LUNCHEON MENU

Specially crafted two-course set menu,
perfect for your business lunch.
DISCOVER THE DIFFERENCE

LUNCHEON MENU
Choose a main course, dessert and a hot beverage
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MAIN COURSES
C HI C K E N C AE S AR S AL A D
Chicken slices with romaine hearts, zaatar croutons, Parmigiano Reggiano
cheese and Caesar dressing.
SUPE R F O O D S AL A D
Quinoa, lentils, beetroot, butternut squash, served with baby spinach,
kale, mixed seeds and avocado dressing.
Plain / with chicken / with halloumi cheese.
QUI N OA TA BB O U L E H S A L AD
Quinoa with mint leaves, pomegranate, onions, cucumber, parsley,
tomatoes and a citrus lemon dressing.
R I G I TON I A L L ’ A R R A B I ATA
Fluted tubes of pasta with Ligurian olives, tomatoes, Parmigiano
Reggiano cheese and a spicy tomato sauce.
T HRE E C HE E S E R I G ATO N I
Fluted tubes of pasta in a creamy yet light sauce featuring mascarpone,
Parmigiano Reggiano and pecorino cheese.
C HI C K EN FU S I L L I
Pasta spirals with chicken, mushrooms, garlic and parsley in
a creamy sauce made with fresh labneh.
M USHRO O M R I S OT TO
Arborio rice risotto with fresh shiitake, cep, black trompette,
Cardoncello, button and chiodini mushrooms, fresh parsley and
Parmigiano Reggiano cheese.
BAT E E L C L U B S AN DW I C H
Tomatoes, avocado and egg layered between your choice of toasted
sliced white, whole wheat or Bateel date bread.
With tuna / with chicken.

DESSERTS
Your choice of one cake or pastry from the cake display in the Café.

HOT BEVER AGES
Your choice of tea or coffee.

Timings: 12-3pm, Sunday – Thursday. Not availabe on public holidays or
in conjunction with any other offer. For dine-in or take-away guests only.

Our prices are inclusive of VAT.

قــائمـــة الغــــذاء
تتضمن اختيارك من طبــق رئيسي ،حلــوى و مشــروب ساخن.
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األطبـــاق الرئيسيــــة
سلطة سيــــزر بالدجاج

شرائح الدجاج وقلب الخس الروماني مع الخبز المحمص بالزعتر ،جبن بارميزان
ريجيانو المبشور وتتبيلة سلطة السيزر.

سلطة سوبــر فـــــود

حبوب الكينوا ،عدس ،شمندر ،القرع ،تقدم مع أوراق السبانخ ،اللفت،
حبوب متنوعة وتتبيلة األفوكادو.
ساده /بالدجاج /بجبن الحلوم.

تبــولـــة الكينـــوا

حبوب الكينوا مع أوراق النعناع ،رمان ،بصل ،خيار  ،بقدونس ،طماطم
وتتبيلة الليمون الحامض.

ريغـــاتــوني األرابيـــاتـــا

معكرونة ريغاتوني ،مع قطع الطماطم وزيتون ليغوريا وجبن بارميزان ريجيانو
وصلصة طماطم حارة.

ريغـــاتــوني األجبان الثالثة

معكرونة ريغاتوني مع صلصه كريمية خفيفة من جبن ماسكربوني وجبن بارميزان
ريجيانو وقطع من جبن بيكورينو.

فوسيلي الدجـــاج

معكرونة فوسيلي الحلزونية مع الدجاج ،الفطر ،الثوم والبقدونس
المعدة من اللبنة الطازجة.
مع صلصة الكريمة ُ

ريزوتــو الفطــــر

ريزوتو أربوريو مع فطر شيتاكي طازج ،كيبس ،البوق األسود ،كاردونسيلو ،الفطر
األبيض وشيوديني ،بقدونس طازج وجبن بارميزان ريجيانو.

شطيـــرة بتيــل كلوب

الطماطم ،شرائح الديك الرومي ،األفوكادو  ،بيض مقلي ،بين طبقات من الخبز األبيض
المحمص أو الخبز المعد من القمح الكامل أو خبر بتيل بالتمر.
بالتونــة  /بالدجـــاج.

الحلويــــــــات
إختيـــارك قطعة واحدة من الكعك أو المعجنات من العرض في الكافيـــه.

المشروبـــــات الســـاخنــــة
إختيـــارك من الشاي أو القهـــوة.
المواعيد :من  ٣ - ١٢مساءاً ،من األحد للخميس .غير متوفرة في العطالت الرسمية أو مع أي عروض أخرىً .
متوفرة للضيوف لتناول الطعام في الكافيه أو الطلبات الخارجية فقط.

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

