drinks menu

Please contact In-room Dining to place your order

قائمة المشروبات

ُيرجى االتصال بخدمة الطعام في الغرف للطلب.

soft drinks

المشروبات الغازية

Coca Cola/Diet Coke/Fanta/Sprite/Diet Sprite/Tonic Water/ Soda Water/Ginger
Ale 25
كوكا كوال/كوكا كوال دايت/فانتا/سبرايت/سبرايت دايت /مياه تونيك/مياه صودا /جينجر
إيل 25
Al Ain Mineral Water (Premium Water) S/L 16/20
مياه معدنية العين صغير/كبير 20 / 16
Evian Still/ Badoit Sparkling S/L 25/33
مياه بريميوم -إيفيان غير فوار/بادويت فوار صغير/كبير 33/25
Red Bull/ Red Bull Sugar free 39
ريد بول عادي وخال من السكر 39

hot drinks

مشروبات ساخنة
Freshly Brewed Coffee / Herbal Tea 25
25 الشاي/إبريق من القهوة الطازجة
Single/Double Espresso 22/30
30 / 22  دبل/إسبريسو سنجل
Cappuccino/Café latte/ Turkish coffee / Decaffeinated Coffee 28
28  قهوة تركي/ كافيه التيه/كابوتشينو
Pot of Tea (server with milk, mint or lemon) 25
25 ) نعناع أو ليمون،إبريق شاي ( ُيقدم مع حليب

alcohol drinks menu

served 24 hours, 7 days a week. Please contact In-room Dining to place your order

قائمة المشروبات الكحولية
 ُيرجى االتصال بخدمة تقديم الطعام داخل الغرف.تُقدم طوال اليوم على مدار األسبوع
.للطلب

whisky shot 30ml
 مل30 الويسكي جرعة
Johnnie Walker Red label / Ballantine’s / J&B Rare / Jameson /Jim Beam 37
37  جيم بيم/ جاميسون/ جيه آند بي رير/ باالنتينز/جوني ووكر ريد ليبل
Johnnie Walker Black label / Chivas Regal / Jack Daniels 42
42  جاك دانيلز/ تشيفاز ريغال/جوني ووكر بالك ليبل
Glenlivet 12 years 46
46  عامًا12 جلينليفيت تعتيق

cognac & rum shot 30ml
الكونياك والرم جرعة  30مل
Hennessy Paradise / Martel XO 146
هينيسي باراديز /مارتيل إكس أو 146
Martel VSOP / Courvoisier VSOP / Remy martin VSOP 49
مارتيل في إس أو بي /كورفوازيه في إس أو بي /ريمي مارتين في إس أو بي 49
Bacardi 8 / Havana 7 Years 42
باكاردي  / 8هافانا  7أعوام 42
Havana 3 Years / Mount Gay / Bacardi / Captain Morgan / Morgan spice 37
هافانا  3أعوام /ماونت جاي /باكاردي /كابتن مورغان /كابتن مورغان سبايس 37

vodka & tequilla shot 30ml
الفودكا والتيكيالالجرعة  30مل
Absolut / Wyborowa/ Smirnoff Red 42
أبسولوت /وايبورووا  /سميرنوف أحمر 42
Wyborowa Pure 46
وايبورووا بيور 46
Jose Cuervo Silver / Jose Cuervo Gold 37/38
خوسيه كويرفو سيلفر /خوسيه كويرفو جولد 38 /37
Olmeca Silver / Olmeca Gold 42/44
أولميكا سيلفر /أولميكا غولد 44 / 42

gin & liqueur shot 30ml
الجن والليكير الجرعة  30مل
Bombay Sapphire / Beefeater / Gordon’s 39
بومباي سافاير/بيفيتير/غوردونز 39
Hendricks 46
هندريكس 46
Baileys / Benedictine / Cointreau / Drambuie / Tia Maria 37
بايليز /بينيديكتين /كوانترو /درامبوي /تيا ماريا 37

bottled/canned beer
عبوات الجعة/زجاجات
Heineken / Budweiser / Amstel light 37
37  أمستل اليت، بادفايزر،هاينكن
Corona 39
39 كورونا
Bacardi Breezer / Smirnoff Ice 43
43 سميرنوف آيس/باكاردي بريزر

draught beer
بيرة براميل
Pint / Half Pint 42/25
25 / 42  ربع لتر/نصف لتر

house wine | glass
نبيذ معتق في أقبيتنا بالكاس
Red 39
39 األحمر
White / Rose 43
43 الوردي/األبيض
Sparkling 55
55 الفوار
ّ

champagne | bottle
الشامبانيا
Moet & Chandon Brut 1,634
1,634 مويت آند شاندون بروت
Dom Perignon 2,663
2,663 دوم بيرينيون
Veuve Clicquot Ponsardin 1,114
1,114 فوف كليكو بونساردين
For more variety of wines, please ask our team about the extensive wine list.
. الرجاء اطلب قائمة النبيذ الكاملة لدينا،لمزيد من تشكيلة النبيذ

All Prices are in UAE Dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.

 وتشمل رسم الخدمة وجميع الرسوم الحكومية،األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي
.المحلية والضرائب
(V) Vegeterian

(N) Contain Nuts

(ن) نباتي (م) تحتوي على مكسرات
Please inform our team of your dietary requirements, and indicate any food allergies or intolerances

الرجاء إعالم طاقمنا في حال كان لديك أي حساسية اتجاه أنواع معينة من األكل أو حمية
.تتبعها
Room service is available round the clock, at your fingertips when you wish.

٧/٢٤ .نوفر لكم خدمة الغرف على مدار الساعة وفي متناول اليد حيثما تريد

To place your order please use your Radisson Blu One Touch App
or simply order through our One Touch Service on your telephone.
إذا كنت ترغب في الطلب الرجاء استخدم تطبيق راديسون بلو ون توتش
.أو ببساطة إطلب عن طريق الضغط على زر ون توتش على هاتف الفندق

