
 
The Breakfast 

 
"Al Qasr Breakfast" 

"الشرق قصر فطور"  
 
 

الطازج العصير من اختياركم  
فراولة أو مانغو كيوي، فروت، جريب, برتقال  

Choice of One Freshly Squeezed Juice 
Orange, kiwi, grapefruit, mango or strawberry 

الطازجة الموسمية الفاكهة من تشكيلة  
Selection of Fresh Fruits 

الكروسان مع الطازج العربي الخبز من تشكيلة  
Freshly baked Arabic bread, crispy or soft rolls, croissant 

الزيتون زيت مع لبنة  
االخضر الزيتون و المقطع الخيار مع حلومي جبنة  

Labneh with olive oil 
Halloumi cheese served with cucumber and olives 

"والزعتر الجبنة" الطازجة المناقيش من تشكيلة  
"Cheese & Zataar" 

الشرقي المدمس الفول  
Foul Moudammas 

الشكشوكة أو المسلوق البيض من إختياركم  
Two Eggs Boiled or Shakshouka 

 
الشاي أو الطازجة األمريكية القهوة من إختياركم  

Coffee or Tea 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“American Breakfast” 

األمريكي الفطور  
 
 

الطازج العصير من اختياركم  
فراولة أو مانغو كيوي، فروت، جريب, برتقال  

Choice of one freshly squeezed juice 
Orange, grapefruit, kiwi, mango or strawberry 

الطازجة الموسمية الفاكهة من تشكيلة  
Selection of fresh tropical fruits 

الدسم كامل أو الدسم قليل منكهه، زبادي  
Yoghurt: 

Full fat fruit- Low fat fruit 
Full fat plain - Low fat plain 

مافينز دانيش،,الكرواسان من المشكلة الطازجة المخبوزات سلة  
الفواكه ومربى العسل الزبدة، مع يقدم أسمر و أبيض توست  

Fresh bakery basket: mixed croissants, 
Muffins & whole-wheat toasts 

Danish pastries served with butter 
Selection of fruit preserves marmalade and honey 

االختيار حسب بيضتان  
النقانق، المجفف، البقري اللحم مع الطلب حسب محضرة بيضتان  

المشوية الطماطم المحمصة، و المهروسة البطاطا  
Choice of two fresh farm eggs prepared as per your choice 

Fried, scrambled, poached, boiled or omelette 
Served with beef bacon, chipolata sausages, 

Grilled tomatoes and hash brown potato 
 

الشاي أو الطازجة األمريكية القهوة من إختياركم  
Choice of freshly 

 
لى طريقة البينيديكتع سمك السلمون مع البيض  

Salmon Egg Benedict 
الهولنديز وصلصة المشوي والهليون االنجليزي المافينز,  المدخن السلمون مع  

Two poached eggs on a bed of smoked salmon, toasted English muffins 
with grilled asparagus served with Hollandaise sauce 

 
Cold Cut Platter 

الدجاج ومورتاديال الحبش شرائح المدخن، البقري اللحم شرائح من طبق  
Smoked beef, turkey ham and chicken mortadella 

served with slices of tomato, pickles and stuffed olives 
 

Cheese Platter 
والمحلية العالمية المشكلة األجبان من طبق  

Assorted international and local cheese 
 
الفرنسي التوست  

French Toast 
العسل أو المابل شيرة مع والقرفة البيض, الكريمة, بالحليب األبيض التوست خبز  

Grilled white toast bread with milk, egg, cream 
and cinnamon Served with maple syrup or honey 

 
 الشوفان

Oatmeal 
بالقرفه المنكه الزبيب ج،والطاز الساخن الحليب مع الكويكر من مزيج  

Oat flakes briefly cooked in fresh hot milk, raisins and flavoured with cinnamon 
 

Fruit Platter 
الطازجة الفواكه من طبق  

الطازجة الموسمية الفاكهة من تشكيلة  
Assorted international & local Fruits. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



“Continental Breakfast” 
"الكونتيننتال ورالفط"  

 
 

الطازج العصير من إختياركم  
فراولة أو مانغو كيوي، فروت، جريب, برتقال  

Choice of freshly squeezed juice 
Orange, kiwi, grapefruit, mango or strawberry 

الطازجة الموسمية الفاكهة من تشكيلة  
Selection of fresh fruits 

الدسم لكام أو الدسم قليل منكهه، زبادي  
Yoghurt: 

Full fat fruit- Low fat fruit 
Full fat plain - Low fat plain 

Fruity full fat 
السيلاير من إختياركم  

كريسبيس رايس,  أولبران, فليكس كورن  
الدسم المنزوع او الساخن او البارد الحليب مع يقدم  

Choice of corn flakes, all bran, Rice Crispies, 
Cold or hot milk - fresh or skimmed milk 

الطازجه المشكله المخبوزات سلة  
الفواكه ومربى العسل الزبدة، مع تقدم  

Fresh Bakery Basket: Mixed croissants, muffins 
& whole-wheat toasts 

Danish pastries served with butter 
Selection of fruit preserves marmalade and honey 

 
الشاي أو الطازجة األمريكية القهوة من ركمإختيا  

Choice of freshly brewed coffee or tea 

 

 

 

 
 

A la Carte Breakfast 
القائمه من الفطور  

 
Fresh Bakery Basket: 

الطازجة المشكلة المخبوزات سلة  
الفواكه ومربى العسل الزبدة، مع تقدم  

Mixed croissants, muffins & whole-wheat toasts 
Danish pastries served with butter or margarine 

Selection of fruit preserves marmalade and honey 
 

Yoghurt 
الدسم كامل أو الدسم قليل منكهه، زبادي  

Full fat fruit- Low fat fruit 
Full fat plain - Low fat plain 

Fruity full fat 
 

Dry Cereals 
السيلاير من إختياركم  

كريسبيس رايس, أولبران, فليكس كورن  
الدسم المنزوع او الساخن او البارد الحليب مع يقدم  

Choice of corn flakes, all bran, Rice Crispies, 
With cold or hot milk - fresh or skimmed milk. 

 
Pancakes 

وبسير البانكيك  و العسل مع تقدم المنجا أو السادة البانكيك من إختيارك  
Plain or flavored with mango and served with honey and maple syrup 

 
Fresh farm eggs to your choice 

االختيار حسب بيضتان  
النقانق، المجفف، البقري اللحم مع الطلب حسب محضرة بيضتان  

المشوية الطماطم المحمصة، و المهروسة البطاطا  
Fried, scrambled, poached, boiled or omelet served with beef bacon, 

chipolata sausages, grilled tomatoes and hash brown potato 

 



All Day Dining 
اليوم طوال متوفر  

 
“Appetizers” 

 
الشرق قصر سلطة  

Qasr Al Sharq Salad 
الطازج، الفطر الجرجير، المقطع، الكرفس مع تقدم  

الليمون وصلصة الربيان األفوكادو،  
Salad with mix leaves, rocket, fresh mushrooms, 
Avocado and shrimps served with lemon sauce 

 
 
اليونانية السلطة  

Greek Salad 
الخضراء الفليفلة الطماطم، الخيار، الفيتا، جبنة الخضراء، السلطة من مزيج  

والزيتون المتبل الشمام مع مقدمة  
Mixed lettuce, feta, cucumbers, tomatoes, green capsicum slices 

and marinated watermelon with olives 
 

 
القيصر سلطة  

Caesar Salad 
الكرزية والطماطم البارميزان جبنة من بشرائح مزينة التقليدية بالطريقة تقدم  

Selected fresh romaine lettuce, Parmesan cheese croutons 
and traditional Caesar dressing served with your choice of; 

المشوية الدجاج صدور مع  
Char-grilled chicken breast 

 
Or 

اإلستاكوزا مع  
Seared lobster 

 
 

موسمية سلطة  
Seasonal Salad 

الحلو، الفلفل الجزر، الطماطم، مع الخضراوات من تشكيلة  
إختياركم من صلصة مقدمة الفرنسية والفاصوليا الخيار الهليون،  

البالزاميك أو الليمون صلصة آيلند، تاوزند  
Selected garden greens with tomatoes, carrots, bell peppers, 

asparagus, cucumber and French beans 
Served with your choice of dressings; thousand island, 

lemon dressing or balsamic dressing 
 
 

انيةاللبن المتبالت من تشكيلة  
Mix Cold Mezze 

العنب وورق الفتوش التبولة، الباذنجان، متبل بالطحينة، الحمص من تشكيلة  
Selection of Lebanese Mezzés 

Hummus, mutabal, tabouleh, fattouch, warak enab 
Served in one plate 

 
 
 

 
 

"Pizzas" 
 
 

 مارغاريتا
Margherita 

والريحان ريالالموزا جبنة الطازجة، الطماطم صلصة  
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese and basil 

 
 

بالخضار بيتزا  
Vegetarian Pizza 

الطماطم وصلصة الموزاريال جبنة الطازج، الفطر حلو، فلفل هليون، شوكي، أرضي  
Artichoke hearts, asparagus, bell peppers, fresh mushrooms, 

Mozzarella cheese and tomato sauce 

 



 
"Snacks" 

 
 

الحار بالفلفل صلصة مع والمقرمش المقلي الربيان  
Fried shrimps in crispy pastry served with a spicy chili dip 

 
 

الليمون بنكهة الكريما صلصة مع يقدم مقلي الشيدار بجبنة محشي حار جاالبينو فلفل  
Jalapeno Poppers 

Jalapenos stuffed with cheddar cheese and 
served with a creamy sour sauce 

 
 

مقلية الخبز بفتات مغطاة الموزاريال جبنة شرائح  
بالطماطم المارينارا صلصة مع تقدم  

Fried Cheese Sticks with Marinara Dip 
 
 

الباربيكيو صلصة مع مقدم المقلي الدجاج  
Fried Chicken Tenders Served with BBQ Sauce. 

 
 

 
 
 

 
“Sandwiches" 

 الساندويشات
 

الصغيره الساندويتشات من تشكيله  
Finger Sandwiches 

الجبنة مع والخيار المدخن السالمون الحبشة، شرائح الشيدار، جبنة التونا،  
Tuna, cheddar cheese, turkey ham, smoked salmon 

and cucumber cream cheese 
 
 

الكاساديال دجاج  
Chicken Fajita Quesadilla 

واالفوكادو الطماطم صلصة مع المحمص التورتيال بخبز تقدم  
Grilled marinated chicken breast wrapped with vegetable in authentic corn tortilla 

Served with trio of sauce tomato, sour cream and guacamole. 
 
 

الشرق قصر ساندويش كلوب  
Qasr Al Sharq Club Sandwich 

المقلي، البيض المشوي، الدجاج مع المحمص الخبز  
المقلية البطاطا مع مقدم والجبنة البيكون  

Toast bread, lettuce, grilled chicken, fried egg, beef bacon 
And cheese served with French fries 

 
 

اللحم أو الدجاج بيرغر  
The Burger 

Beef or chicken 
الشيدر جبنة مايونيز، ،مستيرد بصل، مخلل، طماطم، خس،  

المقليه البطاطس مع يقدم والكاتشب  
Lettuce, tomatoes, pickles, onion, mustard mayonnaise, 

Cheddar cheese and ketchup served with French fries 
 
 

بالجبنة ساندويش ستيك  
Cheese Steak Sandwich 

البطاطس ئحشرا مع يقدم الشيدر وجبنة طازج فطر بصل، بقري، لحم  
Beef fillet, onion, fresh mushroom and white cheddar cheese 

Served with potato wedges 
 

 

 
 
 



"Main Course" 
الرئيسيه األطباق  

 
المشوي الدجاج  

Grilled Spring Chicken 
المطبوخة، الخضار مع مقدم والزعتر الثوم مع المتبل الدجاج  

الحارة لطماطما وصلصة المقلية البطاطا شرائح  
Marinated spring chicken with garlic and oregano served 

with vegetable ragout, potato chips and spicy tomato sauce 
 

 
العجل لحم إسكالوب  

Veal Escalope 
المهروسة البطاطا مع يقدم المقلي الخبز بفتات المغطى العجل لحم  

Deep fried breaded veal loin served with mashed potatoes 
 
 
 

الناجل سمك فيليه  
Najel Fillet 

بالكريما وصلصة الهليون بالكريما، السبانخ مع مقدم والمشوي، المتبل  
Marinated grilled Najel fillet served with crème spinach, 

asparagus and dill cream sauce 
 
 
 
 
 

“Dessert” 
 

لةالفراو صلصة مع بالجبنة تورتة  
Traditional Cheesecake 

New York style cheesecake served with strawberry salsa 
 

الفانيال بنكهة بوظة مع الساخنه بالشوكوال تورتة  
Chocolate Lava 

Warm chocolate cake served with vanilla ice cream 
 

الماسكاربوني جبنة مع بالجزر كيك  
Carrot Cake and Mascarpone cheese 

Served with exotic syrup 
 

الفانيال بنكهة برولي كريم  
Classic Crème Brûlée 

Vanilla flavoured 
 

والعسل الحلبي الفستق القشطة، مع مقدمة مهلبية  
Mouhalabeya 

Milk pudding served with fresh Keshta, pistachio and honey 
 

علي أم  
Traditional Um Ali 

Traditional warm bread pudding made with flaky puff pastry 
and nuts soaked in sweet milk 

 
الموسمية الفواكه طبق  

Selection of fresh seasonal fruits 
 

كريم اآليس  
Ice Cream 

كريم اآليس من إختياركم  
Three scoops of ice cream of your choice 
)Vanilla, chocolate, strawberry, mango) 

 
"الملكي الشاي"  

"Royal Tea" 
 

(الموعد اربعة و عشرون ساعة قبل الحجز يفضل)  
(To be ordered 24hour in advance) 

 
 
 



الصغيره الساندويتشات من تشكيلة  
Selection of finger sandwiches 

الخيار مع الجبنة كريمة  
Cucumber & cream cheese 

الكيبرز مع المدخن السالمون  
Smoked salmon & chopped capers 

السويسرية الجبنة مع مدخن بقري لحم  
Smoked beef with Swiss cheese 

 
الكانابي من تشكيلة  

Canapé Selection 
المدخن السالمون والمانغا، الربيان الموزاريال، مع الكرزية الطماطم  

Cherry tomato & mozzarella, shrimp with mango, smoked salmon 
 

الفرنسية الحلويات نم تشكيلة  
Selection of French pastry 

 
اإلنجليزيه الزبيب كعكة  

English raisin scones 
الفراولة ومربى الكريمة باتيسيير، الكريم مع تقدم  

With crème pâtissière, whipping cream & strawberry jam 
 

Fruits 
الموسمية الفواكه  

Sliced seasonal fruits 
قهوة أو شاي  

Tea or Coffee 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beverage List 
المشروبات قائمة  

 
 
Non-Alcoholic Beers 

الشعير شراب  
 
Moussy Beer                   
  موسي
Holsten Beer                
 هولستين

 
Fresh Fruit Juices 

الطازجة العصيرات  
 
Orange,  
Lemon, Lemon-Mint, Kiwi,  
Strawberry, Cocktail             

 برتقال ، 
كيوي، بالنعناع، الليمون الليمون،   
كوكتيل أو فراولة   
 

Soft Drinks 
الغازية المشروبات  

 
Pepsi, Diet Pepsi, 7up,  
Diet 7up, Mirinda      

آب، سفن بيبسي، دايت بيبسي،  
ميريندا آب، سفن دايت  

Apple Cider                  
الغازي التفاح عصير  

 
 
 
 
 
Waters 
  المياه

 
 Evian Large            “France”                          

فرنسا من كبيرة إفيان   
Evian Small                 “France”                         

فرنسا من صغيرة إفيان    
Perrier Large            “France”                

فرنسا من كبيرة بيريي  
Perrier Small               “France”                

فرنسا من صغيرة بيريي   
 
 
you will find  the menu for al shurfa lounge in the attach  
can you upload it please ? :) 
 

Special Cocktails   
المميزة الكوكتيالت  

 
 Sangria                   
 Chunks of apple, lime & orange 
 Tumbled with apple juice and red  
 Grape juice 
العنب وعصير التفاح عصير من مزيج   
والتفاح الليمون التفاح، شرائح مع     

 
 
 
Mojito                                           
Virgin Mojto       

فيرجين موهيتو  
 
  

 
 



 
 
 
Mango Zingo                 
Fresh mango, grapefruit, 
Grated ginger & fresh apple juice 

زينغو مانغو   
فروت، الغريب طازج، مانغو   
الطازج التفاح وعصير المبروش الزنجبيل   
 
    
             Strawberry Royal 

                                                         
 Strawberry juice with yogurt 
              Strawberry syrup  
 
،عصير الفراولة و الزبادى  من مزيج   
  
 
            
 Milkshakes 
بالحليب   الكوكتيل                                      
   
 Milk, vanilla ice cream, ice 
 Topped with chocolate sauce         
للزواق الكالسيكي   
ثلج بالفانيال، كريم آيس ليب،ح   
الشوكوال بصلصة ومنكهة   
 
  
 
             Saudi Champagne     
              Apple Juice, Sparking water  
               Fresh Mint   
 عصير التفاح و المياة الفوارة و النعناع 

 
The Coffees 

 
 Espresso, Macchiato, 
ماكياتو إسبريسو،                                                         
  
  

Double espresso, cappuccino, 
 Latte, hazelnut latte                             
كابوتشينو، كبير، إسبريسو   
البندق بنكهة التي التي،   
 
 Coffee Specials 
 
  

French Coffee                               
 Coffee, Hazelnut syrup  

 Caramel& whipped cream 
 قهوة فرنسية مع شراب البندق و الكراميل 
 
 
Iced selection 

 
Ice-tea flavored                  
Lemon,  

  بالليمون منكهه المثلج الشاي
 
Iced Coffee flavored                              
With caramel or chocolate 

الشوكوال أو بالكاراميل منكهه ثلجةم قهوة  
 

 
 
             Tea Selection 
  
 Vintage Selection                 
 



 Royal Breakfast 
 “A mild blend of black tea leaves” 
السوداء الشاي أوراق من متوسطه خلطة   
  

Green Tea Curls 
الخضراء الشاي أوراق  

 
 
Blend Selection                  
 
Earl Grey 
“Black tea, bergamot oil, violets” 

البنفسجي البيرغموت، زيوت األسود، الشاي  
  
 1001 Nights  

“Oolang, orange flowers” 
البرتقال براعم أولونج، شاي  

 
Moroccan Nights 
“Green with mint” 

نعناع مع أخضر شاي  
 
Jasmine Haze 
“Green tea, jasmine blossom” 

الياسمين براعم أخضر، شاي  
 
Herbal Selection                 
 
Chamomile Breeze 
“Chamomile, mint, hibiscus, 
 lemon grass, orange peel” 

البرتقال قشر نعناع، كركديه، ليمون، بابونج،  
 
Verbena Mint 

نعناع الميرمية،  

 


