللیمون ونفحات الزھور بمزیج فرید 

من الورد الجوري والتوابل 

كأس 12.600    شاردوناي، بینفولدز كونونجا ھیل االسترالي  
زجاجة 54.500   مزیج من نكھات الفاكھة مع رحیق جوزة الطیب والبلوط المطحونة 

 

VAT %10 ا����ر ���� 10% ����� ���� 5% ����� ������ و ����

���� ����� ا�� �� ا�� ا����ظ ��� ���� و��� ������ ا���ام، ��� ���� ������ ����� ������. 
�� ���� � ���دد �� ا������ر �� اي �� ز����� �� ا���ا��� ا��� ������ �����ظ ��� �����.



المشروبات الكحولیة

VAT %10 ا����ر ���� 10% ����� ���� 5% ����� ������ و ����

���� ����� ا�� �� ا�� ا����ظ ��� ���� و��� ������ ا���ام، ��� ���� ������ ����� ������. 
�� ���� � ���دد �� ا������ر �� اي �� ز����� �� ا���ا��� ا��� ������ �����ظ ��� �����.

نبیذ أحمر

كأس 4.900   770 میال, كابیرنت ساوفیجنون,زجاج كالیفرونیا  
زجاجة 24.500  لون الروبي من الفاكھة الحمراء الناضجة و الكرز 

كأس 6.200  ستون بارن زینفاندل, الوالیات المتحدة   
زجاجة 32.500  نبیذ خفیف بطعم ورائحة الفراولة والبطیخ مع الرمان    

كأس 5.300  بینوت نویر, سییرا غراندي، تشیلي 
زجاجة 23.100   یتمیز بعبق نفّاذ مع لمحات من الفواكھ الحمراء 

كأس 5.800  جانیت میرلوت, فرنسا  
زجاجة 29.000 عبیر الفاكھة الحمراء بالكرز والفراولة البریھ  

مع المكونات الحارة لتعطي توازن جمیل ولذیذ  

النبیذ الوردي

كأس 4.200  770 روز, زینفاندل  
زجاجة 22.000 نبیذ مع عصیر الفراولة مع لمسة متوسطة من نكھھ الحلو   

شمبانیا
كأس 5.800  بروسیكو، دا لوكا من ایطالیا 
زجاجة 26.200  مشروب مصنوع من نكھات الحمضیات الطازجة  

وممزوج فواكھ حلوة، العطاء مذاق ومتوازن 

زجاجة 230.500  مویت وتشاندون، ان في بروت امبریال من فرنسا 
مشروب خفیف كالسیكي مع الفواكھ اللذیذة والمذاق الشھي  

كوكتیالت 
كسموبولیتان   5.500 
موخیتو   5.800 
إسبرسو مارتیني   6.300 
دیكیري   5.500 
مانھاتن   5.500 




