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Salads & Appetizers
Garden Salad                                                     JD 5.000
Consists of Fresh Seasonal Leaves, Black Olives, Seasonal vegetables 
Julienne, and Sundried Tomatoes.

The Pub Salad                                                    JD 8.000
with marinated grilled Chicken Breast topped with toasted pumpkin 
seeds tossed in Tomato Vinaigrette.

Spa Salad                                                             JD 10.000
fine tranches of Smoked Salmon accompanied by onion rings capers 
and a dill sauce, served with toasted bread.

Quesadilla                                                           JD 9.000
stuffed with Chicken, tomatoes and cheddar cheese with spring
onions, Sour cream, Pico di Gallo and Guacamole.

Mexican Nachos                                               JD 9.000
Mexican Corn Nachos topped with chili con Carne,refried beans & cheddar 
cheeseServed with sour cream, Guacamole and Pico di Gallo 

Sandwiches
Vegetarian Sandwich                                    JD 7.000
French Baguette with grilled vegetables and Mozzarella cheese Eggplant, Zucchini, 
Red / Yellow Bell Peppers, grilled tomato accompanied by mixed leaves, gherkins 
and onion marmalade

Club Sandwich                                                  JD 9.000
with fried egg, bacon, lettuce and tomato on sliced Toasted bread, served with 
crispy potato wedges

Toasted Tuna Sandwich                                JD 7.000
Toasted buttered white bread Sandwich filled with mayonnaise and tuna served 
with onion rings, French Fries and mixed salad

All prices are quoted in Jordanian Dinar, subject to 5% service charge and 7% government tax.
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Beef or Chicken Burger                               JD 9.000
served with Cheddar cheese, onion marmalade, tomato, lettuce, pickles
and French Fries.

Main Dishes

Grilled Chicken Breast                               JD 10.000
Grilled chicken breast set on sautéed spinach with fine Ratatouille
vegetables served with olive oil mashedpotatoes.  

Arabian Gulf Grilled Shrimps                  JD 18.000
Char grilled shrimps served with assorted grilled vegetables in tangy garlic-lem-
on-parsley butter served with Couscous

Mignon of Beef Tenderloin                       JD 17.000
Grilled 180 grams black pepper crusted beef tenderloin “Café de Paris” with 
grilled vegetables and Pont Neuf potatoes Choice of gravy, mushroom sauce or 
pepper sauce.

Traditional Arabic Mixed Grill                 JD 15.000
Local specialties selection with “kebab”, shish kebab, lamb chops & shish 
tawook presented with grilled vegetables, mixed onion salad, Oriental rice and 
shrak bread.

Desserts
Um Ali                                                                   JD 3.000
Traditional Arabic dessert with crusted walnuts, Iranian raisins, pistachio
and coconut.

 “New York” Style Cheese Cake              JD 4.000
Caramel and honeycomb sauce with fresh strawberries.

Selection of Fresh Seasonal Cut Fruits    JD 5.000
   



كافة االسعار بالدنار االردني يضاف ٥٪ خدمة و ٧٪ ضريبة حكومية

السلطات والمقبالت

سلطة الحديقة                                             ٥٫٠٠٠ د.أ
تشكيلة من الخضراوات الموسمية و الزيتون االسود و البندورة المجففة

سلطة البب                                                    ٨٫٠٠٠ د.أ
صدر الدجاج المتبل مع بذور القرع المحمصة و البندورة و الخل 

سلطة المنتجع الصحي                               ١٠٫٠٠٠ د.أ
شرائح سمك السالمون المدخن تزين بحلقات البصل و القبار و تقدم مع الخبز المحمص

كاسديا                                                           ٩٫٠٠٠ د.أ
الخبز المكسيكي المحشو بالدجاج � البندورة � جبنة الشدر� البصل و تقدم مع صلصة 

االفوكادو � الكريما الحامضة و الصلصة المكسيكية

ناتشوز المكسيكي                                       ٩٫٠٠٠ د.أ
رقائق الذرة المكسيكية مع صلصة اللحمة المفرومة الحارة � الفاصولياء � جبنة الشدر تقدم 

مع صلصة االفوكادو � الكريما الحامضة و الصلصة المكسيكية .

السندويشات

شطيرة الخضراوات                                       ٧٫٠٠٠ د.أ
خضراوات مشوية مع جبنة الموزاريال محشوة في الخبز الفرنسي و تقدم مع البصل 

المكرمل 

الكلوب ساندوتش                                       ٩٫٠٠٠ د.أ
شرائح خبز التوست محشوة بالبيض� الخس � جبنة الشدر و البيكون و تقدم مع بطاطا ودجز 

شطيرة التونا                                                ٧٫٠٠٠ د.أ
شرائح خبز التوست المحشوة بسلطة التونا و تتقدم مع البطاطا المقلية 
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كافة االسعار بالدنار االردني يضاف ٥٪ خدمة و ٧٪ ضريبة حكومية

برجر اللحم البقري او لحم الدجاج             ٩٫٠٠٠ د.أ
تقدم مع جبنة الشدر � البندورة � البصل المكرمل � الخس و البطاطا المقلية. 

االطباق الرئيسية

صدر الدجاج المشوي                                    ١٠٫٠٠٠ د.أ
مع سبانخ و خضراوات مشوية بزيت الزيتون � يقدم مع البطاطا المهروسة.

جمبري الخليج العربي المشوي                  ١٨٫٠٠٠ د.أ
مشـــوي على الفحم مع الخضراوات و يقـــدم مع صلصــــة زبدة الثـــوم و الليـــمون مع 

البقدونـــس و الكسكس.

شريحة لحم البقر                                        ١٧٫٠٠٠ د.أ
١٨٠ غرام من فيليه البقر المشوي و يقدم مع الخضراوات المشوية و البطاطا و اختياركم من 

صلصة الفطر او صلصة الفلفل او الصلصة البنية. 

مشاوي عربية مشكلة                                ١٥٫٠٠٠ د.أ
كباب � شيش كباب � كستليتة و شيش طاووق مزينة بالخضراوات المشوية و تقدم مع االرز 

العربي و سلطة البصل و الخبز العربي. 

الحلويات 

ام علي                                                            ٣٫٠٠٠ د.أ
بالجوز المحمص و الزبيب االيراني و الفستق الحلبي و جوز الهند.

تشيز كيك                                                      ٤٫٠٠٠ د.أ
مع الكراميل و صلصة العسل و الفراولة الطازجة. 

 الفواكة الموسمية الطازجة                        ٥٫٠٠٠ د.أ
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