
لعشاق النبیذ،
تتضمن قائمة النبیذ الخاصة بنا مجموعة كبیرة ومتنوعة من أنواع النبیذ تأتي من مختلف 

مزارع الكروم الشھیرة في العالم. كما أنھ قد تم تصنیف بعضھا من قبل خبراء النبیذ 
المشھورین مثل روبرت م. باركر جونیور أو مجلة واین سبكتاتور. 

أعزائنا عشاق النبیذ، لقد قمنا بإدراج األنواع المختلفة للنبیذ األبیض، واألحمر، 
والوردي، مبتدئین  بالمناطق الكالسیكیة في فرنسا، مروراً بالخیارات القادمة من بقیة 

دول ومناطق أوروبا ویلیھا خیارات العالم الجدید.

تفضل باختیار نبیذك المفضل، نقدم بعض أنواع النبیذ بالكأس أیضاً وبأسعار معقولة، أنة 
لمن دواعي سرورنا أن نقوم بخدمتكم. 

و نأمل أن تستمتعوا بما اخترناه لكم من ھذه األنواع.

1* یمكن أن تختلف أنواع النبیذ المعتّق حسب التوافر.



روبرت م. باركر جونیور ھو من أھم خبراء النبیذ في الوالیات المتحدة ولھ تأثیر 
دولي في ھذا المجال. تقع تصنیفات النبیذ الخاصة بروبرت على مقیاس من 100 

نقطة. وقد أصبح روبرت خبیر نبیذ مؤثراً ومعروفاً على نطاق واسع وذلك 
الختیاراتھ الخاصة ومفرداتھ التي تتمیّز بأوصافھا الدقیقة. الیوم، یعد روبرت خبیر 

النبیذ األّول على مستوى العالم.

واین سبكتاتور
ھي مجلة خاصة بموضوعات النبیذ وثقافتھ، تنشر 15 عدداً سنویاً بمحتوى یتضمن 
أخبار، مقاالت، ومواضیع ترفیھیة عامة. كما یتضمن كل عدد من 400 إلى 1000 

تقییم للنبیذ مع تقییمات منفردة وأوصاف التذّوق لھذه الخیارات المتنّوعة.



النبیذ األبیض
فرنسا، بوردو 

شاتو جاباراون   20.000 
سیمیلون,  جافة وحمضیة بنكھة الكمثرى

فرنسا - لوار 
سانسیر بالنك، باسكال جولیفیت – (و.س 90)  92.200 

سوفیجنون بالنك. نبیذ جاف وحمضي ذو عبق اللیمون والمعدن مع طعم فاكھة الجریب فروت.

بورجندي
 74.400 شابلي، ج. مورو & فلس – (ر.ب 89) 

شاردونیھ. نكھة الحمضیات القویة والمعززة برائحة التفاح واللیمون

 209.600 بولیني مونتراشیھ، بریمییر كرو – (ر.ب 94) 
شاردونیھ. بولیني كالسیكي ذو طعم خفیف ومتوازن مع إضافة من التفاح األخضر والحمضیات 

وطعم الستون

فارتیالس كالفیھ
24.000 ساوفیجنون بالنك.  النبیذ الجاف والمنعش والحیوي  

مع روائح الحمضیات والفواكھ النادرة 

بوردو
47.300 موتون كادیت، فلبین دي روتشیلد 

ساوفیجنون بالنك، سیمیلون . مزیج من نكھات الفواكھ الطازجة وروائح الزھور

ألمانیا
32.600 فیال ھویسجن، موزل 

ریسلنج. ذو رائحة نقیة وممیزة مع روائح الالیم وأزھار الروز ولمسات من الطعم الالذع

اسبانیا
49.300 فیناس دیل فیرو، سومونتانو 

غیفورزترامینر. مزیج من طعم اللیتشي والخوخ مع نكھة خفیفة الحالوة

* و.س -  واین سبكتاتور * ر.ب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.

3



النبیذ األبیض
إیطالیا

سان ماركو فراسكاتي، توسكانو، سوبیریور دي.أو.سي 28.300
مالفاسیا & تریببیانو. نبیذ جاف وخفیف المذاق مع الفواكھ اللطیفة ونكھة المكسرات.

26.300 جورجیو & جیاني 
بینوت جریجیو. نكھة الحمضیات الطازجة والمتوازنة مع حالوة الفواكھ ذات النواة.

48.200 سان سیمون، فریولي قریف 
بینوت جریجیو. نبیذ خفیف وجاف المذاق بعبق الفواكھ والزھور

جافي دي جافي، بیدمونت، تینیمنتي (و.س 85)     38.800 
كورتیز. بلون القش الفاتح والعبق اآلسر. نبیذ جاف وخفیف المذاق.

النمسا
76.500 لویمر كامبتال، داك (ر.ب 90) 

غرونر فیلتالینر نكھة الفواكھ الخفیفة بمذاق ذو لذعة واضحة مع نكھة الفلفل األبیض 
ورائحة التفاح والحمضیات مع الفواكھ األّخاذة.

تشیلي
20.000 ألتو باجو 

شاردونیھ.  مزیج من نكھة الفواكھ االستوائیة الشھیة ولمحات الزبدة والكریمة.

21.000 الوالیات المتحدة 770 میل 
شاردونیھ. نظیف ومقرمش ، بنكھات الفاكھة االستوائیة الناضجة ونكھات اللیمون. 

مستدیر ومحكم مع العسل والتوفي.

44.000 ماكموري رشان رفر فالي سونوما  
بینوت جریس.  مزیج من الروائح الغنیة بنكھات الكمثرى والتفاح المخبوز مع التین 

المجفف والخوخ األبیض

21.000 بیرینغر، نابا فالي، سانت ھیلینا 
شاردونیھ. مليء بالعبق والروائح التي تمثّل كالیفورنیا بغنى بیئتھا وجوھا المشمس

* و.س -  واین سبكتاتور * ر.ب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.



النبیذ األبیض
أسترالیا 

 27.300 جاكوبس كریك، ریسرف - (و.س 90) 
شاردونیھ بطعم فواكھ الخوخ والبطیخ الناضج مع نكھات اللیمون الحامض والباشن فروت.

57.700 بینفولدز، كونونغا ھیل 
شاردونیھ. عبق الفواكھ ذات النواة والبھارات المطحونة حدیثاً مثل جوز الطیب والبلوط.

بینفولدز، كونونغا ھیل أوتومن
272.700 جنوب استرالیا 

ریسلینج. رائحة الزھور والحمضیات النفاذة تعبُر إلى الذائقة مع لمسة حمضیّة 
خفیفة ونقیة تنتج نبیذاً ذو نھایة  لطیفة وخفیفة الطعم. 

نیوزلندا
136.200 كالودي باي 

ساوفیجنون بالنك. مزیج نابض بالحیاة من روائح الیم الكافیر وقشر اللیمون 
والنكتارین المتمازجة مع عطر زھر البرتقال.

النبیذ الوردي
32.000 ماتیوس، نبیذ سوغریب، البرتغال 

باغا. نبیذ طازج ومغري برائحة الزھور القویة مع كل المرح الذي تحظى بھ عند 
تذوق النبیذ الیافع.

22.000 770 میلز روز زنفندل , الوالیات المتحدة 
روز زنفندل, بطعم الفاكھة مع عصیر الفراولة و البطیخ ، لمسة نھائیة 

رقیقة و متوسط الطعم و الحالوة

* و.س -  واین سبكتاتور * ر.ب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.
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النبیذ األحمر
الوالیات المتحدة

 22.000 770 میلز زنفندل  
زنفندل, برقوق أحمر جمیل ، كرز أحمر ، بویسنبیري ، توت أزرق ، تراب ، 

فلفل أسود ،  نكھات فراولة وتوت

 29.000 فرنسا جي بي تشینیت میرلو 
میرلو, یمكن مالحظة عبیر الفاكھة الحمراء والكرز والفراولة البریة جنبًا إلى جنب مع 

المكونات الحارة عن طریق الرائحة. توازن جمیل بھیكل متناسق ونھایة لذیذة وطویلة األمد

??.??? كالفورنیا 770 میل 
كابیرنت ساوفیجنون. لون روبي أحمر كثیف وشفاف من الفاكھة الحمراء 

الناضجة والكرز. دائریة وممتعة ، مرنة و غنیة بالروائح.

فرنسا - بورغندي
 59.800 أنتونین رودیت بورغوني 

بینوت نویر. طعم سائغ من نكھات البنفسج وفواكھ التوت الحمراء

 523.900 شاتو سمیث أوت الفیت، جراند كرو – (و.س 93) 
كابیرنت ساوفیجنون، میرلوت، كابیرنیت فرانك.

بیتي فیردوت األحمر الداكن ذو رائحة الفراولة والكرز المتناغمة مع نكھة ا
لیانسون وعرق السوس مع تانینات القرفة. خیار راقي وللذوق الرفیع.

 220.000 كلوس الروا، سانت إیمیلیو، غراند كرو 
میرلوت، كابیرنیت فرانك. تركیبة جافة من التانیك مع خصائص العصیر 

المتوازنة بفاكھة البرقوق والكرز مع الشوكوالتة والتوابل والتبغ

420.100 كلوس دو ماركیز سانت جولیان 
كابیرنت ساوفیجنون، میرلوت، كابیرنیت فرانك. نبیذ كلوي دو ماركیز المفعم 

بالحیویة مع الزبیب والتوت األسود ولمحات الطعم األرضي الغني.

 115.300 رون شاتونوف دو بوب 
سینسو، غریناتش نویر و سیراه. عبیر الفاكھة الحمراء والكرز وتوت 

العلیق ممزوجة مع لمسة من التبغ وعرق السوس

* و.س -  واین سبكتاتور * ر.ب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.



النبیذ األحمر
الوالیات المتحدة 

 32.500 ستون بارن زنفندل 
زنفندل,  نبیذ خفیف ومقرمش ، یأتي مع نكھة الفواكھ من الفراولة والبطیخ ومفعم 

بنكھة الرمان والبطیخ

إیطالیا
 38.800 روفینو ، كیانتي ، دي.أو.سي.جي، 

سانغیوفیس.   نبیذ جاف ومتجانس وموزون، بطعم طازج مع القلیل من التانیك

 78.600 روفینو دوكالي، تشیانتي ریسیرفا – (و.س 87) 
سانغیوفیز. نبیذ غني وسلس بطعم یدوم طویالً.

 136.200 بارولو دي.أو.سي.جي، سان كارلو دیزاني 
نیبیولو . یأتي ھذا النبیذ عادةً بلمعة العقیق الخّالبة. أما الرائحة فھي معقّدة وممیّزة، ما بین الفاكھة 

الحمراء الناضجة والتوابل في كفّة وما بین الطعم التوستي وطعم التار في الكفّة األخرى.

 115.300 أمارون، دیال فالبولیسیال 
كورفینا كورفینون. نبیذ أمارون ممیّز مع بوكیھ من روائح الكرز والكشمش

 262.000 برونیلو دي مونتالسینو، جریبوني مازي (ر.ب 91) 
سانغیوفیس. طعم متكامل مع رائحة التوت األسود واألحمر والبلوط 

باإلضافة إلى التانینات الناعمة.

البرتغال
 29.400 ألتانو، أورغانك، دي.أو.سي، دورو فالي 

توریغا. مزیج من نكھة الفواكھ والتوابل والزھور والكرز برائحة خشب الصندل 
الممیز مع لمحة من التانین.

 75.500 دورو بینتیفیرا 
توریغا ناسیونال. نبیذ ذو لون أسود داكن مع بریق قرمزي، بروائح الكرز والخوخ. 

معزز بنكھة قویة وقوام مخملي على الذائقة.

* و.س -  واین سبكتاتور * ر.ب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.
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النبیذ األحمر
جنوب إفریقیا

  20.000 أوبیكوا  
میرلوة, غني عمیق بالون یاقوتي وبنكھات الكرز األسود والخوخ

  24.000 أوبیكوا  
شیراز , طعم الدخان والجلود والتراب والبرقوق والفاكھة السوداء والكشمش 

األسود مع كوال الكرز والتوابل العشبیة ، الحنك متوسط القوام بنكھات ناضجة

 101.700 لویس مارتیني ألكساندر 
كابیرنت ساوفیجنون. التوت األسود، رائحة الزھور والبلوط مع النكھات 

الخضراء والتوابل واللمحات الدخانیّة.

 57.700 فریك شو 
زینفاندل. روائح غنیة وجریئة من الفاكھة السوداء ممزوجة بالموكا مع إضافة من التوابل 

والفانیال الخفیفة

تشیلي
 23.100 سییرا غراندي 

بینوت نویر. یتمیز بعبق نفّاذ مع لمحات من الفواكھ الحمراء

 33.600 كاسا البوستول 
كارمینیر. رائحة التوت القویة مصحوبة بنكھة توابل ذات لذعة خفیفة من القرفة والفلفل األسود.

األرجنتین
  33.600 نورتون 

مالبیك. طعم تانینات متوّسط مع لمحات من رائحة الدخان والتوابل والغرافیت
نیوزلندا

 57.700 ھادین كرش 
بینوت نویر. لمسة من طعم التانینات المتوّسطة ولمحة دخانیّة

* و.س -  واین سبكتاتور * ر.ب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.



النبیذ األحمر

استرالیا
 57.700 وولف بالس یلو لیبل 

شیراز. نبیذ شیراز كالسیكي بنفسجي اللون مع رائحة التوت األسود والتوابل، خاصةً الفلفل األسود.

 73.000 بنفولدز ماكس 
كابیرنت ساوفیجنون. ساحرة، طازجة  ونابضة بالحیاة مع كثافة الفاكھة  الناضجة و سخیة النكھة.

 262.000 بنفولدز، سانت ھنري، (ر.ب 95) 
طعم ما بین المتوّسط والمكتمل مع روائح الزھور وجوز الطیب والقرفة ومزیج من 

التوابل ولمسة ختامیّة من طعم التوت.

لبنان
 68.100 شاتو كسارة، روغ كالسیك 
میرلوت، بیتي فیردوت، كابیرنت ساوفیجنون. رائحة الفواكھ األّخاذة والتوابل وعرق السوس مع 

التانینات الطري ومذاق یدوم طویالً.

اسبانیا
 44.000 إیبیریكوس كریانزا، ریوخا توریس 
تیمبرانیلو. ذو لون المع وبّراق نابض بالحیاة ینضح بطعم الزبیب األسود والجلود، ویتمیّز بملمس 

التانین العصري.

 54.500 غران كوروناس، توریس 
كابرینت. طعم مخملي متوسط مستمد من برامیل البلوط العتیقة.

* و.س -  واین سبكتاتور * ر.ب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.

نبیذ فوار
22.000 جاي سي لي رو، بروت، فرنسا 

نبیذ متوازن بفوران یدوم طویالً.

26.200 بروسیكو، فوجا، إیطالیا 
خلیط جذاب ومتجانس بنكھة الحمضیات الطازجة والمتوازنة مع حالوة الفواكھ ذات النواة.
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الشمبانیا
104.800 شارل دي الروش، بروت 

نبیذ منعش بنكھة قشر اللیمون ورائحة الزھور النابضة بالحیاة.

230.500 مویت و شاندون، إن.في بروت إمبیریال 
طعم كالسیكي خفیف من الفواكھ الممتازة وذو نكھة رائعة على الذائقة.

282.900 لوران بیرییھ، إن.في بروت 
مزیج من النكھات الطازجة والشھیة بتفاصیل شیّقة وإضافة خفیفة من الحمضیات و

الفاكھة البیضاء.

241.000 مویت و شاندون روزیھ، بروت 
موس كریمي وردي مع فقاعات ذات حجم متوازن وثبات ال بأس بھ. تأخذك رائحتھ إلى 

ذكریات الفراولة الشتویة والخمیرة والتوابل.

628.600 دوم بیرینیون، معتق من 2003 
شمبانیا رائعة بخصائص من الجوز والتفاح وطعم الخبز.

571.000 فیف كلیكوت، ال غراند دام 
نبیذ بلون ذھبي باھت مع لمعة بلون الیشم، ذو نكھة متوازنة ونھایة ناعمة.

* و.س -  واین سبكتاتور * ر.ب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.



كأس (150 مل) شامبانیا ونبیذ فوار بالكأس 
   25.200 شارل دي الروش، بروت، شامبانیا، فرنسا 

نبیذ منعش بنكھة قشر اللیمون ورائحة الزھور النابضة بالحیاة.

  5.800 بروسیكو، فوجا، إیطالیا 
جذاب ومتوازن بنكھة الحمضیات الطازجة متوازنة مع حالوة الفاكھة ذات النواة.

النبیذ األبیض (كأس)
4.200 شاردونیھ ، 770 میال ، الوالیات المتحدة 

نظیف ومقرمش ، بنكھات الفاكھة االستوائیة الناضجة ونكھات اللیمون. مستدیر 
وممزوجة مع العسل والتوفي.

4.800 ساوفیجنون بالنك، فورتانت، النغدوك، فرنسا 
خیارات الفواكھ األّخاذة مع نكھة الصوان المعدنیّة

  7.900 ریسلینج، فیال ھویسغن، موزل، المانیا 
ذو رائحة نقیة وممیزة مع روائح الالیم وأزھار الروز ولمسات من الطعم الالذع

  5.300 جورجیو & جیاني، بینوت غریغیو، إیطالیا 
نكھة الحمضیات الطازجة والمتوازنة مع حالوة الفواكھ ذات النواة.

  12.600 شاردونیھ، بنفولدز كونونجا ھیل، استرالیا 
روائح الفواكھ ذات النواة والبھارات المطحونة حدیثاً مثل جوز الطیب والبلوط.

* و.س -  واین سبكتاتور * ر.ب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.
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كأس (180 مل) النبیذ األحمر (كأس) 
5.800 جي بي تشینیت میرلو, فرنسا 

یمكن مالحظة عبیر الفاكھة الحمراء والكرز والفراولة البریة جنبًا إلى جنب مع
المكونات الحارة عن طریق الرائحة. توازن جمیل بھیكل متناسق ونھایة لذیذة وطویلة األمد

4.900 كابیرنت ساوفیجنون ، 770 میال ، كالیفورنیا 
لون روبي أحمر كثیف وشفاف من الفاكھة الحمراء الناضجة والكرز. مستدیرة و مرنة و 

غنیة بالروائح الجمیلة.

6.200 ستون بارن زنفندل, الوالیات المتحدة  
نبیذ خفیف ومقرمش ، یأتي مع نكھة الفواكھ من الفراولة والبطیخ ومفعم 

بنكھة الرمان والبطیخ

شیراز, أوبیكوا ، جنوب إفریقیا     4.200
طعم الدخان والجلود والتراب والبرقوق والفاكھة السوداء والكشمش األسود 

مع كوال الكرز والتوابل العشبیة ، الحنك متوسط القوام بنكھات ناضجة

5.300 سییرا غراندي, بینوت نویر، تشیلي 
یتمیز بالعبق النفّاذ مع لمحات من الفواكھ الحمراء

8.200 كیانتي, روفینو , سانغیوفیس, دي.أو.سي.جي، إیطالیا 
بلون الیاقوت األحمر البراق. نبیذ فاخر برائحة الكرز والتوت البري والبنفسج مع القلیل من التوابل.

كأس (150 مل) النبیذ الوردي (كأس) 
4.200 770 میلز روز زنفندل , الوالیات المتحدة 

بطعم الفاكھة مع عصیر الفراولة و البطیخ ، لمسة نھائیة رقیقة و متوسط الطعم و الحالوة

نبیذ التحلیة                                 كأس (150 مل)         زجاجة (750 مل)
سوترنس

73.400                      15.800 شاتو أندویس دو ھیات، فرنسا         
سوفینون بالنك & سیمیلون. مكونات عطریة من اللیتشي والعسل والتوابل الحلوة بتوازن مذھل بین 

طعم السّكر الخفیف وطعم الفاكھة الحمضي.

* و.س -  واین سبكتاتور * ر.ب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.



4.200 مشروبات الموكتیل 

ستروبري آیز 
مزیج من عصائر الفراولة والموز والبرتقال  مع الكوالدا 

تروبیكانا 
عصیر األناناس والبرتقال  مع المانجو والتفاح والجریب فروت

ذا كولر 
عصیر التفاح واألناناس مع ماء التونیك

كولر التوت البري  
عصیر التوت بري، عصیر اللیمون وماء الصودا

خیارات العصائر
3.200 عصائر الفواكھ المبردة 

توت بري، تفاح، طماطم

3.800 عصائر الفاكھة الطازجة 
برتقال، جزر، أناناس، لیمون بالنعناع

المشروبات الغازیة والمیاه المعدنیة
2.600 المشروبات الغازیة 

كوال، دایت كوال، سبرایت، فانتا، صودا، تونیك

4.000 مشروب الطاقة رید بول 

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.
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میاه معدنیة
أكوابانا (صغیر)    2.500 
3.600 أكوابانا (كبیر) 
2.500 سان بیلیغرینو (صغیر) 
3.600 سان بیلیغرینو (كبیر) 

خیارات من القھوة
3.000 اسبریسو 
3.000 قھوة أمریكیة 
3.600 قھوة تركیة 
3.600 دبل اسبریسو 
3.600 كابتشینو 
3.600 التیھ 

خیارات من الشاي
3.200 اإلفطار االنكلیزي 
3.200 أخضر 
3.200 یاسمین 
3.200 بابونج 
3.200 إیرل غري 
3.200 نعناع 

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.



كوكتیالت كالسیكیة

6.300 أمریكانو 
كامباري ومارتیني روسو وماء الصودا

6.100 ماي تاي 
الیت رم، لیكیور الكوراساو بنكھة البرتقال، عصیر األناناس والبرتقال 

مع شراب غرینادین

6.300 توم كولینز 
جین، عصیر اللیمون، ماء الصودا

6.300 أماریتو ساور 
أماریتو بالمزیج الحلو والحامض

7.400 بینا كوالدا 
مالیبو، الیت رم، حلیب جوز الھند وعصیر أناناس

5.500 دیكیري 
الیت رم، لیكیور تریبل سك، مع عصیر اللیمون

5.800 وایت رشان 
فودكا، كاھوال، حلیب طازج مع الكریمة

5.800 موھیتو 
الباكاردي بالمزیج الحلو والحامض من أوراق النعناع الطازجة

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.
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كوكتیالت الشمبانیا
8.500 بیلیني 

بروسیكو، شنابس نكھة الخوخ ومشروب المر

10.500 غراند میموزا 
بروسیكو وجراند مارنییھ وعصیر برتقال

10.000 بیال 
بروسیكو وأماریتو

بیرة (زجاجة) 
4.500 ھینیكن / أمستل الیت  
4.300 ھویغاردن / بدویزر 
4.800 كورونا / بیروني 

بیرة (من البرمیل)    
ھینیكن / ستاروبرامین / ستیال ارتواز                            

أمستل الیت                                           كاملھ  5.350     نصف  3.500
كارلینج    كاملھ  5.000     نصف  3.500

ابریتیفیس (30 مل)
4.200 مارتیني بیانكو 
4.200 مارتیني روسو 
4.200 مارتیني إكسترا دراي 
3.700 كامباري 
4.200 بیرنود 
4.200 بِْمز 

فودكا (30 مل)
4.800 سمیرنوف ِرد 
4.800 أبسلوت بلو 
4.400 رشان ستاندارد 
9.800 غراي غوس 

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.



جین (30 مل)
4.800 غوردونز 
4.000 بیفیتر 
5.100 تانكویراي 
5.100 بومباي سافایر 

رم (30 مل)
4.800 باكاردي وایت 
4.700 مالیبو 
4.800 ھافانا ْكلَب 
4.800 كابتن مورغان دارك رم 

تیكیال (30 مل)
5.300 خوسیھ كویرفو غولد 
10.000 باترون سلفر 

بوربون/ كانیدیان / ویسكي إیرلندي (30 مل)
5.300 ِجم بیم 
4.200 كانیدیان ْكلَب  
4.600 جیمسون 
7.100 جاك دانیالز 

ویسكي ممزوج (30 مل)
4.900 دیوار وایت لیبل 
4.900 جوني ووكر رد لیبل 
7.400 جوني ووكر بالك لیبل 
7.900 شیفاز ریجال (12 سنة) 
7.400 دیمبل (15 سنة) 

مزیج الوسكي الممتاز (30 مل)
9.500 جوني ووكر جولد لیبل 
36.700 جوني ووكر بلو لیبل 
36.500 رویال سالوت 100 برمیل  

ویسكي سنغل مالت (30 مل)
7.400 غلینفِِدخ (12 سنوات) 
6.900 غلین مورانجي (10 سنوات) 

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.
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كونیاك (30 مل) 
5.700  V.S ھینیسي
10.100  V.S.O.P ریمي مارتن
29.000  X.O ھینیسي
47.200  X.O كورفوازیھ

لیكیور (30 مل)
4.500 أماریتو دي سارونو 
4.500 سامبوكا 
4.700 بایلیز 
4.200 تیا ماریا 
4.500 شنابس بطعم الخوخ 
4.500 درامبوي 
4.500 كاھوال 
4.200 كریم دي منث 
4.800 كوینتراو 
5.500 غراند مارنییھ 

4.500 غرابا 
4.400 لیمونتشیللو 

بورت أند شیري (60 مل)
7.300 كولیتا 1995 بورت 
4.200 تیو بیب، فینو دراي شیري 

6.200 قھوة لیكیور 
ھوت شوت

جالیانو، اسبریسو، كریمة مخفوقة

فودكا اسبریسو
فودكا، كوانترو، اسبریسو والقلیل من شراب السكر

قھوة إیرلندیة
ویسكي إیرلندي، قھوة وكریمة مخفوقة

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

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.


