الئحة طعام الغرف

IN-ROOM DINING MENU

Breakfast Menu
Continental breakfast

قائمة اإلفطار
53.00

Your choice of fresh juices:
Orange, Grapefruit, Carrot or Pineapple juice
or freshly cut seasonal fruits. Selection of
Croissant, White toast, Danish pastry, Muffin
and breakfast rolls served with butter, Jam,
marmalade and honey.
Rice krispies, Corn flakes or Swiss alpen
muesli. Freshly brewed coffee, tea or hot
chocolate

American breakfast

اختيارك من العصائر الطازجة

) عصير األناناس، الجزر، الجريب فروت،(البرتقال
أو قطع من الفواكه الموسمية الطازجة
مجموعة مختارة من الكرواسون والخبز األبيض
 تقدم، المافين، المعجنات الدنماركية،المحمص
 وعسل،مع الزبدة مربى البرتقال
، رقائق الذرة، حبوب النخالة،كريسبيس رايس
)حبوب ألبن موسلي السويسري
 ومجموعة مختارة من أنواع،القهوة الطازجة
،الشاي والشوكوال الساخنة
أو الشوكوال الباردة مع الحليب

63.00

Your choice of fresh juices:
Orange, Grapefruit, Carrot or pineapple juice:
Two fresh farm eggs prepared in any style
served with veal bacon, Chicken sausage,
Hash browns, Grilled tomatoes, Mushrooms
and baked beans. Selection of croissant, white
toast, Danish pastry, muffin and breakfast
rolls. Served with butter, jam, marmalade and
honey. Fresh fruit platter or cereals
(Coco pops, corn flakes, or rice krispies)
Freshly brewed coffee, tea or hot chocolate

Oriental breakfast

info.deira@coral.hmh.email

hmhhotelgroup.com/coraldubaideira

+9714 212 8270

To place your order. Or any special request
Please contact us on - 267
+971 4 224 8587

info.deira@coral.hmh.email

hmhhotelgroup.com/coraldubaideira

Managed By HMH

Bakery basket
Assorted bakery basket
(Chocolate, Za’atar or plain croissants, Muffins,
morning rolls, brown or white toast)

Health Food (HF) | Gluten Free (GF) | Nuts (N) Vegetarian (V)
This menu does not contain pork items. Please let us know of any
food or beverage allergies.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Municipality fee and 5%Vat.

إفطار أمريكي

اختيارك من العصائر الطازجة

) عصير األناناس، الجزر، الجريب فروت،(البرتقال
بيضتين تطها حسب اختياركم وتقدم مع
 البطاطس، نقانق الدجاج،لحم العجل المقدد
، والطماطم المشوية،المحمرة
 وحبوب الفاصوليا،والفطر
مجموعة مختارة من الكرواسون والخبز األبيض
تقدم،  المعجنات الدنماركية المافين،المحمص
 وعسل طبق من، مربى البرتقال،مع الزبدة
، كوكو بوبس،الفاكهة الطازجة أو حبوب النخالة
) أو رقائق األرز المقرمشة،رقائق الذرة
، والقهوة منزو عة الكافيين،القهوة الطازجة
ومجموعة مختارة من أنواع الشاي اوالشوكوال
 أو الشوكوال الباردة مع الحليب،الساخنة

63.00

إفطار شرقي

اختيارك من العصائر الطازجة

Your choice of fresh juices:
Orange, Grapefruit, Carrot or pineapple juice.
Hummus, Plain yoghurt and labneh with
mint. Two fresh farm eggs prepared any style
Feta cheese, Olives and pickles, Sliced
cucumber, Tomatoes or makdous. Traditional
ful medames cooked with garlic, Tomato and
olive oil. Croissants, Arabic bread and
seasonal fresh fruit salad. Freshly brewed
coffee, tea or hot chocolate

للطلبات او اي احتياجات خاصة الرجاء
267 -االتصال بخدمة الغرف على الرقم

إفطار كونتيننتال

) عصير األناناس، الجزر، الجريب فروت،(البرتقال
 واللبنة مع، المكدوس،حمص واللبن العادي
 وبيضتين محضرتين حسب الطلب،النعناع
جبن الفيتا والزيتون والمخلالت وشرائح الخيار
والطماطم فول تقليدي مطبوخ مع الثوم
والطماطم وزيت الزيتون الكرواسان والخبز
العربي سلطة الفاكهة الموسمية الطازجة
 ومجموعة مختارة من أنواع،القهوة الطازجة
الشاي والشوكوال الساخنة
أو الشوكوال الباردة مع الحليب

32.00

المخبوزات

سلة من المخبوزات المتنوعة
 الخبز، مافين،(كرواسان الزعتر أو الشوكوالته
)االبيض او البني

(ن) نباتي | (م) المكسرات | (ح غ) الحرة الغلوتين | (غ ص)الغذاء الصحي
.هذه القائمة ال تحتوي على عناصر لحم الخنزیر او المشروبات الكحولیة
.الرجاء ابالغنا اذا كنتم تعانون من اي حساسیة طعام أو شراب
رسومالخدمة٪10جميعاألسعارالمذكورةأعالهبالدرهماالماراتي وتشمل
.ضريبةالقيمةالمضافة% 5رسومالبلدية و٪10و

Healthy corner
Healthy start

قائمة اإلفطار
47.00

Your choice of any one of fresh juices:
Orange, Grapefruit, Pineapple
Carrot juice, Low fat fruit or plain yoghurt.
Fresh fruit platter or cereals
(Coco pops, Corn flakes or rice krispies),
Oatmeal with fresh low fat milk.
Two poached eggs (yolks optional) or boiled
eggs. Seed rolls, whole-wheat, white toast, or
croissant. Served with honey and margarine.
Freshly brewed coffee, tea or hot chocolate.

)االفطار الصحي (غ ص
اختيارك من العصائر الطازجة

 عصير األناناس) أو، الجزر، الجريب فروت،(البرتقال
اللبن الزبادي قليل الدسم عادي
،طبق من الفاكهة الطازجة أو حبوب النخالة
،كوكو بوبس رقائق الذرة
أو رقائق األرز المحمصة
دقيق الشوفان مع الحليب الطازج قليل الدسم
بيض مسلوق بدون قشرة (صفار اختياري) أو
،البيض المسلوق العادي سلة من الخبز المشكل
 يقدم مع العسل،أو كرواسون
، أو الشاي أوالشوكوال الساخنة،القهوة الطازجة
أو الشوكوال الباردة مع الحليب

Sandwiches:
Beef burger( cheese on order )

26.00

Orange, Grapefruit, Pineapple, Apple, Melon,
Watermelon, Lemon, Carrot or fruit cocktail.

)العصائر الطازجة (غ ص

، الشمام، التفاح، األناناس، الجريب فروت،البرتقال
 الجزر أو كوكتيل الفواكه، الليمون،البطيخ االحمر

Fresh fruit salad (HF)

26.00

)سلطة فواكه طازجة (غ ص

Fresh
Fruit platter

32.00

الفاكهة الموسمية
)الطازجة المقطعة (غ ص

Melon, Pineapple, Watermelon, Kiwi,
Strawberry, Orange and grapes.

Choice of Cereals

، البطيخ االحمر، األناناس،الشمام
 البرتقال و العنب، الفراولة،الكيوي

26.00

Your choice of corn flakes,
Swiss alpen muesli, Traditional oatmeal,
Coco pops with full or low fat
fresh milk.

Yoghurts
Plain & flavoured (low or full fat)

Eggs any style

11.00

Chicken burger( cheese on order )

With traditional condiments and olive oil

Pancakes or waffles
Served with maple syrup

Cheese platter
A selection of international cheeses with
accompaniment
Health Food (HF) | Gluten Free (GF) | Nuts (N) Vegetarian (V)
This menu does not contain pork items. Please let us know of any
food or beverage allergies.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Municipality fee and 5%Vat.

زبادي عادي أو بنكهة الفاكهة

23.00

بيض حسب الطلب

44.00

40.00

Double-decker sandwich served with grilled
chicken breast, Cheddar cheese,
Fried egg, Tomato and crisp lettuce.
Served with mayonnaise and toasted sliced
bread

Cheese and Vegetables sandwich
Cheddar cheese with fresh slices tomato,
Cucumber and lettuces
All sandwiches are served with French fries and
coleslaw salad

ساندويش لحم البقر

و شرائح،لحم البقر المشوي يقدم مع الخس
، مع الخردل، الخضار المشوية،الطماطم
الخبز الفرنسي

37.00

Tuna, Lettuce, Tomato, Onions and chopped
parsley with lemon juice and olive oil.
Served on Italian bread

Chicken club sandwich

)برغر الدجاج (الجبن اختياري

برغر الدجاج مع الخس
،والطماطم
والبصل قدم علىخبز السمسم

Grilled beef, romaine lettuce, Tomatoes and
grilled vegetables with mustard.
Served on French baguette

Tuna sandwich

)برجر اللحم (الجبن اختياري
برجر لحم البقر مع الخس والطماطم
والبصل تقدم على خبز
السمسم

Hand-pounded chicken burger with lettuce,
Tomatoes and caramelized onions.
Served on a sesame bun

)(قليل أو كامل الدسم

Scrambled, Poached,
Boiled, Fried or omelette

Foul medames (v)

)اختيارك من الحبوب (م

، مزيج من الحبوب ألبن السويسرية،رقائق الذرة
 كوكو بوبس أو قائق األرز،الشوفان التقليدي
 مع الحليب الطازج كامل الدسم أو،المحمصة
قليل الدسم

47.00

Hand-pounded beef burger with lettuce,
Tomatoes and caramelized onions.
Served on a sesame bun

Beef sandwich
Freshly squeezed juices

السندويشات

44.00

32.00

ساندويش التونة

، بقدونس مفروم، بصل، طماطم، خس،تونة
،مع عصير الليمون وزيت الزيتون
تقدم على الخبز اإليطالي

سندويش الدجاج المميز

شطيرة من طبقين تقدم مع صدور الدجاج
، جبن شيدر،المشوي
بيض مقلي و شرائح الطماطم والخس مع
 تقدم على شرائح،المايونيز
الخبز المحمصة

)ساندويتش الجبنه و الخضار (ن
جبنه الشيدر تقدم مع شرائح الطماطم
والخيار و الخس
      

تقدم جميع السندويشات مع بطاطس محمرة
والسلطة الروسية

، مسلوق،مخفوق
 أومليت،مقلي

23.00

)فول مدمس (ن

مع التوابل التقليدية

30.00

32.00

الفطائر أو بسكويتات الوفل
تقدم مع الشراب المحلى

طبق االجبان

مجموعة مختارة من األجبان
(ن) نباتي | (م) المكسرات | (ح غ) الحرة الغلوتين | (غ ص)الغذاء الصحي
.هذه القائمة ال تحتوي على عناصر لحم الخنزیر او المشروبات الكحولیة
.الرجاء ابالغنا اذا كنتم تعانون من اي حساسیة طعام أو شراب
رسومالخدمة٪10جميعاألسعارالمذكورةأعالهبالدرهماالماراتي وتشمل
.ضريبةالقيمةالمضافة% 5رسومالبلدية و٪10و

Health Food (HF) | Gluten Free (GF) | Nuts (N) Vegetarian (V)
This menu does not contain pork items. Please let us know of any
food or beverage allergies.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Municipality fee and 5%Vat.

(ن) نباتي | (م) المكسرات | (ح غ) الحرة الغلوتين | (غ ص)الغذاء الصحي
.هذه القائمة ال تحتوي على عناصر لحم الخنزیر او المشروبات الكحولیة
.الرجاء ابالغنا اذا كنتم تعانون من اي حساسیة طعام أو شراب
رسومالخدمة٪10جميعاألسعارالمذكورةأعالهبالدرهماالماراتي وتشمل
.ضريبةالقيمةالمضافة% 5رسومالبلدية و٪10و

Soup					
Traditional lentil soup (v)

26.00

الشوربات
)شوربة العدس التقلیدیة (ن

Forest mushroom soup (v)

28.00

)شوربة الفطر (ن

Creamy chicken soup

30.00

شوربة الدجاج بالكريمه

Soup of the day

25.00

شوربة اليوم

Salads
Greek salad (v)

32.00

40.00

40.00

Hummus, Fattoush, Tabouleh, Mutabbal,
with fried kibbeh. Cheese and meat samosa
and spinach fatayer
Health Food (HF) | Gluten Free (GF) | Nuts (N) Vegetarian (V)
This menu does not contain pork items. Please let us know of any
food or beverage allergies.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Municipality fee and 5%Vat.

سلطة سيزر دجاج

، لحم عجل مقدد، دجاج فيليه مشوي،خس
،خبز محمص مع الثوم
، شرائح أنشوفة،جبن بارميزان
وصلصة السيزر

48.00

Scottish smoked salmon,
red onion and capers.
Served with lemon, horseradish and toasted
sliced bread

Middle Eastern mezze

سلطة التونة

، بصل، طماطم، خس،تونة
تقدم مع عصير الليمون
و زيت الزيتون

Romaine lettuce, slices of grilled chicken fillet
and garlic croutons, topped with parmesan
cheese, anchovy fillets and creamy Caesar
dressing

Scottish smoked
salmon platter

)سلطة يونانية (ن

، طماطم، بصل،خيار
، جبن فيتا و زيتون،فلفل حلو
تقدم مع صلصة اليونانية

Tuna, Lettuce, Tomato and onions.
Served with lemon juice and extra virgin
olive oil

Chicken Caesar salad

قائمة الغداء والعشاء

Main courses fish & seafood

األسماك والمأكوالت البحرية
68.00

فيليه السمك المشوي مع
قليل من الثوم وعصير الليمون

Atlantic pink salmon steak
with basil sauce

100.00

ستيك سمك السلمون الوردي
مع صلصة الريحان

Grilled Gulf jumbo prawns
with coriander crust

115.00

روبيان جامبو مشوي مع
قليل من الكزبرة

Grand seafood platter
(Shrimp, Fish steak, Lobster,
and calamari)

158.00

طبق المأكوالت البحرية
، سمك فيلية،المشكلة (روبيان
) وكلماري،لوبستر

Grilled fish steak with a hint of garlic
and lemon juice

المقبالت والسلطات

Cucumber, Onions, Tomatoes, Capsicum,
Feta cheese and olives.
Served with Greek dressing

Tuna salad

Lunch & Dinner Menu

طبق السلمون االسكتلندي
المدخن

،سمك سلمون مدخن
، حبوب نبات الكبارز،حلقات بصل أحمر
،تقدم مع الليمون
 شرائح الخبز المحمص،الفجل

57.00

مقبالت عربیة

، كبة، تبولة، فتوش، متبل،حمص
،سمبوسك جبن و لحم
فطاير السبانخ
(ن) نباتي | (م) المكسرات | (ح غ) الحرة الغلوتين | (غ ص)الغذاء الصحي
.هذه القائمة ال تحتوي على عناصر لحم الخنزیر او المشروبات الكحولیة
.الرجاء ابالغنا اذا كنتم تعانون من اي حساسیة طعام أو شراب
رسومالخدمة٪10جميعاألسعارالمذكورةأعالهبالدرهماالماراتي وتشمل
.ضريبةالقيمةالمضافة% 5رسومالبلدية و٪10و

All fish and seafood dishes are served with
parsley sprinkled potatoes, olive oil tossed
vegetables, and a lemon butter sauce

تقدم جميع األسماك والمأكوالت البحرية
مع البطاطا وقليل من البقدونس و الخضار
 وصلصة الزبدة و الليمون، المسلوقة

Main Courses
Meat & Poultry

اللحوم و الدجاج

Grilled beef tenderloin
with thyme sprinkles

105.00

ستيك لحم البقر الطري مع
رشة خفيفة من الزعتر البري

Rack of lamb brushed
with a rosemary sauce

115.00

قطع من اضالع لحم الغنم
(ريش) متبل مع صلصة روزماري

47.00

نصف دجاجة مشویة متبلة
باللیمون و الثوم

Half grilled chicken marinated
with lemon and garlic

All meat and poultry dishes are served with
creamy potatoes or Mediterranean
vegetables or white rice

Health Food (HF) | Gluten Free (GF) | Nuts (N) Vegetarian (V)
This menu does not contain pork items. Please let us know of any
food or beverage allergies.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Municipality fee and 5%Vat.

جميع أطباق اللحوم والدجاج تقدم حسب اختياركم
مع بطاطس بالكريمة او خضروات بحر األبيض
المتوسط المشوية

(ن) نباتي | (م) المكسرات | (ح غ) الحرة الغلوتين | (غ ص)الغذاء الصحي
.هذه القائمة ال تحتوي على عناصر لحم الخنزیر او المشروبات الكحولیة
.الرجاء ابالغنا اذا كنتم تعانون من اي حساسیة طعام أو شراب
رسومالخدمة٪10جميعاألسعارالمذكورةأعالهبالدرهماالماراتي وتشمل
.ضريبةالقيمةالمضافة% 5رسومالبلدية و٪10و

International Cuisine
Battered fish & chips

المأكوالت العالمية
53.00

Served with French fries, Lemon wedges,
and a tartar sauce

فيليه السمك المقلي

،مع البطاطس المقرمشة و الليمون
و صلصة التارتار

Desserts

الحلويات
تيراميسو تقليدي

21.00

Traditional tiramisu
Mascarpone cheese and espresso infusion

جبن الماسكربون مع نكهة قهوة االسبرسو

21.00

Baked cheese cake

كعكة الجبن

With a seasonal berries sauce

Nasi goreng

53.00

Spicy mixed seafood and chicken fried rice,
topped with a fried egg along with a chicken
satay and peanut sauce, garnished with
prawn crackers

ناسي جورنج

األرز المقلي بالدجاج الحار مع فواكه البحر و
 البيض المقلي،الجمبري
مع ساتيه الدجاج
وصلصة الفول السوداني

مطبوخة مع صلصة التوت الموسمية

47.00

Selection of ice-cream

21.00

(Vanilla, Chocolate, Strawberry and many)

53.00

Spiced basmati rice served with chicken and
caramelized garlic raita, and a black pepper
poppadum

برياني دجاج

أرز بسماتي مطهو مع الدجاج
)(بالطريقة الهندية
يقدم مع الزبادي وخبز البابادام

اختيارك من اآليس كريم

) وغيرها الكثير،(الفانيليا والشوكوالته والفراولة

الحلويات

15.00

Dessert
Chicken biryani

طبق الفاكهة
الموسمية المقطع

Seasonal slice
fruit platter

, الشوكوالته المخفوقة, (قطع موز
)قطع فواكه

(Mini Banana split, Mini chocolate Mousse,
Mini Fruit Salad)

Beverages

صغير
Small

كبير
Large

مياه

Still Water

Selection of Pasta
spaghetti or penne,

اختيارك من الباستا
سباغيتي او بيني

Add to this your choice of sauce

اختيارك من الصلصة

Local water

Bolognese

47.00

البولونيز بلحم العجل الصافي

Carbonara with beef bacon

47.00

صلصة كاربونارا

Alfredo with chicken

Tomato sauce (v)

Olive oil and garlic pesto (v)

Health Food (HF) | Gluten Free (GF) | Nuts (N) Vegetarian (V)
This menu does not contain pork items. Please let us know of any
food or beverage allergies.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Municipality fee and 5%Vat.

42.00

40.00

40.00

صلصة االفريدو مع الدجاج
)صلصة الطماطم (ن
)أو مع زيت الزيتون والثوم (ن

(ن) نباتي | (م) المكسرات | (ح غ) الحرة الغلوتين | (غ ص)الغذاء الصحي
.هذه القائمة ال تحتوي على عناصر لحم الخنزیر او المشروبات الكحولیة
.الرجاء ابالغنا اذا كنتم تعانون من اي حساسیة طعام أو شراب
رسومالخدمة٪10جميعاألسعارالمذكورةأعالهبالدرهماالماراتي وتشمل
.ضريبةالقيمةالمضافة% 5رسومالبلدية و٪10و

10.00

15.00

مياه الينابيع

ماء الفوار

Sparkling Water		
Perrier

المشروبات

27.00

15.00

بيرييه

المشروبات الغازية

Soft Drinks
Coca cola, Diet Coca Cola, Sprite

15.00

 سبرايت، كوكا كوال دايت،كوكا كوال

Red Bull

28.00

ريد بول

Chilled fruit juices
(Orange, Apple, Pineapple, Mango)

15.00

Fresh fruit juices
(Orange, Watermelon, Apple, Grapefruit,
Pineapple, Mango, Kiwi)

28.00

عصائر الفاكهة المثلجة
) مانجو، أناناس، تفاح،(برتقال

)عصائر الفاكهة الط ازجة (غ ص

، جريب فروت، تفاح، بطيخ احمر،(برتقال
) كيوي، مانجو،أناناس

ليمونادا

Lemonade
(Fresh lemon and mint with sparkling water)

27.00

Glass of plain Milk

9.00

كوب من الحليب

Choice of fresh Juice

12.00

من اختيارك عصير طازج

Seasonal fruits Milk Shake (HF)

16.00

)ميلك شيك بالفواكه (غ ص
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This menu does not contain pork items. Please let us know of any
food or beverage allergies.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Municipality fee and 5%Vat.

) مع مياه فوارة،(ليمون طازج و نعناع
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Healthy Drinks
Green Juice

)مشروبات صحية (غ ص
28.00

Green apple, cucumber, celery sticks, and
mint leaves (High in fiber and phytochemicals;
aids digestion)

العصير األخضر

 و أوراق،التفاح األخضر والخيار وعيدان الكرفس
 صحي و،النعناع (مستوى عالي من األلياف
)يساعد على الهضم

Coffee Selection
Espresso

Freshly brewed coffee, poured over ice, and
topped with vanilla ice cream

24.00

القهوة المثلجة

،القهوة الطازجة
مع آيس كريم الفانيليا والثلج

16.00

Served in a demitasse

Double Espresso
Iced Coffee

اختيارك من القهوة

20.00

Double shot of espresso

Americano

Take a break with fresh iced tea flavors

25.00

الشاي المثلج بالنكهات

خذ نفسًا عميقًا مع نكهات الشاي المثلج

American Coffee

19.00

18.00

18.00

18.00

Espresso, steamed milk, and foamed milk

Café Mocha

21.00

21.00

The intense ancient style of brewing

Hot Chocolate
The finest cocoa blended with milk

Steamed Milk
Freshly steamed milk
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قهوة أمريكية منزوعة
الكافيين
كابتشينو

		
 ورغوة الحليب، حليب مبخر،إسبرسو

Espresso, cacao, and steamed milk

Turkish coffee

قهوة أمريكية
قهوة طازجة

Freshly brewed decaffeinated coffee

Cappuccino

أمريكانو

إسبرسو أضيف إلى الماء الساخن

Freshly brewed coffee

Decaffeinated Coffee

اسبرسو مزدوج

كمية مضاعفة من اإلسبرسو

Espresso added to hot water

Flavoured Iced Teas

إسبرسو

موكا

 حليب مبخر، الكاكاو،إسبرسو

قهوة تركية

		
قهوة مغلية على نار هادئة

20.00

شوكوالته ساخنة

أفضل انواع الكاكاو المخلوطة مع الحليب

15.00

حليب طازج على البخار
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Tea Selection

أختيارك من الشاي

Black tea

21.00

شاي أسود

Green tea

21.00

شاي أخضر

Camomile

21.00

Carries notes of citron and a light bitterness,
akin to chicory, giving a long-lasting relaxing
experience
All the above drinks are also available for take
away

جميع المشروبات أعاله متاحة للطلبات الخارجية

Kids’ corner
Donald Special

وجبات االطفال
15.00

Creamy chicken soup, yellow corn

Bugs bunny
Chicken Nugget, French fries,
Tartar sauce

Batman favorite
Mini Tomato. Cheese and ham sandwich.
Coleslaw and French fries

Tom and Jerry
Spaghetti with Tomato or Mushroom sauce

Super man
Mini cheese beef Burger with fries
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كاموميل

شاي الكاموميل بطعم
الليمون بالمذاق الخاص
لالسترخاء

دونالد سبیشیال
شورب كریم الدجاج

23.00

23.00

23.00

باجزباني

ناجیت
الدجاج مع البطاطس المقلی

الرجل الوطواط

سندویش البندوره مع الجبن
والبطاطس مع السلط الروسی

طوم وجیري

باستا مع صلصھ البندوره والفطر

سوبرمان
برغر لحم الدجاج مع البطاطس
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