Arabian Fattoush Salad

45

Lentil Soup (V)

35

Caesar Salad

50

Seafood Chowder

40

Penne, Maccaroni or Spaghetti

65

add Grilled Chicken Breast

65

add Grilled Shrimp

70

add Grilled Steak Strips

70

Green Papaya Salad (N)

50

Spicy Watermelon & Cottage Cheese

50

Bolognaise, Arrabiatta or Pesto

Salad (V)
Roasted Root Vegetable Salad (V)

55

add Chicken

80

Asian Chicken Salad (N)

55

add Grilled Shrimp

85

Buffalo Chicken Wings (12 pcs)

70

Chicken Shish Taouk Nachos

65

Arabic Mixed Grill (N)

125

Chicken Tikka Wrap

50

Seafood Platter

130

Open Tuna Melt Sandwic h

50

80

Lamb Shawarm a Pocket

65

with Chicken

95

Marriott Burger

80

with Shrimp

100

Marriott Club Sandwic h

75

Butter Chicken

95

Loaded Hot Dog

70

Biryani (N)

All Knife & Fork, Sandwic hes and Wraps are served with an option of French fries,
white rice or a mixed green salad

Tropical Fruit Salad, Baked Cheesecake
White & Chocolate Brownie (N), Cheese Kunafa

(V) Vegetarian

(N) Contains Nuts

(A) Contains Alcohol

If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering.
All prices include 10% municipality fee and 10% service charge

35

السلطات والمأكوالت السريعة
فتوش

45

سلطة سيزر

50

مع إضافة صدر الدجاج المشوي

65

مع إضافة الروبيان المشوي

70

مع إضافة شرائح اللحم المشوي

70

سلطة بابايا خضراء (م)

50

سلطة بطيخ حار وجبنة قريش حلوة (ن)

50

سلطة خضروات جذرية محمرة (ن)

55

سلطة دجاج آسيوية (م)

55

أجنحة دجاج مقلية ( ١٢قطعة)

70

رقائق ناتشوس وشيش طاووق دجاج

65

أطباق شهية

الشوربات

شوربة عدس (ن)
شوربة ثمار بحر

المعكرونة على ذوقكم

بي ّني ،ماكاروني أو سباغيتي
صلصة بولونيز ،أرابياتا أو بيستو
مع إضافة الدجاج
مع إضافة الروبيان المشوي

35
40

65
80
85

السندويشات واللفافات

مشاوي عربية مشكلة (م)

125

لفافة دجاج تكا

50

صحن ثمار بحر

130

سندويش تونة

50

80

سندويش شاورما لحم ضأن

65

مع دجاج

95

برغر ماريوت

80

مع روبيان

100

كلوب سندويش ماريوت

75

دجاج بالزبدة

95

هوت دوغ

70

برياني (م)

ُتقدم كافة األطباق الشهية والسندويشات واللفافات مع اختياركم بين البطاطس المقلية ،األرز
األبيض أو سلطة أوراق مشكلة

أطباق التحلية

سلطة فاكهة استوائية ،كيكة تشيزكيك بالجبنة 35
كيكة براوني بالشوكوالتة البيضاء والشوكوالتة العادية (ن) ،كنافة بالجبن
(ن) نباتي

(م) يحتوي على المكسرات

(ك) يحتوي على الكحول

في حال كنتم تعانون من أي حساسية ضد أي نوع من األطعمة ،نرجو منكم إخبار النادل قبل الطلب.
تشمل األسعار كافة  ٪10رسوم بلدية و ٪10رسوم خدمة

