
 
 

Room service menu   قائمة خدمة الغرف 

Served from 6:00 AM until 11:30AM                                                                   يقدم االفطار من  6: 00 صباحا الي  30:11  صباحا 

Breakfast menu   قائمة االفطار 

Continental breakfast 
choice of fresh juices (orange –grapefruit- 
hibiscus or Doom ) selection of fresh bakery 
items and toast  
Butter ,jam , and honey 

Choice of tea or coffee  

 افطار كونتنينتال  
 اختياركم من عصير الفواكة الطازجة  

كركدية او دوم –جريب فروت –برتقال   
 مختارات من المخبوزات الطازجة مع التوست  

 و الزبدة ,المربي والعسل 
 اختياركم من الشاي او القهوة 

Oriental breakfast  
Your Choice of fresh juice (orange –grapefruit- 
hibiscus or Doom), foul medames , white 
cheese and hummus with Arabic bread and 
butter ,two Eggs Any style, Beef or chicken  
sausages. 
choice of tea or coffee  
 

 افطار شرقي 
س ,جبنة  اختياركم من العصائر الطازجة ,فول مدم 
بيضتان   –بيضاء وحمص مع العيش البلدي والزبدة 

سجق الفراخ او اللحم  –حسب الطلب   
 اختياركم من الشاي او القهوة  

English Breakfast  
Continental breakfast with choice of juice  
Two egg cooked as you wish served with beef 
or chicken sausage choice of cereals and your 
choice of tea or coffee    

 افطار انجليزي  
افطار الكونتننتال مع اختيارك من العصائر الطازجة  

بيضاتان مطهيان حسب اختيارك تقدم مع السجق البقري  
 او سجق الدجاج واختيارك من الكورن فليكس  

 مع الشاي او القهوة 

Breakfast Ala Cart  
 
American pancake with maple syrup  
 
Assorted cold cuts 
 
Assorted cheese plater  
 
Two eggs cooked as your prefer with beef or 
chicken sausage  
 
Plain or fruit yoghurt  
 
Bakery basket  
Basket with freshly baked bread rolls, 
croissant and Danish 
 
 

ختياركم  افطار حسب ا  
 

 اميريكان بان كيك مع شراب العسل 
 

اللحوم الباردة والمدخنة تشكيلة من   
 

 طبق من الجبن المشكلة 
 

بيضتان مطهوتان حسب اختيارك مع السجق البقري  
 اوالدجاج 

 
 زبادي سادة او بالفواكة  

 
 باسكت الخباز 

تشكيلة من المخبوزات الطازجة ,عيش ,كروسان  
الدانمركي والفطير   

 
 
 

 

May we also recommend our Breakfast Buffet served in the Ramses Restaurant 

 يوجد أيضا بوفية االفطار اليومي في مطعم رمسيس  

06:30A.M Until 10:30 A.M  

Appetizer and Salad المقبالت والسلطات 



 
 

Finest smoked salmon 
Served with capers ,onion and radish cream 
with melba toast and boiled eggs   

 فيلية السالمون المدخن 
يقدم مع زهور الكابري والبصل وكريمة الفجل مع  

 التوست المحمر والبيض المسلوق 

Shrimps cocktail  
Boiled and marinated shrimps on a bed of 
lettuce with cocktail sauce 

 جمبري كوكتيل 
جمبري مسلوق ومتبل علي وسادة من الخص يقدم مع  

 صلصة الكوكتيل 

Tuna salad 
Pieces of tuna fish mix with onion ,tomato 
,bell pepper marinated with lemon vinaigrette   

 سلطة التونة  
قطع من سمك التونة مع البصل ,الطماطم ,الفلفل  

لخل والليمون  االخضر متبله بصلصة ا  

Caprese salad 
Slice of tomato and mozzarella cheese topped 
with olive oil and pesto dressing   
 

 كابريزي سالط 
شرائح من الطماطم والجبنة الموتزاريلال مقدمة مع  

 صلصة الريحان وزيت الزيتون 

Classic Caesar salad 
With garlic bread and your choice of 
 
Shrimps 
 
chicken  

سيزر سلطة ال  
 تقدم مع الخبز بالثوم واختيارك من  

 
 الجمبري 

 
 الدجاج 

Greek salad 
Diced of tomato ,cucumber, green pepper and 
olive topped with feta cheese and onion 

 السلطة اليوناني 
مربعات من الطماطم,الخيار,الفلفل االخضروالزيتون  

 مغطاه بالجبنه الفيتا وزيت الزيتون والبصل  

From the soup kettle 
 
Egyptian lentil soup with croutons 
 
Chicken cream soup  
 
Cream of tomato soup with basil and croutons 

 
Clear vegetable soup  
 
Seafood cream soup  
 
 
Soup of the day   
 

بة الشور  
 

العدس المصري مع الخبز المحمص  شوربة   
 

ة الدجاج  مكري شوربة   
 

الطماطم بالكريمة والريحان مع الخبز المحمص شوربة  
 

الخضار شوربة   
 

فوكة البحر بالكريمة شوربة   
 

  
اليوم  شوربة   

Italian touch 
 
Spaghetti  
Served with tomato or Bolognese sauce 
 
Spaghetti seafood 
Fish, shrimps and calamari served with tomato 
or cream sauce 
 
Penne arabiata 

 اللمسة االيطالية  
 

 اسباجيتي 
 تقدم مع صلصة الطماطم اواللحم المفروم 

 
 اسباجيتي سيفود 

 سمك,جمبري,كاليماري يقدم مع الطماطم او الكريمة 
 
 
 

ا اتابنا ارابي   



 
 

Tomato sauce and hot chilly 
Penne alfredo  
Tasty cream sauce and chicken 

 
 
 
 

 
 مكرونة بنا مع الطماطم والشطة 

 
 بنا الفريدو  

 مكرونة بنا مع صوص الكريمة و الفراخ  

Sandwiches 
 
Classic club sandwich 
Treble layers  of  toast with chicken .roast 
beef, fried egg, cheese ,tomato and 
mayonnaise 
 
Beef burger  
Ground beef on sesame bun served with 
cheese or fried egg, coleslaw salad 
 
Chicken sandwich 
Shredded of chicken breast with onion, bell 
pepper ,mushroom topped with milted chider 
cheese 
 
Tuna sandwich 
Mixed tuna fish with vegetables and 
mayonnaise and pickles 
 
Grilled cheese sandwich 
Double toast bread stuffed with cheese and 
smoked beef coked on the grill and pickles 
 

 مختارات من السندوتشات
 

ساندوتش كالسيك كلوب   
ثالث قطع من التوست المحمر مع الدجاج ,شرائح اللحم  

 البقري ,البيض المقلي ,الجبنة والطماطم مع المايونيز  
 
 

 البرجر البقري 
اللحم البقري المفروم في خبز البرجر مقدم بالجبن  

 اوبالبيض المقلي وسلطة الكرنب 
 
 

 سندوتش الدجاج  
خضر  قطع من صدور الدجاج مع البصل والفلفل اال

 والمشروم مغطاه بالجبنة الشيدر الساخنة 
 
 

 سندوتش التونة 
 خليط من التونة والخضار والمايونيز والمخلل 

 
 

 سندوتش التوست مع الجبنة  
قطعتين من التوست المدهون بالزبدة والمحشو بالجبنة  

 واللحم البقري المدخن يسوي علي الجريل والمخلل  

All kind of Sandwiches are Served 
with French fries. 
  

Fruit of the Sea 

 جميع انواع الساندوتشات تقدم  
 مع البطاطس المقلية  

 
 فواكة البحر  

Sea food platter 
Grilled shrimps ,grilled fish and fried calamari 
Served with seafood rice and lemon butter 
sauce 
 
Calamari  
Grilled or fried calamari served with saffron 
rice or French fries and tartar sauce 
 
Large shrimps 
Grilled or fried shrimps served with crystal rice 
or French fries and tartar sauce 

 طبق فواكة البحر 
جمبري مشوي ,سمك مشوي ,كاليماري مقلي يقدم مع  

 ارز بالجمبري وصلصة الزبدة بالليمون  
 
 

 كاليماري 
يقدم مشوي او مقلي مع ارز الزعفران او البطاطس  

 المقلية مع صلصة الترتار
 

 جمبري كبير 
مع ارز كريستال او بطاطس  يقدم مشوي او مقلي يقدم 

 مقلية وصلصة الترتار  
 



 
 

 
Seabass  
Pan fried fillet of seabass served with nuazett 
lemon butter and mushroom boiled potato     

 
 سمك فيلية 

فيلية سمك يسوي في الطاسة يقدم مع الزبدة الصافية  
 بالليمون والمشروم والبطاطس السلوقة 

  

From our kitchen 
 

 خاص من مطبخنا 

Veal Zurich  
Shredded of veal coked in creamy sauce with 
mushroom served with Rosti potato and 
sautéed  vegetables  
 
Veal becatta 
Pan fried slice of veal with mushroom sauce ,        
Sautéed vegetables and white rice 
 
Beef Madagascar  
Pan fried beef fillet with green pepper 
sauce,Sautéed vegetables and white rice  
 
Cordon bleu 
Pane of chicken breast staffed with cheese 
and smoked beef served with French fries 
 

( رخو زي  لحم بتلو)  
قطع من لحم البتلو مطهوة في الكريمة مع المشروم وتقدم  

السوتية   مع البطاطس الروستي والخضار   
 
 

 دوائر البتلو 
دوائر اللحم البتلو مطهوة في الطاسة مع صلصة المشروم  

 مقدمة مع االرز البيض والخضار السوتية  
 

 فلية مدغشقر 
فيلية اللحم البقري مطهو علي طريقة مدغشقر مع صلصة  

السوتية  حبوب الفلفل االخضر مقدم مع االرز والخضار   
 

 كوردن بلو الدجاج 
صدورالدجاج المحشوة بالجبن واللحم البقري المدخن مع  

 البطاطس المقلية 
 

Special on charcoal   مخصوص من علي الفحم 
Grilled chicken 
Marinated half grilled chicken served with 
vegetables and French fries 
 
Mix grill  
Selection of grilled (kebab –kofta –shish 
tawook –veal chops (with khalta rice, grilled 
vegetables  
 
Veal chop 
Marinated Grilled veal chop served with 
rosemary sauce, white rice and grilled 
vegetable 

 دجاج مشوي  
نصف دجاجة متبلة ومشوية تقدم مع الخضار السوتية  

 والبطاطس المقلية 
 

 مشويات مشكلة 
ريش  –شيش تاووك   -كفتة -تشكيلة من المشويات )كباب

والخضار المشوي   بتلو ( تقدم مع االرز بالخلطة    
 
 

 ريش بتلو 
الريش البتلو المتبلة والمشوية مقدمة مع صلصة  
 الروزماري واالرز االبيض والخضار المشوي  

 

KidsMenu    منيواالطفال 
Crispy strips chicken with French fries 
 
Fish and chips with tartar sauce 
 
 
French fries with ketchup and mayonnaise  
 
Mini burger in sesame bun with French fries 

 شرائح من الدجاج المقرمش يقدم مع البطاطس المقلية 
 

بطاطس الشيبسي وصلصة   اصابع السمك المقلية مع 
 الترتار 

 
 طبق البطاطس المقلية مع الكتشب والمايونيز 

 
ميني برجر في خبز بالسمسم يقدم مع البطاطس المقلية  



 
 

and coleslaw 
 
Hot dog 
Grilled Hot dog sandwich served with 
mayonnaise ,mustard and French fries  
 

 وسلطة الكرنب 
 

 هوت دوج 
سندوتش الهوت دوج المشوي يقدم مع المايونيز  

 والمسطردة والبطاطس المقلية 

Side order    طلبات جانبية 
French fries 
 
 
Rice  
 
 
Vegetables sautéed  

 بطاطس مقلية  
 
 

 ارز ابيض 
 
 
 

ة يخضار سوت  

Dessert  
 

Om AlI 
 
Cream caramel  
 
Ice cream deferent flavor  
 
Seasonal Fresh fruit platter 
 
Homemade oriental sweet  
 
Cheese cake with strawberry sauce  

 الحلو 
 

 ام علي 
 

 كريم كراميل 
 

 ايس كريم بالنكهات المختلفة 
 

 طبق فواكة الموسم الطازجة 
 

 حلويات شرقية  
 
 

 كيكة الجبنة مع صلصة الفراولة  

After midnight 
Served from 12:00 A.M Until 06:00 A.M 

 
Greek salad 
 
Classic Caesar salad: 
With shrimps  
With chicken  
 
Tuna salad 
 
Classic club sandwich 
 
Chicken sandwich 
 
Beef burger 
 
 
 

 قائمة ما بعد منتصف الليل  
صباحا وحتي الساعة السادسة صباحا   12:00يقدم من الساعة   

 

 السلطة اليوناني 
 

: سلطة القيصر  
 مع الجمبري  
 مع الفراخ   

 
 سلطة التونة 

 
 كالسيك كلوب ساندوتش 

 
 سندوتش الدجاج 

 
البقري   رساندوتش البرج   

 
 سندوتش التوست مع الجبنة 

 
 



 
 

 

 

Grilled cheese sandwich 
 
 
 Spaghetti  
Served with tomato or Bolognese sauce 
 
Penne arabiata 
Tomato sauce and hot chilly 
 
 

 اسباجيتي 
صلصة الطماطم اواللحم المفروم تقدم مع   

 
 بنا ارابياتا 

 مكرونة بنا مع الطماطم والشطة  
 
 
 

Light dinner    وجبة عشاء خفيف 
Mixedsalad –fruit salad 
Choice of:  
Mixed cheese platter  
Mixed Cold cuts platter  
Omelet  
Plain or fruit yoghurt  
Fruit salad  

سلطة الفواكة   –سلطة خضراء مشكلة   
 اختياركم من: 

 طبق الجبنة المشكلة 
 طبق اللحوم الباردة المشكل  

 بيض اومليت  
 زبادي ساة او بالفواكه  

 سلطة الفواكه  

Hot drinks المشروبات الساخنة 
American coffee 
Turkish coffee 

Nescafe 

Espresso coffee 

Double espresso 

Tea 

Hot chocolate 

Hot milk 

 قهوة اميريكان  
 قهوة تركي   

 نسكافية  
 قهوة اسبرسو   

 قهوة اسبرسو دبل  
 شاي   

 مشروب الشيكوالتة الساخنة
 حليب ساخن  


