
 

 

روم ليفينغذاتجربة

 

 

علىخالبةإطالالتمعمميزةطهيتجربةإلىرومليفينغذا تدعوكالجديدالعالممطبخمعالقديمالعالمأجواءتجتمع

األطباقمنمبتكرةقائمةلكميضمنممااالنتقائية،الطعامخياراتتوجهالتيالبوصلةهيالموسميةالمقاديرالبحيرة

استمتعواآلسيويةاألوروبيةاللمساتبينيجمعمزيجمناخترالحديثالذوقمعتتواءمكيابتكارهاإعادةتمالتيالكالسيكية

لالستمتاعلديناالموجودالنبيذقبولكيقدمهاالتيالفاخرةالمشروباتبينمنواختروالمحليةالمستوردةالمنتجاتبأفضل

للمغادرةالحاجةدونإقامتكمقرفيطعامتجربةلتنظيمالفيال،فيالشخصيالخادم إلىتحدثالطهي،بتجربة

رغباتكلتلبيةجهدناقصارىوسنبذلبنا،االتصالفيالترددعدميرجىالقائمة،فيموجود  غيرطبق  فيترغبكنتإذا

شهيداحمدبروكدن فانجارنو
 المطعممديرالطهاة رئيس



 

الخنزيرلحمعلىيحتويمكسراتعلىيحتويمميز طبقنباتيخيار

المطبقة الحكوميةالضرائبوجميع% بنسبةخدمةلرسوموتخضعاألمريكيبالدوالر هي المعروضةاألسعارجميع

الغذاءلوجبةمثالي 

مهروس أفوكادوساندوتش

(فيتا)جبنمنضغيرةقطعمدخن،سلمونمسلوقتان،بيضتان

والليمونالجرجيرسلطة 

الليمونصلصةمعجيمليتلخسسلطة

أحمروبصلمشويأصفرقرععسل، بطبقةذهبيجوز

مبشورةبارميزانوجبنة

ناالدهوباغيت

والخس والخيارالطماطممعوالجمبريالسلطعونسلطة

المقليةوالبطاطسوالبصل

(نباتي)ميزووصلصةبورتوبيلوبمشرومبرجر

مقليةحلوة وبطاطا الخضارشرائطوسلطةخيارمخلللغواكـامولي، 

جرام واجيوبرجر

شيدر، جبنة الفطر، ساقسوتيهمكرمل، بصل

مقليةلحم شرائحمعالسوداء الكمأةومايونيزالجركينخيارمخللطماطم، خس،

واجيو ستيكساندويتش

الجرجيروسلطةهيرلوموطماطمالشمندرحمصمعالمقلي واجيوبقرلحم

مقليةبطاطسمعتقدم

لبنانيطاووقشيش

مقليةبطاطاوطحينيةسلطةوعربي خبزمعبالذرةمغذىدجاجسيخ

مقبالتتشكيلة

وتبولة عربيزيتون،حمص، لبنة

بيتاوخبزعنب ورقمحشي



 

الخنزيرلحمعلىيحتويمكسراتعلىيحتويمميز طبقنباتيخيار

المطبقة الحكوميةالضرائبوجميع% بنسبةخدمةلرسوموتخضعاألمريكيبالدوالر هي المعروضةاألسعارجميع

أقوىلنكهة 

اختياركمنكافيارغرام

أوسيتراكافيار •

سيفروغاكافيار •

بيلوجاكافيار •

بلينيفطائربقدونس، البيض، صفارمسلوق، بيضالتوابلمع

رائعة بداية

بوراتا سلطة

ريحانوأوراقإيطاليزيتونالبلسمي، الخلآللئهيرلوم، طماطم

الهاالبينوصلصلةمعتشفيكيواهو

واألعشابالسودانيبالفولسلطة مقرمش، كراثخوخ، أفوكادو، 

الصفراء الزعنفةتونةترتار

المتبلالجازباتشوحساء أوسيترا،كافيارمسلوق،سمانبيضمهروس، أفوكادو

اليوزوفاكهةوهالم

المسلوقالمالديفيالبحرجراد

األصفر الكاريصلصةمع وأناناسكوسا سلطةبرية، هندباءصغير، جزر

الهندجوزوكرمبل

كرسبيمحلىوخبزالمسفوعواجيوبقرلحم

األبيضميسوخلوصلصلةالمخللالخياروسلطةالباذنجانمتبل

مختلفة نكهات

(نباتي)الشمندرجازباتشو

الشبتوزيتوالشمندروالبصلوالخياراألفوكادومكعباتمع

المالديفية باويالبيسييخنةالمالديف

المالديفي المطبخمنمستوحاةفرنسيةبحرية مأكوالت شوربة

 

رسوم إضافية على نصف  اإلقامة اإلقامة الكاملة

سيتم  احتساب سعر الكافيار بالكامل ولن يتم تضمينه  في خطة الوجبات 



 

الخنزيرلحمعلىيحتويمكسراتعلىيحتويمميز طبقنباتيخيار

المطبقة الحكوميةالضرائبوجميع% بنسبةخدمةلرسوموتخضعاألمريكيبالدوالر هي المعروضةاألسعارجميع

بعدها وماالمالديف منوالكركندالسمك 

المالديفيةالتونةخاصرةلحم

اإلداماميه، فولالبني، شيمجيفطرسوتيهمع المكرملالبطكبد

بالثومالليمونزبدةوصلصةوالكرفسالطماطمبوريه

اليومية الصيدحصيلة

اختيارك حسبمطهوةالمحليين، الصيادينمنالمجمعةالمالديفية األسماكمناليومحصيلة

التسفيعتوابلمعالهامورسمكذيل

بروكولينيمجفف، مشمشمجروش، قمحاليقطين،كريم

خفيفة بتتبيلةالبحربلح

جرام لكلالفحمعلىمشوي مالديفيبحرجراد

المحفوظبالليمونمايونيزمعالخرشوفسلطة

مهروسةبطاطا

والدواجن المستوردة اللحوم

بالذرةالمغذاةالدجاجصدور

الفيتاجينمنصغيرةوقطع والنعناعوالتينالبروكولينيمعلبنانيةفريكة

إسبيليتفلفلرقائقمعأستراليخروفلحم

بالنعنع الضانياللحمغريفيالبازيالء، بوريهالبري، الحميضأوراق

(آي ريب)األسترالياألنغوسعجلأضالعلحم

المخللة، الخردلبذورمعالصغيرالهيرلومجزر

الغريفيوصلصةالمهروسةوالبطاطااإلبواس جبن

اللهبعلىمشوي مزدوجة، زرقاءوعالمةجودة بدرجةالرخاميالواجيوبقرلحم

بالكمأةمهروسةبطاطاالمكرمل، الشمندرهريسمتبل،صغيرشمندر

الموريل فطروصلصة

 

رسوم إضافية على نصف  اإلقامة اإلقامة الكاملة

الكركند  جرام شامل،  اإلضافات  حسب الرسوم  المدرجة في القائمة لحم بقر واجيو المشوي 



 

الخنزيرلحمعلىيحتويمكسراتعلىيحتويمميز طبقنباتيخيار

المطبقة الحكوميةالضرائبوجميع% بنسبةخدمةلرسوموتخضعاألمريكيبالدوالر هي المعروضةاألسعارجميع

اآلسيوية المأكوالت زاوية 

بالشعرية الدجاجشوربة

الفاصوليا، براعمأخضربصلاآلسيوية، الشعريةمعمقطعدجاج

حلووريحانفلفل

بالزبدة دجاج

هندية، مخلالتتشكيلةنان، خبزالبخار، علىبسمتيأرز

البابادوم خبزورقائقالمانجوصلصة

الطازجةالمالديفيةالتونةكاري 

وخيار، طماطمباراثا، خبزالبخار، علىأرز

البابادوم خبزورقائقالمانجوصلصة

السريالنكيالروبيانكاري 

الهند،بجوزسامبال سريالنكية،مخلالتتشكيلةالبخار، علىأرز

البابادوم خبزورقائقالمانجوصلصة

 



 

الخنزيرلحمعلىيحتويمكسراتعلىيحتويمميز طبقنباتيخيار

المطبقة الحكوميةالضرائبوجميع% بنسبةخدمةلرسوموتخضعاألمريكيبالدوالر هي المعروضةاألسعارجميع

كالسيكية إيطاليةأطباق

مميزة بيتزا

المفضلة مكوناتكواخترتفضلهاالتيبالطريقةالبيتزا اصنع

سالسيتشياسجق

زعترسالمي، موزاريال، بوفالو

حارتونو

اوريجانو هالبينو، أحمر،بصلتونة،موزاريال، بوفالو

ماري دي فروتي

وأوريجانو موزاريالجبنةالطماطم، صلصةمعحبارالبحر، بلحسكامبي، 

والريزوتو المعكرونة

تفضلهاالتيبالطريقة(فيتوتشينيأوبيني أواسباجيتيمعكرونة)المعكرونةطبقاصنع

النباتية المكوناتأوواللحوموالدجاجالبحريةوالمأكوالتاألسماك مع

بالكمأألفريدوصلصلة

البريالفطرالمقدد، البقرلحممعالكريمية تاغلياتيلي باستا

المبشورالطازجاألسودوالكمأ

البحرية بالمأكوالتمعكرونة

الطماطموصلصةوحبارالبحروبلحمشوي ربيانمعاسباجيتي

الطازجة الريحانوأوراق

بيستو

البارميزانوجبنةوالجوزالكوسة معمعكرونة

كريميةريزوتو

الجرجير أوراقمع يقدم البري، الفطرأنواع منتشكيلة

المبشورنول بيلبروجبن



 

الخنزيرلحمعلىيحتويمكسراتعلىيحتويمميز طبقنباتيخيار

المطبقة الحكوميةالضرائبوجميع% بنسبةخدمةلرسوموتخضعاألمريكيبالدوالر هي المعروضةاألسعارجميع

الحلوى 

 الهند جوزبافاري كريمة
الهند، جوزومبشور البراالنرقائقمعبالشوكوالاللوزكيك

تاناريفاكريمآيس

كوفاجرانكريمكس

البرتقال مرمالدمعطحينبدونتشيليشوكوكيك

المملحالكراميلكريمآيسالمخفوق، والغاناش

كوتابانافانيال

فروت والباشنالموزوسوربيهواليوزوالمنغو جيلي

عليأم

والمكسراتالمحالةالكريما معالصنعمحليةبافعجينة

إستوائيةفاكهةطبق

الصنعمحليالليمونسوربيه معاالستوائيةالفاكهةشرائح

كريم آيس

لديناالنكهات تشكيلةمن المفضلةنكهتكاختركريماآليسمنسكوب 


