
متوفـر من وقت اإلفطــــار .

قـــائــمـــــــة رمــضـــــان



تخضع األسعار إلى 5٪ ضريبة بلدية و4٪ ضريبة سياحة.   

إبــــدأ إفطــــــــارك بالتالي: 
ميـــاه محليـــة، مخفوق اللبنة بالتمر وتمور عضويـــة.

للشخـــص   ُعماني  ريال   ١٣،5
إختيارك واحد من كل من المقبالت، األطباق الرئيسية والحلويات.

قــائمـــة رمضـــــان

حساء الحمص والقرنبيط
 حساء صحي مستوحى من الشرق األوسط،

 محضر من الحمص والقرنبيط
يقدم مع خبز محمص بالسماق.

طبـــق المقبالت المتوسطي
 تشكيلة من: كسكس البرغل، أفوكادو،

 وبروشيتا اللبنة، حمص الشمندر، زيتون ليغوريا
وسلطة كابريس ،تقدم مع خبز بيتا.

كونفيت لحم ضأن وريزوتو الفارو
 لحم ضأن مطهو على نار هادئة يقدم مع

 حبوب فارو اومبري دافئة، حمص، فطر يوناني
والبصل المكرمل.

دجــاج سالتيمبوكـــا
 صدر دجاج مغذى على الذرة محشو بالموزاريال،
 المريمية الطازجة، وطماطم مجففة يقدم مع

جراتين البطاطس، هليون مشوي وصلصة الدجاج.

حساء العدس
 حساء عدس مع البطاطس،
  والبهارات يقدم مع الليمون
و الخبز المحمص بالزعتر.  

سلطـــة سوبر فود
 كينوا، عدس، شمندر، قرع، تقدم مع

 أوراق السبانخ، الكيل وبروكلي، مع حبوب متنوعة، 
جوز وتتبيلة األفوكادو.

السلمون المشوي والكينوا
 سلمون مشوي ُيقدم على طبقة من ريزوتو الكينوا

 والكزبرة الطازجة، الهليون، البازالء، الكوسة وصلصة
الليمون الجاف والزعتر.  

ريــسيتي الروبيـــان
 معكرونة ريسيتي تقليدية مع 

 صلصة الطماطم الكريمي ، والروبيان المتبل 
ومزين بالكزبرة الطازجة.

المقبــــالت

األطبـــــاق الرئيسيـــــة

كعكة الكراميل المملح والشوكوالتة
تـــارت الشوكوالتـــة

كالسيك تشيز كيك
ميلفــاي بالدبــس

ريزوتــو الفطـــر
 ريزوتو أربوريو مع فطر شيتاكي طازج، بورسيني ،

 البوق األسود، كاردونسيلو، الفطر األبيض وشيوديني ،
بقدونس طازج وجبن بارميزان ريجيانو.

الحلويـــــات



Avai lable from If tar.

R A M A D A N  M E N U



R A M A D A N  M E N U

B R E A K  Y O U R  F A S T  W I T H
Local water, a labneh date shake and organic dates.

M A I N  C O U R S E S

Chickpea & Cauliflower Soup 
Wholesome Middle Eastern-inspired soup made  
from chickpeas and cauliflower, sprinkled with  

sumac spice-coated croutons.

Mediterranean Mezze Plate
A selection of small bites: burghul couscous,  

avocado and labneh bruschetta, roasted beetroot 
hummus, Ligurian olives and Caprese salad,  

served with pita bread.

Lamb Confit & Farro Risotto
Braised lamb shoulder served with warm 
Umbrian farro grains, chickpeas, Greek 
mushrooms and caramelised onions.

Chicken Saltimbocca
Corn-fed chicken breast filled with mozzarella, 

fresh sage and sun-dried tomatoes, served with 
potato gratin and grilled asparagus.

Salted Caramel Cake
Chocolate Tart

Lentil Soup
Hearty lentil soup with potatoes and  

aromatic spices, served with lemon and  
delicious zaatar croutons.

Superfood Salad
Quinoa, lentils, beetroot, butternut squash,  

baby spinach, kale and broccoli, topped  
with mixed seeds, walnuts and  

avocado dressing.

Grilled Salmon & Quinoa
Light quinoa risotto with grilled salmon, 

topped with fresh coriander, asparagus, peas,  
zucchini and zesty lemon zaatar sauce.

Prawn Ricette
Traditional ricette pasta with a creamy 

tomato sauce, mixed with perfectly marinated 
prawns and garnished with fresh coriander.

Classic Cheesecake 
Dhibs Millefueuille

Mushroom Risotto
Arborio risotto with shiitake, porcini, black trompette, 
cardoncello, button and chiodini mushrooms, topped 

with parsley and Parmigiano Reggiano.

S T A R T E R S

D E S S E R T S

Choose one from a selection of starters, main courses and desserts.
O M R  1 3 . 5  P E R  P E R S O N 

Prices are subject to 5%Municipality Tax & 4% Tourism Tax.
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