dine-in
THINGS TO MAKE YOU GO MMM…

RADISSON BLU’S ROOM SERVICE MENU

Foodie treats…
Deliciously different:
try our exciting
night-night menu
or just ask for
whatever
you fancy
...لعشاق الطعام المميز
أطباق متنوعة ولذيذة
جرب معنا أشهى األطباق
الفريدة من نوعها أو اختر
طعامك المفضل أيا كانت
رغباتك

FRESHLY
PREPARED
AND SENT
RIGHT TO
YOUR ROOM
ُحضر في الحال وترسل
ّ ت
مباشرة إلى غرفتك

in-room dining
“I don’t want to be alone, I want to be left alone.”
Audrey Hepburn
Here at Blu, it’s totally understood that we sometimes all just want
to do a Hepburn and retreat to the sanctuary of your own space.
It may be to work, to watch TV, to chill out, to listen to music
or just to enjoy some quality time together.
Whatever the reason, we still want you to experience
all the best Radisson Blu has to offer.
And, in the words of another great icon, Virginia Woolf: “One cannot
think well, love well, sleep well, if one has not dined well…”
So we’ve put together an in-room dining menu we hope shows some
original thinking. A deviation from the norm, it’s designed to tantalise,
but it may well also take you on a bit of a journey.
We’ve moved on from the ‘starters’ and ‘mains’ cliché to avoid
pigeon-holing your decisions. You choose what you want and,
if you also want to specify your portion sizes, please do.
We don’t want to tell you what to eat. Our menu might help you to make
your selection. But our Blu mantra is: if it’s in the fridge, it’s yours!
So feel free to ask. And if we don’t have what you want, just give us
a bit of notice and we’ll happily get it for you.
Whatever you choose, we know you’ll have a dining experience
designed to suit your individual tastes.
Radisson Blu. Uniquely For You. Smile

breakfast
الفطور

CONTINENTAL
Croissant, danish pastries, muffin, toasted bread, white/ brown/ bread roll, cereals.
88
كونتيننتال
.بني وحبوب فطور/ لفائف خبز أبيض، خبز محمص، مافن، معجنات دانماركية،كرواسان
88
AMERICAN
Croissant, danish pastries, muffin, toasted bread white/ brown/ bread roll &
Fresh Farm Eggs (Please choose from sunny side up, fried over easy, scrambled, boiled, poached or omelette) and served with tomatoes, hash browns, mushrooms, beef bacon.
109
أمريكي
 بيض مزرعة،بني/ أبيض/ خبز محمص لفائف خبز، مافن، معجنات دانماركية،كرواسان
. لحم مقدد، فطر، هاش براونز،طازج مطهو حسب طلبك ُيقدم مع طماطم
109
ARABIC
Arabic bread, halloumi, Danish pastries, zaatar croissants,
shakshouka: 2 pcs of eggs, onion, tomato and peppers.
Arabic sausages and falafel, Foul Medammes
103

عربي

 كرواسان بالزعتر، معجنات دانماركية، جبنة حلومي،خبز عربي
. نقانق عربية وفالفل، فول مدمس. طماطم وفلفل، بصل، بيضتان:شكشوكة
103

à la carte
Freshly Squeezed Juices
Your choice of pineapple, orange, grapefruit, apple, watermelon or carrot
39
عصائر طازجة
جزر/بطيخ/تفاح/غريب فروت/برتقال/أناناس
39
Cereals
Your choice of corn flakes, all bran cereal, rice krispies, muesli,
granola or frosties, served with hot or cold milk
34
حبوب فطور
،غرانوال أو فروستيز/موسلي/رايس كريسبيز/حبوب البران/اختيارك من الكورن فليكس
ُيقدم مع حليب ساخن أو بارد
34
Baker’s Basket
Croissants, Danish pastries, toast and your choice of chocolate or date muffin
39
سلة الخباز
 خبز محمص وخيارك من المافن بالشوكوالتة أو التمر، معجنات دانماركية،كرواسان
39
Farm Fresh Eggs
Sunny side up, fried over easy, scrambled, boiled, poached or omelet
Served with beef bacon, beef sausages, sautéed mushrooms and hash brown.
49
بيض مزرعة طازج
/مسلوق بدون قشر/مسلوق/مخفوق/مقلي من الجهتين بصفار طري/بيض عيون
أومليت
. فطر سوتيه وهاش براون، نقانق لحم بقري،يقدم مع لحم بقري مقدد
49
Waffles / Pancakes
Served with maple syrup or honey and strawberries 49
بانكيك/وافلز
49  وعسل وفراولة،يقدم مع شراب قيقب
Fresh Cheese Platter
A selection of finest international cheeses
43
طبق فاكهة طازج
تشكيلة مميزة من أفضل األجبان العالمية
43

Fresh Cuts Fruits
A selection of cut friuts
43
فواكه مقطعة
تشكيلة من الفواكه المقطعة
43
Cold Cuts
Selection of turkey ham, chicken and beef mortadella, Served with home-made
pickles and mustard
49
اللحوم الباردة
، دجاج ومرتديال لحم بقري،مجموعة منتقاة من لحم الحبش المقدد
ُتقدم مع مخلالت معدة لدينا وخردل
49
Foul Medammes (V)
Served with condiments and olive oil
40
)فول مدمس (ن
تقدم مع مقبالت باردة وزيت زيتون
49

soups

الشوربات
Chefs Soup of the Day
46
شوربة الشيف اليومية
46

or choice of soup
Lentil /Tomato / Mushroom (V)
52
) الفطر (ن/ الطماطم/أو اختيارك من شوربة العدس
52

salads & appetizers
السلطات والمقبالت
Caesar Salad 50
50 سلطة سيزر

Romaine lettuce, caesar dressing and croutons with cajun spiced grilled chicken strips
 صلصة سيزر ومكعبات خبز محمصة بالدجاج مشوي،خس روماني
With grilled prawns 58
58 مع الروبيان مشوي
Greek Salad (V)
Iceberg lettuce, capsicum, onions, olives, feta, tomatoes and oregano dressing
62
)سلطة يونانية (ن
 وصلصة بالبردقوش، طماطم، فيتا، زيتون، بصل، فلفل حلو،خس آيسبرغ
62
Tomato Mozzarella
Roma tomato slices, buffalo mozzarella and pesto balsamic dressing served with
rocket salad
67
موتزاريال بطماطم
 صلصة بيستو بلسمية وسلطة جرجير، موتزاريال جاموسي،شرائح طماطم روما
67
Arabic Cold Mezzeh (N)
Hummus, moutabel, tabouleh and fattoush 72
)المازات العربية الباردة (م
72  تبولة وفتوش، متبل،حمص
Arabic Hot Mezzeh
Meat kibbeh, spinach fatayer, cheese rukak and meat fatayer 65
المازات العربية الساخنة
65  رقاقات جبنة وفطاير لحم، فطاير سبانخ،كبة لحم
Vegetable Spring Rolls
Served with sweet chilli sauce 45
سبرينغ رول الخضراوات
45 تقدم مع صلصة الشيلي الحلوة
Chicken Wings
Chicken wings covered with melted cheese, hot sauce and French fries 55
أجنحة الدجاج
55 أجنحة دجاج مع الجبنة والصلصلة الحرة والبطاطس المقلية

sandwiches & pizzas
الساندويتشات والبيزا

Club Sandwich
Homemade Chicken Mayonnaise, beef bacon, egg, tomato, cucumber, cheese and
lettuce 73
ساندويتش كلوب
73  جبنة وخس، خيار، طماطم، بيض، لحم عجل مقدد،دجاج بالمايونيز تحضير المنزل
Beef Burger
Classic beef burger, lettuce, onion, tomato, sauté mushroom, fried egg, cheese 79
برغر لحم بقري
79  جبنة، بيض مقلي، فطر سوتيه، طماطم، بصل، خس،باتيه لحم بقري
BBQ Chicken Burger
Classic chicken burger, bbq sauce, fried egg, tomato, pickled cucumber, lettuce, cheese 83
برغر دحاج مشوي
83  جبنة، بيض مقلي، خيار مخلل، طماطم، خس، صلصة شواء،باتيه دجاج
Chicken Shawarma Wrap
Chicken shawarma sandwich, served with tahini and pickle 55
لفائف شاورما دجاج
55 ساندويتش ملفوف شاورما دجاج بالطحينة والمخلل
Pizza Margherita
Tomato Sauce, Mozzarella Cheese, oregano 67
بيتزا مارغريتا
67  بردقوش، جبنة موتزاريال،صلصة طماطم
Pizza Pepperoni
Tomato Sauce, Mozzarella Cheese, pepperoni, capsicums and oregano 75
بيتزا بيبروني
75  بردقوش، فليفلة حلوة، ببروني، جبنة موتزاريال،صلصة طماطم
All sandwiches are served with French fries and salad

تُقدم جميع الساندويتشات مع أصابع البطاطا المقلية أو السلطة

pasta

الباستا
Tortellini Ricotta & Spinach (V)
Served with tomato sauce and basil
55
)تورتيليني بجينة ريكوتا وسبانخ (ن
ُيقدم مع صلصة طماطم وريحان
55
Create Your Own Pasta
Your choice of Pasta: Penne / Spaghetti / Fusilli / Fettuccini
Your choice of Sauce: Tomato/ Carbonara / Bolognese / Arabiatta
61
قم بإعداد الباستا بالطريقة التي تفضلها
 فيتوتشيني/ فوسيلي/ سباغيتي/ بيني:الباستا
 أرابياتا/  بولونيز/  كاربونارا/  طماطم:الصلصة
61
Additional topping of veggies 12, Chicken 15 or Mix Seafdood 20
20  مأكوالت بحرية مشكلة،15  دجاج،12  خضروات:اإلضافات

main courses

األطباق الرئيسية
Grilled Half Chicken 91
91 نصف دجاجة مشوية
US Beef Tenderloin 200g
US Rib-eye 300g
US T-bone Porterhouse 450g
160
) غ200( فيليه لحم بقري أمريكي
) غ300( لحم أضالع أمريكي
) غ450( تي بون بورترهاوس أمريكي
160
Pan-fried Salmon Steak 96
96 قطعة سلمون محمرة
Poached Seabass 100
100 سمك قاروص مسلوق
Grilled Tiger Prawns – 4 pieces 120
120  قطع4 – روبيان نمر مشوي
All Main courses include one serving of each below:
Sauces: - Mushroom, Pepper, Lemon Butter, Garlic, Chimichurri
Potatoes: - Mashed, Roasted, Boiled, Fries
Rice: - Steamed, Fried
Veggies: -Sautéed Mushrooms, Broccoli, Beans, Steamed or Grilled Vegetables
Extra Portion: Sauce, Potatoes, Rice or Veggies 19
:اختر من القائمة أدناه صنفًا واحدًا من كل نوع مع الطبق الرئيسي
 تشيميتشوري/  ثوم/  زبدة بالليمون/  فلفل/  فطر- :الصلصات
 أصابع مقلية/  مسلوقة/  مشوية/  مهروسة- :البطاطا
 مقلي/ مطهو على البخار- :األرز
 خضراوات مشوية أو مسلوقة/  فاصوليا/ بروكولي/  فطر- :الخضروات
19  أرز أو خضروات، بطاطا، صلصة:الحصة اإلضافية
Oriental Mixed Grill
Shish tawook, kofta kebab and lamb chop. 115
مشاوي شرقية مشكلة
. كفتة كباب وقطع لحم ضأن،شيش طاووك
115

Biryani (Chicken/Lamb/Vegetable)
Basmati rice with mixed vegetable simmered in gravy, served with fried egg and pickle 73
)خضروات/لحم ضأن/برياني (دجاج
 ُيقدم مع بيض مقلي،أرز بسمتي بخضروات مشكلة مطهي على نار هادئة في مرق
73 ومخلالت

Paneer Mutter Masala (V)
Cottage cheese with green peas in onion gravy served with steamed rice 67
)بانير ماتر ماساال (ن
67  تُقدم مع أرز مطهو على البخار،جبنة قريش ببازالء خضراء في صلصة بصل

desserts
الحلويات

Tiramisu
Delicate ladyfinger cookies, espresso, mascarpone cheese and cocoa powder 46
تيراميسو
46  جبنة وبودرة الكاكو، واسبرسو،بسكويت ليدي فينغر
Homemade Crème Brûlée
Served with fresh berry compote 46
كريم بروليه منزلي الصنع
46 ُيقدم مع كمبوت توت طازج
Traditional Umm Ali (N)
Puff pastry blended with milk & sugar 55
)أم علي تقليدية (م
55  شرائح لوز، سكر،عجينة هشة ممزوجة بحليب
Trio of Ice Cream
Vanilla, strawberry and chocolate ice cream topped with whipped cream 39
آيس كريم بثالث نكهات
39  وشوكوالتة بطبقة كريمة مخفوقة، فراولة،آيس كريم بفانيال

kids menu

قائمة األطفال
)Spaghetti with Tomato Sauce (V
37
سباغيتي بصلصة طماطم (ن)
37
Beef Hot Dog
Served with French fries 43
هوت دوغ لحم بقري
في فطيرة خبز طريةُ ،يقدم مع أصابع بطاطا مقلية 43
Chicken Nuggets
Served with French fries 43
ناجتس دجاج
يقدم مع البطاطا المقلية 43
Kids Cheeseburger
Served with French fries 43
برغر جبنة لألطفال
يقدم مع البطاطا المقلية 43

