Room service menu
قــائمـة خـدمة الــغرف

Dear Guests,
Our warmest greetings from Holiday Inn Dubai – Al Barsha
We would like to inform you that, besides our room service available around the
clock, it’s our pleasure to recommend and suggest some of the hotel outlets,
that offer diverse menus with an exciting selection of dishes. For any additional
information, or to talk to our room service attendant, please contact extension
808 or 809.
It’s because we do care for your safety and health, we regret to tell you that we
will not allow any delivery from outside the hotel to the guest rooms.
We thank you for your understanding and wish you a pleasant stay with us.
The hotel management

Breakfast Specials

Breakfast

Available from 6.00 am to 11.00 am
Continental Breakfast						
Choice of freshly squeezed orange, grapefruit, watermelon, pineapple or carrot juice
Fresh bakeries, white or whole wheat toast with preserves, jam, honey and butter
Seasonal fruits
Natural, fruit or low fat yoghurt

AED 75

American Breakfast								
Choice of freshly squeezed orange, grapefruit, watermelon, pineapple or carrot juice
Eggs cooked any style
Choice of beef sausage, chicken sausage, veal bacon or beef bacon
Hash brown potatoes, grilled tomato and sautéed mushrooms
Fresh bakeries, white or whole wheat toast with preserves, jam, honey and butter
Seasonal fruits
Natural, fruit or low fat yoghurt

AED 90

Arabic Breakfast								
Choice of freshly squeezed orange, grapefruit, watermelon, pineapple or carrot juice or laban
Fresh Arabic bread
Foul moudamas.
Hommous, halloumi cheese, labneh and feta cheese
Seasonal fruits
		

AED 85

Healthy Breakfast (H)							
Choice of freshly squeezed orange, grapefruit, watermelon, pineapple or carrot juice
Seasonal fruits with berries
Choice of cereals: corn flakes, all bran, fruit muesli, shredded wheat or coco pops
with hot or cold full fat, low fat, skimmed or soya milk.
Natural, fruit or low fat yoghurt

AED 85

Foul Moudamas (V)
				
A rich Arabic dish of fava beans in garlic with lemon and olive oil dressing

AED 20

Cinnamon French toast with Apple Compote

				

AED 30

American Style Pancakes
Served with maple syrup or chocolate sauce

				

AED 30

Breakfast Cheese Selection

				

AED 35

				

AED 35

Paratha served with Keema						

AED 40

Paratha served with Aloo Bhaji 					
			
Freshly Squeezed Juices
				
Orange, pineapple, watermelon, grapefruit, carrot

AED 35		

Assorted Cold Cuts with Pickles

AED 30

Soups

All the above are served with your choice of coffee, selection of tea or hot chocolate

Available 24 hours
All served with homemade bread and butter
Beef Consommé with Julienne Vegetables					

AED 45

Minestrone Soup (V)								

AED 45

Seafood Chowder								
Served with garlic and herb bread

AED 50

Yoghurt									
Natural, strawberry, apricot, blueberry or low fat

AED 10

Chilled Mint and Orange							
Flavoured with tomato

AED 45

Fruit Salad								
With star anise and honey

AED 20

Udon-suki									
Noodle soup with chicken, shrimp, mushroom and fresh greens

AED 45

Cereals									
Cornflakes, all bran, muesli, coco pops or rice krispies
Served with hot or cold full fat, low fat or skimmed milk

AED 18

Fresh Baker’s Basket								
Served with preserves, jam, honey, butter and margarine
Plain, chocolate, zaatar, cheese croissant, danish pastries and muffins with white
or whole wheat toast

AED 25

Eggs Cooked any Style							
Served with your choice of chicken, beef sausage or bacon
Hash brown potatoes, grilled tomato and sautéed mushrooms
Omelette with a choice of cheese, tomato, mushroom, ham or smoked salmon
Poached egg on an English muffin with spinach and Hollandaise sauce
*Omelette and scrambled eggs can also be prepared with egg whites only

AED 45

(H) Healthy Option | (V) Vegetarian Option | (A) Contains Alcohol
All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge

(H) Healthy Option | (V) Vegetarian Option | (A) C ontains Alcohol
All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge

Main Courses

Appetizers & Salads

Available from 10.30 am to 11pm

Available 24 hours

Holiday Inn Nicoise Salad							
Served with fresh tuna, boiled eggs, fresh beans, tomatoes and anchovies

AED 65

A La Carte

AED 60

Balsamic Glazed Sirloin Steak							
Tender beef served with bacon and mushroom risotto

AED 90

Caesar Salad								
Served with croutons and shaved parmesan
and your choice of grilled chicken breast or crispy strips of beef bacon

Grilled Salmon Fillet								
Served with creamy ginger coriander sauce

AED 90

Grilled Vegetable Salad with Feta Cheese (V)					
Served on brown toast and pesto sauce

AED 55

Pan- Fried Hammour Fish							
Served on a bed of green beans and snow peas with lemon saffron sauce

AED 90

Asian Prawn Noodle Salad							
With rice noodles, lime juice and sweet chilli sauce

AED 75

Greek Salad (V)								
Iceberg lettuce, cucumber, tomato, black olives, green bell pepper
and grilled halloumi cheese

AED 55

Sandwiches and Burgers

Available 24 hours
All served with French fries or mixed salad
									
Tenderloin Steak Sandwich							
Sliced grilled beef tenderloin with onion, mushroom, cheddar cheese
and mustard served with crispy lettuce and sliced tomato in French baguette

AED 75

Chicken Sandwich								
Grilled chicken breast, sautéed mushroom and iceberg lettuce,
topped with Emmental cheese and Thousand Island dressing
served with your choice of Ciabatta or Panini bread

AED 65

Prime Beef Burger								
A prime tender patty cooked to your liking topped with cheddar cheese or fried egg
served on a sesame bun

AED 75

Holiday Inn Club Sandwich							
Grilled chicken, beef bacon, tomatoes, iceberg lettuce, mayonnaise and fried egg
on your choice of toasted white or brown bread

AED 65

Holiday Inn Vegetarian Club Sandwich (V)						
Grilled vegetables, iceberg lettuce and peston on your choice of toasted white or brown bread

AED 65

(H) Healthy Option | (V) Vegetarian Option | (A) Contains Alcohol
All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge

Nasi Goreng								
AED 75
Indonesian fried rice with chicken, shrimp and fried egg
served with chicken satay								
Grilled Chicken (A)								
Served with your choice of mushroom, pepper corn or red wine sauce

AED 75

Mixed Seafood Platter							
Hammour, tiger shrimp, squid and lobster tail, served with assorted sauces
and your choice of steamed vegetables, white rice or French fries

AED 250

Homemade Pasta								
Ravioli, penne, tagliatelle or spaghetti
Served with your choice of sauce:
bolognaise, carbonara, tomato, arrabiata, seafood or chilli garlic

AED 55

Dal Tadka (V)								
Mix of lentils slow cooked over a fire until tempered

AED 40

Tawa Vegetables (V)								
Medley of seasonal vegetables in special Gharana masala

AED 45

Steamed Rice								

AED 30

(H) Healthy Option | (V) Vegetarian Option | (A) Contains Alcohol
All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge

Indian Flavours

Lebanese Flavours

Available from 7.00 pm to 11.30pm

Available from 7.00pm to 11.30pm

Starters											

Starters

Kadhai Vegetables (V							
Colourful garden vegetables simmered in onion tomato gravy and bell pepper
Served with steamed rice and papad

AED 50

AED 95

Paneer Makhani (V)								
Cottage cheese simmered in mild tomato gravy and delicately spiced
With traditional Indian herbs served with steamed rice and papad

AED 60

Selection of Hot and Cold Arabic Mezzeh (V)					
Hommous, moutabal, tabouleh, fattoush, vine leaves and mixed pickles (cold)
Meat kebbeh, mixed fatayer of cheese, spinach and meat (hot)
Served with Arabic bread
Hommous									

AED 22

Murgh Malmal Kebab							
Chicken cubes marinated with cream, cheese, spices and finished in the Tandoor
Served with Naan bread and mint chutney

AED 65

Moutabal									

AED 22

Vine Leaves								

AED 24

Fattoush									

AED 24

Tabouleh									

AED 24

Mixed Paste (5 pieces)						
(Fried meat kebbeh, mix fatayer of cheese, spinach and meat)			

AED 22

Main Course
Dal Gharana Holiday Inn (V)							
A blend of black lentils cooked over night in the Tandoor
and finished with Indian spices and fresh cream served with Naan bread

AED 45

Vegetable Biryani (V)							
Prepared with the finest aromatic basmati rice and enhanced with colourful vegetables
served with raita, pickles and papad

AED 55

Murgh Biryani								
Tender pieces of boneless chicken cooked with rice
served with raita, pickles and papad

AED 70

Lamb Biryani								
Boneless tender lamb delicately prepared with rice
served with raita, pickles and papad

AED 70

For more Indian Flavours
Visit Gharana, Indian Restaurant on the Lobby Level (Ext. # 806)

Main Course
Shish Taouk								
Cubes of chicken pieces seasoned with lemon and garlic,
skewered and char grilled until tender served with French fries

AED 60

Lamb Kofta								
Grilled seasoned minced lamb
served with French fries

AED 60

Lamb Chops								
Special cut lamb chops marinated in oriental spices and chargrilled until tender
served with French fries

AED 75

Arabic Mixed Grill								
Platter of grilled shish taouk, lamb chops, shoukaf and arayes
served with French fries.

AED 85

For more Lebanese Flavours
Visit Al Sarab, Lebanese Restaurant on the Lobby Level (Ext. # 807)

(H) Healthy Option | (V) Vegetarian Option | (A) Contains Alcohol
All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge

(H) Healthy Option | (V) Vegetarian Option | (A) Contains Alcohol
All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge

Thai Flavours

Desserts

Available from 7.00 pm to 11.30pm

Available from 10.30am to 11pm

Starters

Warm Chocolate Pudding with Vanilla Ice Cream					

AED 45

Cream Caramel with Nut Compote						

AED 45

Honey-Yoghurt Panna cotta with fresh Berries					

AED 45

Seasonal Fruit								

AED 30

Ice Cream (per scoop)							
Choice of vanilla, chocolate, strawberry, maple and walnut,
After dinner mint or caramel biscuit and cream

AED 15

Som Tum Isan ***								
Spicy papaya salad with dried shrimp and peanuts

AED 50

Yam Nuao Yang ****								
Grilled beef tenderloin with Thai lime juice dressing

AED 65

Main Courses

All main courses are served with Thai jasmine rice
Wok-Fried Hammour Fillet **							
With Thai vegetables and soya sauce

AED 75

Green Prawn Curry ***							
With coconut milk and basil

AED 75

Wok-Fried Sliced Chicken **							
With cashew nuts and oyster sauce

AED 65

			
Whiskey Premium	
J.W. Black Label
Chivas Regal

Yellow Chicken Curry							
With coconut milk

AED 65

American (Bourbon)
Jack Daniel’s

30 / 550

Roasted Duck in Red Curry ***							
With pineapple and grape

AED 70

Regular
J.W. Red Label

26 / 450

Stir Fried Tofu (V) ***								
With chilli and basil leaves

AED 45

Vodka
Smirnoff Red
Absolut Blue

30 / 550
30 / 550

Stir Fried Pak Choy (V)							
With light soya sauce and garlic

AED 55

Gin
Gordon’s

30 / 500

Wok Fried Crispy Egg Noodles							
With prawns mixed with tamarind juice and bean sprouts

AED 60

Rum
Bacardi Carte Blanca

30 / 500

Shrimp Fried Rice								

AED 50

Tequila
Jose Cuervo

25 / 400

For more Thai Flavours
Visit The Royal Budha, Thai Restaurant on the Lobby Level (Ext. # 801)

(H) Healthy Option | (V) Vegetarian Option | (A) Contains Alcohol
** Medium spicy | *** spicy | **** very spicy
All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge

Beverage Menu

Beer
Almaza
Corona
Amstel / Amstel light
Heineken
Bavaria (Non Alcoholic)

All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge

30ml / Bottle
35 / 650
35 / 650

35
35
35
35
20

Beverage Menu

قائمة المشروبات
30ml / Bottle
AED 55 / 950
AED 65 / 1100
AED 155 / 3000

Cognac
V.S.
V.S.O.P.
X.O.
Liqueurs
Sambucca, Amaretto, Cointreau, Crème de Menthe, Kahlua etc...
HOUSE WINE
White
De Bortoli - Semillon Chardonnay
Antares - Sauvignon Blanc
Red
De Bortoli - Cabernet Merlot
Antares- Shiraz

 زجاجة/  مللي30
950 / 55 درهم
1100 / 65 درهم
3000 / 155 درهم

								
كونياك
								
. أس.في
						
. بي. أو. أس.في
							  أو.إكس

450 / 26 درهم

مشروبات كحولية
				
إلخ..  كاهلوا، كريم دو مينت، كوانترو، أماريتو،سامبوكا

150ml / bottle
AED 35 / 155
AED 35 / 155

 زجاجة/  مللي150
155 / 35 درهم
155 / 35 درهم

نبيذ الفندق
								
أبيض
						
دو بورتولي – سميليون شاردوني
						
أنتارس – سوفينيون بالن

AED 35 / 155
AED 35 / 155

155 / 35 درهم
155 / 35 درهم

أحمر
					
دو بورتولي – كابرنية مرلو
							
أنتارس – شيراز

AED 26 / 450

مشروبات باردة

Cold Beverages								
AED 30

30 درهم

									
عصير طازج
) بطيخ أو جزر، أناناس،(برتقال

Canned Juices								
AED 16
(Orange, pineapple, tomato, cranberry)							

16 درهم

								
عصير معلب
) توت، طماطم، أناناس،(برتقال

Soft Drinks								
(Coke, Diet Coke, Fanta, Sprite, Tonic or Soda water)

AED 15

15 درهم

								
مشروبات غازية
) تونيك أو ماء صودا، سبرايت، فانتا، دايت كوكا،(كوكا

Red Bull									
Local Mineral water 0.5 L							
Local Mineral water 1.5 L							
Evian 0.5 L								
Evian 1.5 L								
Perrier 330 ml 								
Perrier 1 L									

AED 24
AED 10
AED 15
AED 15
AED 30
AED 15
AED 30

24 درهم
10 درهم
15 درهم
15 درهم
30 درهم
15 درهم
30 درهم

									
رد بل
							
. ل0.5 مياه معدنية محلية
							
. ل1.5 مياه معدنية محلية
								. ل0,5 ايفيان
								. ل1.5 ايفيان
								
 ميللي330 بيرييه
									
. ل1 بيرييه

Fresh Juices								
(Orange, pineapple, watermelon or carrot)

مشروبات ساخنة

Hot Beverages
American Coffee								
Espresso									
Double Espresso								
Café Latte, Cappuccino							
Decaffeinated Coffee							

AED 20
AED 15
AED 20
AED 22
AED 22

20 درهم
15 درهم
20 درهم
22 درهم
22 درهم

								
قهوة أمريكية
									
اسبريسو
								
اسبريسو دوبل
							 كابوتشينو،كافيه التيه
								
قهوة بدون كافايين

Selection of Tea								
(English breakfast, Earl Grey, Camomile
Lemon, mint, ginger, peppermint etc...)

AED 22

22 درهم

								
اختيارات من الشاي
، كاموميل، ايرل جراي،(إفطار انجليزي
)إلخ..  نعناع حار، زنجبيل، نعناع،ليمون

Hot Chocolate								

AED 22

22 درهم

								
شوكوالته ساخنة

All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge

 رسوم خدمة10% رسوم بلدية و10% كل األسعار تشمل

الحلويات

أطباق تايالندية

متاحة من  7.00مساء حتى  11.30مساء

متاح من  10.30صباحا حتى  11مساء

المقبالت

					
بودينج الشوكوالته الساخن مع آيس كريم الفانيليا

درهم 45

						
كريم كراميل مع كومبوت المكسرات

درهم 45

						
بانا كوتا الزبادي بالعسل مع التوت الطازج

درهم 45

								
فاكهة الموسم

درهم 30

								
آيس كريم (الملعقة)
اختيارك من الفانيليا ،الشوكوالته ،الفراولة،
ميبل ومكسرات ،نعناع أو بسكويت الكراميل والكريمة

درهم 15

								
سوم تام إيسان ***
سلطة بابايا حارة مع جمبري مجفف وفول سوداني

درهم 50

								
يام نواو يانج ****
تندرليون بقري مشوي مع تتبيلة عصير الليمون التايالندية

درهم 65

األطباق الرئيسية

كل األطباق الرئيسية تقدم مع أرز تايالندي بالياسمين
							
ووك – فيليه الهامور المقلي**
مع خضروات تايالندية وصلصة الصويا

درهم 75

							
كاري الروبيان األخضر***
مع حليب جوز الهند والريحان

درهم 75

							
ووك شرائح الدجاج المقلية**
مع مكسرات الكاشو وصلصة المحار

درهم 65

								
كاري الدجاج األصفر
مع حليب جوز الهند

درهم 65

قائمة المشروبات
ويسكي
								
فاخر
							
ج.و .بالك ليبل
							
شيفاس ريجال

 30مللي  /زجاجة
درهم 650 / 35
درهم 650 / 35

							
أمريكي (بوربون)

درهم 550 / 30

							
بط محمر في الكاري األحمر ***
مع األناناس والعنب

درهم 70

عادي
							
ج .و .رد ليبل

درهم 450 / 26

								
توفو مقلي ()V
مع الفلفل الحار وأوراق الريحان

درهم 45

فودكا
							
سميرنوف رد
							
أبسولوت بلو

درهم 550 / 30
درهم 550 / 30

باك شوي مقلي (							*** )V
مع صلصة الصويا الخفيف والثوم

درهم 55

جن
								
جوردونز

درهم 500 / 30

								
ووك نودلز مقلي
مع الروبيان وعصير التمر هندي وبراعم الفاصوليا

درهم 60

روم
							
باكاردي كارت بالنكا

درهم 500 / 30

								
أرز مقلي مع الروبيان

درهم 50

تيكيال
							
خوسيه كويرفو

درهم 400 / 25

للمزيد من األطباق التايالندية
زوروا رويال بوذا ،المطعم التايالندي في طابق ردهة اإلستقبال (داخلي )801 #

بيرة
									
ألمازة
									
كورونا
							
أمستيل  /أمستيل اليت
									
هاينيكين
								
بافاريا (غير كحولية)

( = )Hاختيار صحي | ( = )Vاختيار نباتي | ( = )Aتحتوي على الكحول
** حار متوسط  *** -حار  **** -حار للغاية
كل األسعار تشمل  10%رسوم بلدية و 10%رسوم خدمة

كل األسعار تشمل  10%رسوم بلدية و 10%رسوم خدمة

درهم 35
درهم 35
درهم 35
درهم 35
درهم 20

األطباق اللبنانية

األطباق الهندية

متاحة من  7.00مساء حتى  11.30مساء

متاحة من  7.00مساء حتى  11.30مساء

مقبالت

المقبالت

								
خضروات كادهاي ()V
خضروات طازجة متعددة األلوان مطهوة على نار هادئة في مرق البصل والطماطم
والفلفل األخضر ،تقدم مع أرز مطهو على البخار وباباد

درهم 50

								
بانير مخاني ()V
جبن خالي الدسم مطهو في مرق الطماطم مع بهارات خفيفة واألعشاب
الهندية التقليدية يقدم مع أرز مطهو على البخار وباباد

درهم 60

								
كباب مورغ مالمال
مكعبات الدجاج المتبلة مع الكريمة ،الجبن ،البهارات ومطهوة في التاندور
تقدم مع خبز النان وشاتني النعناع

درهم 65

األطباق الرئيسية
							
دال جارانا هوليداي إن ()V
مزيج من العدس األسود يطهى طوال الليل في التاندور ويضاف إليه
البهارات الهندية والكريمة الطازجة ويقدم مع خبز النان

درهم 45

								
برياني الخضروات ()V
يحضر من أفخر أنواع أرز الباسماتي المعطر مع الخضار المتنوعة
يقدم مع خبز الرايتا ،مخلل وباباد

درهم 55

برياني مورغ								
قطع طرية من الدجاج المخلي مطهو مع األرز
يقدم مع خبز الرايتا ،المخلل والباباد

درهم 70

								
برياني لحم الضأن
لحم الضأن الطري الخالي من العظم محضر بدقة مع األرز
يقدم مع خبز الرايتا ،المخلل والباباد

درهم 70

للمزيد من األطباق الهندية
زوروا جارانا ،المطعم الهندي في طابق ردهة اإلستقبال (داخلي )806 #

					
اختيارات من المزة العربية الساخنة والباردة ()V
حمص ،متبل ،تبولة ،فتوش ،ورق عنب ومخلل مشكل (باردة)
كبة لحم ،فطائر مشكلة من الجبن ،السبانخ واللحم (ساخنة)
تقدم مع الخبز العربي

درهم 95

									
حمص

درهم 22

									
متبل

درهم 22

									
ورق عنب

درهم 24

									
فتوش

درهم 24

									
تبولة

درهم 24

							
معجنات مشكلة (5حبات)
(كبة مقلية ،فطائر مشكلة من الجبن ،السبانخ واللحم)

درهم 22

أطباق رئيسية
								
شيش طاووق
قطع مكعبات الدجاج متبلة بالليمون والثوم ،توضع في سيخ وتشوى
على الفحم حتى النضج وتقدم مع البطاطس المقلية
									
كفتة ضأن
لحم ضأن مفروم متبل مشوي يقدم مع بطاطس مقلية

درهم 60

									
ريش غنم
قطع خاصة من ريش الغنم متبلة في بهارات شرقية ومشوية على الفحم حتى النضج
تقدم مع بطاطس مقلية

درهم 75

مشويات عربية مشكلة							
طبق من شيش الطاووق المشوي ،ريش غنم  ،شقف وعرايس
تقدم مع بطاطس مقلية

درهم 85

للمزيد من األطباق اللبنانية
زوروا السراب ،المطعم اللبناني في طابق ردهة اإلستقبال (داخلي )807 #

( = )Hاختيار صحي | ( = )Vاختيار نباتي | ( = )Aتحتوي على الكحول
كل األسعار تشمل  10%رسوم بلدية و 10%رسوم خدمة

درهم 60

( = )Hاختيار صحي | ( = )Vاختيار نباتي | ( = )Aتحتوي على الكحول
كل األسعار تشمل  10%رسوم بلدية و 10%رسم خدمة

األطباق الرئيسية

المقبالت والسلطات

متاحة من  10.30صباحا حتى  11مساء

متاحة  24ساعة

							
سلطة نسواز هوليداي إن
تقدم مع التونة الطازجة ،البيض المسلوق ،الفاصوليا الطازجة ،الطماطم واألنشوجة

درهم 65

من القائمة

								
سلطة سيزار
تقدم مع قطع الخبز المحمص والبارميزان المبشورة
واختيارك من صدور الدجاج المشوية أو شرائح اللحم البقري المقرمشة

درهم 60

							
ستيك سيرليون بلسمي
بقري طري يقدم مع البيكون وأرز بالفطر

درهم 90

						
سلطة الخضروات المشوية مع جبن الفيتا ()V
تقدم مع توست كامل النخالة وصوص البيستو

درهم 55

								
فيليه سلمون مشوي
يقدم مع صلصة كريمة الزنجبيل والكزبرة

درهم 90

							
سلطة نودلز الروبيان اآلسيوية
مع نودلز األرز ،وصلصة الفلفل الحلو عصير الليمون

درهم 75

								
سمك هامور مقلي
يقدم مع الفاصوليا الخضراء والبازالء وصلصة الزعفران بالليمون

درهم 90

								
سلطة يونانية ()V
خس ،خيار ،طماطم ،زيتون أسود ،فلفل أخضر حلو
وجبن حللومي مشوي

درهم 55

								
ناسي جورينج
أرز مقلي على الطريقة اإلندونسية مع الدجاج ،الجمبري والبيض المقلي
يقدم مع ساتاي الدجاج

درهم 75

السندويتشات والبرجر

متاح  24ساعة
كل األطباق تقدم مع البطاطس المقلية أو السلطة المشكلة
							
سندويتش تندرليون ستيك
شريحة لحم بقري مشوية مع البصل ،الفطر ،جبن الشيدر والخردل
تقدم مع الخس المقرمش وشرائح الطماطم في خبز الباجيت الفرنسي

درهم 75

								
سندويتش دجاج
صدر دجاج مشوي ،فطر سوتيه وخس
مع جبن اإليمينتال وصلصة ثاوسند أيالند تقدم مع اختيارك
من خبز السياباتا أو بانيني

درهم 65

									
برجر بقري
برجر فاخر مطهو بطريقتك المفضلة فوقه جبن شيدر أو بيضة مقلية
يقدم في خبز بالسمسم

درهم 75

							
كلوب سندويتش هوليداي إن
دجاج مشوي ،شرائح بقري ،طماطم ،خس ،مايونيز وبيض مقلي
بإختيارك من خبز التوست األبيض أو األسمر

درهم 65

						
كلوب سندويتش هوليداي إن النباتي ()V
خضروات مشوية ،خس ،وصلصة البستو بإختيارك من خبز التوست األبيض أو األسمر

درهم 65

( = )Hاختيار صحي | ( = )Vاختيار نباتي | ( = )Aتحتوي على الكحول
كل األسعار تشمل  10%رسوم بلدية و 10%رسوم خدمة

								
دجاج مشوي ()A
يقدم مع اختيارك من صلصة الفطر ،الفلفل أو النبيذ األحمر

درهم 75

							
طبق مأكوالت بحرية مشكلة
هامور ،روبيان كبير ،حبار وذيل الكركند يقدم مع أنواع صلصات مختلفة
واختيارك من الخضروات المطهوة على البخار ،أرز أبيض وبطاطس مقلية

درهم 250

								
باستا الشيف
رافيولي ،بينا ،تاجلياتيلي أو سباجيتي
تقدم مع اختيارك من الصلصات
بولونيز ،كاربونارا ،طماطم ،أرابياتا ،مأكوالت بحرية أو ثوم حار

درهم 55

								
دال تادكا ()V
خليط من العدس مطهو ببطء على النار حتى ينضج

درهم 40

								
خضروات تاوا ()V
مزيج من الخضروات الموسمية في ماساال جارانا الخاص

درهم 45

								
أرز مطهو على البخار

درهم 30

( = )Hاختيار صحي | ( = )Vاختيار نباتي | ( = )Aتحتوي على الكحول
كل األسعار تشمل  10%رسوم بلدية و 10%رسوم خدمة

أطباق خاصة لإلفطار

اإلفطار

متاح من  6.00صباحا إلى  11.00صباحا
								
إفطار كونتيننتال

درهم 75

اختيار من العصير الطازج :برتقال ،جريب فروت ،بطيخ ،أناناس أو جزر
معجنات طازجة ،توست أبيض أو أسمر مع مربى ،عسل وزبد
فاكهة الموسم
زبادي طبيعي ،بالفاكهة أو قليل الدسم
								
إفطار أمريكي
اختيار من العصير الطازج :برتقال ،جريب فروت ،بطيخ ،أناناس أو جزر
بيض مطهو بطريقتك المفضلة
اختيار من السوسيس البقري ،الدجاج ،شرائح لحم العجل أو البقري
بطاطس هاش براون ،طماطم مشوية ومشروم سوتيه
معجنات طازجة ،توست أبيض أو أسمر مع مربى ،عسل وزبد
فاكهة الموسم
زبادي طبيعي ،بالفاكهة أو قليل الدسم

درهم 90

									
إفطار عربي
اختيارك من العصير الطازج :برتقال ،جريب فروت ،بطيخ ،أناناس أو جزر أو لبن
خبز عربي طازج
فول مدمس
حمص ،جبن حللومي ،لبنة وجبن فيتا
فاكهة الموسم

درهم 85

								
إفطار صحي ()H
اختيارك من العصير الطازج :برتقال ،جريب فروت ،بطيخ ،أناناس أو جزر
فاكهة الموسم مع التوت
اختيارات من الحبوب :كورن فليكس ،أول بران ،موسيلي الفاكهة ،قمح مجروش أو
كوكو بوبس مع حليب ساخن أو بارد ،كامل الدسم ،قليل الدسم أو خالي من الدسم أو حليب الصويا.
زبادي طبيعي ،بالفاكهة أو قليل الدسم

درهم 85

								
فول مدمس ()V
طبق عربي غني من الفول مع الثوم والليمون وزيت الزيتون

درهم 20

						
توست القرفة الفرنسي مع كومبوت التفاح

درهم 30

							
بانكيك على الطريقة األمريكية
يقدم مع شراب الميبل أو صوص الشوكوالته

درهم 30

							
اختيارات من الجبن لإلفطار

درهم 35

							
لحوم باردة مشكلة مع خيار مخلل

درهم 35

								
باراتا تقدم مع كيما

درهم 40

							
باراتا تقدم مع ألوو باجي

درهم 35

								
عصائر طازجة
برتقال ،أناناس ،بطيخ ،جريب فروت ،جزر

درهم 30

الحساء

متاح  24ساعة
كل أطباق الحساء تقدم مع خبز الفندق والزبد
					
كونسوميه اللحم البقري مع الخضروات الصغيرة

درهم 45

								
حساء الخضروات ()V

درهم 45

حساء المأكوالت البحرية							
يقدم مع خبز بالثوم واألعشاب

درهم 50

									
زبادي
طبيعي ،بالفراولة ،الخوخ ،التوت أو قليل الدسم

درهم 10

								
نعناع مبرد وبرتقال
بنكهة الطماطم

درهم 45

								
سلطة فاكهة
مع اليانسون والعسل

درهم 20

								
أودون – سوكي
حساء النودلز مع الدجاج ،الجمبري ،المشروم والخضروات الطازجة

درهم 45

									
حبوب
كورن فليكس ،أول بران ،موسيلي ،كوكو بوبز أو كريسبيز األرز
تقدم مع حليب ساخن أو بارد ،قليل الدسم أو خالي الدسم

درهم 18

							
مخبوزات طازجة من الفرن
تقدم مع أنواع المربى المختلفة ،عسل ،زبد ومارجرين
كرواسون سادة ،بالشوكوالته ،بالزعتر ،بالجبن ،دانيش ومافن مع توست أبيض أو كامل النخالة

درهم 25

							
بيض يقدم بطريقتك المفضلة
يقدم مع اختيارك من سوسيس الدجاج ،اللحم البقري أو البيكون
بطاطس هاش براون ،طماطم مشوية ومشروم سوتيه
أومليت مع اختيارك من الجبن ،الطماطم ،مشروم ،شرائح بيكون أو سلمون مدخن
بيض مسلوق ومقطع فوق مافن انجليزية مع سبانخ وصوص هولندي
* يمكن إعداد األومليت والبيض المقلي ببياض البيض فقط

درهم 45

( = )Hاختيار صحي | ( = )Vاختيار نباتي | ( = )Aتحتوي على الكحول
كل األسعار تشمل  10%رسوم بلدية و 10%رسوم خدمة

( = )Hاختيار صحي | ( = )Vاختيار نباتي | ( = )Aتحتوي على الكحول
كل األسعار تشمل  10%رسوم بلدية و 10%رسوم خدمة

ضيوفنا االعزاء
تحية طيبة وعطرة من فندق هوليداى ان دبي البرشا
نود اعالمكم بانه الى جانب خدمة طلبات الغرف والمتوفرة على مدار الساعة ،
فانه يسعدنا أن نزكى ونقترح لكم مجموعة مطاعم الفندق والتى أخذت بعين
االعتبار فى اولوياتها تلبية إحتياجاتكم من خالل ما تقدمه من وجبات متنوعة ، ،الى
معلومات إضافيه او التحدث الى خدمة الغرف برجاء االتصال على تحويلة  808او .809
اال أنه وحرصًا منا على راحتكم وصحتكم ،فإننا سوف نقوم آسفين بعدم السماح
بدخول أى طلبات من خارج الفندق إلى غرف النزالء.
شاكرين لكم حسن تفهمكم ومتمنيين لكم اقامة طيبة معنا
إدارة الفندق.

www.hialbarshadubai.com or 800 4642

