ME N U O FFE RIN G
Coffee – Get your fix
Espresso
Double Espresso
American Coffee
Cappuccino
Café Latte
Iced Flavoured Latte

القهوة – الحصول على قهوتك المميزة

20
24
22
24
28
28

Tea – Lets calm down and relax
Selection of Teas
Section of Iced Tea

 ألخذ قسط من الهدوء واالسترخاء- الشاي

24
26

اختي�ارات الشاي
الشاي المثلج

المشروبات الغازية

Soft Beverages
Still Water – Small
Still Water – Large
Sparkling Water – Small
Sparkling Water – Large
Coke, Diet Coke, Spirit, Fanta, Tonic Water,
Soda Water, Ginger Ale
Juice of the day

إسبريسو
دبل إسبريسو
القهوة األمريكية
كابتشينو
كافيه التي�ه
التي�ه مثلج بنكهة

18
25
25
35
26
26

 صغيرة- مياه معدني�ه
 كبيرة- مياه معدني�ه
 صغيرة-مياه غازية
مياه غازية – كبيرة
 ماء، فانت�ا، سبرايت، دايت كوال،كوال
 مزر الزنجبي�ل، ماء صودا،التونيك
عصير طازج

الكوكتيلات

Mocktails
Virgin Colada

40

فيرجن كوالدا

Virgin Mojito

40

فيرجن موهيتو

Fresh coconut cream blended with pineapple juice

Combination of fresh mint, lime and sugar topped
with soda water

كريمة جوز الهند الطازجة ممزوجة بعصير األناناس

مزيج من النعناع الطازج والليمون والسكر
مع مياه الصودا

 وتشمل رسم الخدمة وجميع الرسوم الحكومية المحلية والضرائب،األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي
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Wine

النبي�ذ

النبي�ذ األبيض
White Wine
 أستراليا، شاردوني�ه سيميلون، هارديز
Hardy’s, Chardonnay-Sémillon, Australia
(Glass/Bottle) 35/170 ( كأس/)زجاجة
 فرنسا،ساوفيجنون بالنك،كوفي سابورين
CuvéeSabourin, Sauvignon Blanc, France
(Glass/Bottle) 50/195 ( كأس/)زجاجة
النبي�ذ األحمر
Red Wine
 أستراليا، شيراز كابيرنت، هارديز
Hardy’s, Shiraz-Cabernet, Australia
(Glass/Bottle) 35/170 ( كأس/)زجاجة
، كابيرنت ساوفيجنون،فلور دو كاب
Fleur Du Cap, Cabernet Sauvignon,
جنوب أفريقيا
South Africa
(Glass/Bottle) 50/195 ( كأس/)زجاجة

Spirits

المشروبات الكحولية

Gin
Beefeater
Gordon’s

35
35

جين
بيفيتير جين
جوردون جين

Rum
Havana Club 3Yrs
Bacardi White

35
35

الروم
ُ
 سنوات3 هافانا كلوب مختمر لمدة
باكاردي وايت

Vodka
Absolute Blue
Smirnoff Red

فودكا

35 أبسلوت بلو
35 سميرنوف ريد

Whisky
Johnnie Walker Red Label
Jack Daniel’s)

35
35

Beer
Beer of the day

35

ويسكي
جوني ووكر ريد ليب�ل
جاك دانيلز

البيرة

بيرة طازجة
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قائمة الطعام

FO OD MENU

من ذا كاوتنتر

F ROM THE CO U NT E R
Freshly baked pastries

المعجنات الطازجة

Plain Croissant (D) (G)
Zatar Croissant (D) (G)
Cheese Croissant (D) (G) (N)
Cinnamon Raisin Danish (D) (G)
Pain au Chocolate (D) (G)

10
10
12
12
14

(كرواسون سادة (ح)(ج
(كرواسون بالزعتر (ح)(ج
(كرواسون بالجبن�ة (م)(ج
(لفائف القرفة والزبيب (ح)(ج
(خبز بالشوكوال (ح)(ج

Muffins (D) (G) (N)

14

(المافن (ح)(ج)(م
كعكة
ِ

Forest Berry Crumble Muffins
Red velvet Muffins
Chocolate Chip Muffins
Oven baked Cookies (D) (G) (N)

مافن فورست بيري كرامبل
مافن ريد فيلفيت
مافن شوكليت شيب مافن

10

Choco Chip Cookies
Oats and Raisin Cookies
Peanut Butter Cookies
Rainbow Cookies
Dry Cakes (D) (G)
Banana Cake
English Cake
Walnut Date Cake

(كوكيز مخبوزة بالفرن (ح)(ج)(م
كوكيز برقائق الشوكوالتة
بسكويت الشوفان والزبيب
كوكيز بزبدة الفول السوداني
كعكة قوس قزح

12

(كعك جاف (ح)(ج
كعك الموز
انجلش كيك
كعكة الجوز والتمر

 (م) مكسرات-  (ج) جلوتي�ن- (ح) مشتقات الحليب
 أو كنت تعاني من حساسية اتجاه أي من المكونات أعاله،الرجاء إعالمنا إن كنت تتبع نظام حمية معين

(D) - Dairy, (G) - Gluten, (N) - Nut

Please inform our team of your dietary requirements, and indicate any food allergies or intolerances.
 وتشمل رسم الخدمة وجميع الرسوم الحكومية المحلية والضرائب،األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
Radisson Blu Hotel & Resort, Abu Dhabi Corniche
Corniche Road, Al Khubeirah, Abu Dhabi, United Arab Emirates | T: +971 2 692 4666
info.abudhabi.corniche@radissonblu.com | radissonblu.com/resort-abu-dhabi-corniche

قائمة الطعام

FO OD MENU

من ذا كاوتنتر

F ROM THE CO U NT E R
Individual Pastries / Cake Slices (D)(G)(N)
Carrot Cheese Cake
Garden Fruit Tart
Chocolate Truffle Cake
Gianduja Chocolate Sable

(المعجنات الطازجة (ح)(ج)(م

22
22
22
22

Sandwiches (D)(G)(N)

كرواسون سادة
كرواسون بالزعتر
كرواسون بالجبن�ة
لفائف القرفة والزبيب

(السندويشات (ح)(ج)(م

Smoked Salmon

32

سلمون مدخن

Beef Bresaola Croissant Sandwich

32

ساندويتش كرواسون لحم بقرى بريزاوال

Grilled Vegetables Wrap

25

لفائف الخضار المشوية

Tomato Buffalo Mozzarella Panini

29

طماطم بافلو موزاريال بانيين

Cajun Chicken and Gruyere Cheese Panini

29

دجاج كاجون وجبن�ة غرويير بانيين

with cream cheese, rocket and wild caper berries

with mustard and caramelized onion

with greens, pesto cream cheese and avocado

with basil pesto

with mustard butter

 جرجير ومخلل كيبر بيري، مع جبن�ة كريمية

مع خردل و بصل مكرمل

مع الخضار وجبن�ة البيستو كريم واألفوكادو

مع ريحان بيستو
مع زبدة الخردل

 (م) مكسرات-  (ج) جلوتي�ن- (ح) مشتقات الحليب
 أو كنت تعاني من حساسية اتجاه أي من المكونات أعاله،الرجاء إعالمنا إن كنت تتبع نظام حمية معين

(D) - Dairy, (G) - Gluten, (N) - Nut

Please inform our team of your dietary requirements, and indicate any food allergies or intolerances.
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