
Tuesdays
أیام الثالثاء

Juice, Vimto

Karkadi juice, Laban

Dates, dry fruits, and fresh Cream

Harira soup 

Arabic Bread, Bread rolls

Falafel sandwich, fatayer, foul madams 

Fattoush

Grilled fillet with mandi rice(n)

Chicken moussaka(n) backed potato 

Rice pudding and sliced fruits platter

، فيمتوعصري
عصري كركدي، لنب

متر، فواكه جمففة، قشطة طازجة
شوربة حريرة

خبز عربي، خبز روالت
ساندوتش فالفل، فطاير، فول مدامس

سلطة فتوش
)ن(فيليه مشوي مع أرز مندي 

، بطاطا خمبوزة)ن(مسقعة دجاج 
حلويات أرز باللنب وشرائح فواكه



Wednesdays
أیام األربعاء
Laban, Julep Juice

Dates, dry fruits, and fresh cream

Chicken hub soup (n) 

Arabic Bread, Bread rolls

Samosas, chicken shawarma, foul madams 

Greek Salad 

Lemon herb chicken with Bukhari rice (n)

Lamb tajin, Roasted vegetables

Um Ali and fruits cake

Whole fruits 

وجلّابلنب 
متر، فواكه جمففة، قشطة طازجة

)ن(حساء الدجاج 
لفائفخبز عربي، خبز 

سمبوسة، شاورما دجاج، فول مدامس
سلطة يونانية

)ن(على البخار دجاج بالليمون مع أرز 
طاجن حلم، خضار مشوي

أم علي وكعكة الفاكهة
كاملةفاكهة 



Thursdays
أیام الخمیس

Laban, Julep juice

Dates, dry fruits, and fresh cream

Oats soup

Arabic Bread, Bread rolls

Samosas, beef shawarma, foul modammas

Tabouleh

Biriyani rice chicken tikka (n)

Lamb maghrbiya (n), Roasted potato

Muhalbiya and sliced cuts fruitss

، عصري جالبلنب
متر، فواكه جمففة، قشطة طازجة

شوربة شوفان
خبز عربي، خبز روالت

سمبوسة، شاورما حلم، فول مدمس
تبولة

)م(دجاج برياين دجاج تكا 
، بطاطا مشوية)ن(حلم مغربية 

مهلبية وشرائح الفاكهة



Fridays
أیام الجمعة
Julep juice, Laban 

Dates, dry fruits, and fresh Cream

Saudi soup

Arabic Bread, Bread rolls

Falafel sandwich, fatayer, foul mudammas

Fattoush

Lamb Maklouba with rice, Butter chicken

White beans, Roasted vegetables 

Arabic Sweet and Cakes

Assorted fruits cuts

، لنبجلّاب
متر، فواكه جمففة، قشطة طازجة

شوربة سعودية
خبز عربي، خبز روالت

ساندوتش فالفل، فطاير، فول مدمس
سلطة فتوش

مقلوبة حلم مع أرز، دجاج بالزبدة
فاصوليا بيضاء وخضار مشوية

حلويات عربية وكيك
متنوعةقطع فواكه 



Saturdays
أیام السبت

Juice, Laban 

Dates, dry fruits, and fresh Cream

lamb hub soup (n)

Arabic Bread, Bread rolls

Falafel sandwich, fatayer, foul mudammas

Green Salad

Lamb Bukhari rice, lemon herb chicken (n)

White bean (n), Roasted vegetables

Arabic Sweet and Cakes

Seasonal fruits cuts

، لنبعصري
متر، فواكه جمففة، قشطة طازجة

شوربة حلم الضأن 
خبز عربي، خبز روالت

ساندوتش فالفل، فطاير، فول مدامس
سلطة خضراء

)م(ب اعشواألدجاج بالليمون ،رز بخاري حلم غنم 
)ن(فاصوليا بيضاء، خضروات مشوية

حلويات عربية وكيك
قطع الفاكهة املوسمية



Sundays
أیام األحد
Laban, Vimto

Dates, dry fruits and fresh Cream

Lentil soup

Arabic Bread, Bread rolls

Samosas, chicken shawarma, foul madams 

Mix garden Salad

Oriental mix grill served with rice (n)

Lamb Okra (n), Roasted Potato

Arabic Sweet and cakes

Assorted fruits cuts

، فيمتولنب
متر، فواكه جمففة، قشطة طازجة

شوربة العدس
خبز عربي، خبز روالت

سمبوسة، شاورما دجاج، فول مدامس
سلطة ميكس جاردن

تقدم مع األرزمشاوي شرقية 
حلم ضأن، بطاطا مشويةمع بامية 

حلويات عربية وكيك
قطع فواكه متنوعة



Mondays
أیام اإلثنین

Julep juice, Laban

Dates, dry fruits, and fresh Cream

Lamb hub soup(n)

Arabic Bread, Bread rolls

Samosas, beef shawarma. foul mudammas

Hummus

Lamb Biriyani Rice 

Roasted Chicken with potato (n)

Basiala, penne Carbanora

Um Ali and seasonal cuts fruits

، لنبجلّاب
متر، فواكه جمففة، قشطة طازجة

شوربة حلم الضأن 
خبز عربي، خبز روالت

فول مدمس،سمبوسة، شاورما حلم
احلمص

)م(أرز برياين باللحم والدجاج املشوي مع البطاطس 
بيني كاربانورا

وسميةمقطعة مأم علي وفاكهة 
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