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فطورشرقي في حديقة كوريسيا

8صباحا –  12ظهرا كل يوم سبت
خضروات عضوية
طماطم كرزية  ،خيار  ،جرجري  ،رجلة  ،زعرت  ،بصل أخضر  ،فجل
أجبان عربية
شيال  ،حلومي  ،جمدولة  ،فيتا  ،بلدي  ،نابلسي
الزيتون
أخضر  ،أسود  ،أمحر
زعتر مع زيت الزيتون
قشطة بالعسل
مكدوس
لبنة
حمص بالفول
مخبوزات طازجة
خبز بيتا  ،سيميت  ،لفائف اجلبنة
األطباق الساخنة
شكشوكة
بيض مطبوخ مع الطماطم والبصل والفلفل الحار
األطباق الحارة
فول مدمس
طماطم مع اللحمة
لحم مطبوخ بالبصل والطماطم
بيض بالبسطرمة
البيض المطبوخ مع اللحوم الجافة
كبدة غنم
كبدة لحم الغنم المطبوخ مع البصل والفلفل الحار

القهوة العربية والتركية
شاي مع المريمية والنعناع والحبق

يرجى اختيار أحد األطباق الساخنة

FARM BREAK FAST CHORISIA
8am-12pm Every Saturday
Farm Vegetable
Cherry tomato, cucumber, jarjer, baklieh, zataar ,green
onion , radish
Arabic Cheese
Shilla , halloumi , majdouleh , feta, baladi , Naboulsi
Olives
Green, Black, Red
Zataar with Olive oil
Kashta bil Asel
Makdous
Labneh
Hummus bil foul
Freshly baked
Pita bread, simit, Pide & cheese roll
Hot
Shaksoukieh
Eggs cooked with tomato, onions & chili
Foul madams
Mashed fava beans
Kaliet bandora bil lahmieh
Meat cooked with onions & tomatoes
Bied bil bastrma
Eggs cooked with dry meat
Kabdiet ganam
Lamb liver cooked with onions & chili

Turkish & Arabic Coffee
Tea with sage, mint, & habiek
Please choose one of the hot dishes
1111

المعدل الطبيعي إلحتياج الشخص البالغ من السعرات الحرارية هو  2000سعرة حرارية في اليوم ،وقد يختلف
هذا المعدل من شخص آلخر.
جميع البيانات الغذائية اإلضافية متوفرة عند الطلب.
جميع األسعار باللاير السعودي وتخضع لضريبة القيمة المضافة  ٪5سيتم إضافتها على الفاتورة النهائي
مفتوح يوميا من  8:00صباحا حتى  2:00صباحا .جميع االسعار بالريال السعودى و تشمل رسوم الخدمة .الحد
األدنى لإلنفاق  150لاير سعودي للشخص الواحد يوميا من الساعة  6:00مساء

Adults need 2000 calories on average per day. The individual needs of calories may
vary from person to person.
The additional nutritional data are available upon request. Open daily from 8:00am to
2:00am. Minimum consumption of 150 SAR per person is applied daily from 6:00pm

السلطات والمقبالت

Salads and Appetizers

سلطة الخضار اليومية
طماطم كرزية  ،فجل  ،فطر  ،أفوكادو  ،خيار مخلل  ،جزر ،
السعرات الحرارية 60نباتي

فلفل مشوي و صلصة ليمون

باباغنوج
الباذنجان المدخن مع الفلفل و الطمامطم المشوية و جبنة الفيتا ,مقدمة مع الخبز العربي
السعرات الحرارية 175نباتي
المحمص
سلطة القيصر-
خس روماني ,صوص السيزر
و جبنة بارميزان مبشورة

السعرات الحرارية  169نباتي

إلضافة دجاج بالثوم والزعتر
إلضافة روبيان مشوي
مقبالت باردة مع فطائر الزعتر
فطائر زعتر ,حمص ,لبنة مع النعناع و محمرة
تقدم مع الخبز العربي

السعرات الحرارية  336نباتي

حمص مع لحم الضأن المتبل
فيليه من لحم الضأن ,كمون ,صنوبر,
كزبرة وبذور الرمان

السعرات الحرارية 459

الهماتشي المدخن مع اللبنه العربية
سمك الهماتشي المدخن المقدم فوق اللبنة العربيه مع شرائح العنب
السعرات الحرارية  117بحريات
و فلفل الهالبينو
شوربة اإلستاكوزا
حساء اإلستاكوزا ,الروبيان
والكزبرة الصغير

السعرات الحرارية 533بحريات

 Market vegetables salad)60cal (v
Cherry tomato, baby radish, mushrooms,
avocado, carrots
pickled cucumber, roasted peppers and
lemon dressing
 Baba ghanouch)175cal (v
Lightly smoked eggplant, grilled peppers
and tomato, feta cheese served with
arabic bread
 Chorisia caesar salad169cal
Baby romaine lettuce, caesar dressing, and
parmesan shavings
Garlic thyme chicken
Grilled prawn
Zaatar with dips
336cal
Zaatar flat bread with hummus, labneh
with mint and muhammara
Hummus with spiced lamb
459ca l
Sauteed fillet of lamb, cumin, pine
nuts,cilantro, pomegranate seeds
Smoked Hamachi and Arabian Labneh
)117cal (s
24 hours smoked Hamachi served over
labneh, jalapeno red grape and croutons
Lobster bisque
)533cal (s
Fresh lobster dumplings, celery salad,
cayenne oil

شوربة العدس

Lentil Soup
Please ask for the soup of the day
البطاطس المقلية
بطاطس فرنسية أوبطاطس الستيك أو بطاطا الوافل مع أحد اختيارات النكهات
زيت الكمأة,جبنة البارميزان  ,جبن شيدر,الكاجون,
زعتر ,ماسالة

السعرات الحرارية 612

المعدل الطبيعي إلحتياج الشخص البالغ من السعرات الحرارية هو  2000سعرة حرارية في اليوم،
وقد يختلف هذا المعدل من شخص آلخر.جميع البيانات الغذائية اإلضافية متوفرة عند الطلب.
جميع األسعار باللاير السعودي وتخضع لضريبة القيمة المضافة  ٪5سيتم إضافتها على
الفاتورة النهائي
مفتوح يوميا من  8:00صباحا حتى  2:00صباحا .جميع االسعار بالريال السعودى و تشمل
رسوم الخدمة .الحد األدنى لإلنفاق  150لاير سعودي للشخص الواحد يوميا من الساعة 6:00
مساء

Seasoned fries
French, Steak or Waffle fries and choice of
612cal
Truffle oil, parmesan, cheddar, cajun,
zattar, masala

Adults need 2000 calories on average per day. The individual
needs of calories may vary from person to person.
The additional nutritional data are available upon request. Open daily from
8:00am to 2:00am. Minimum consumption of 150 SAR per person is applied daily
from 6:00pm

برجر ,ساندويتشات وفطائر
برجر لحم الواجيو
بصل بالكراميل ,جبنة البري ,خضروات مخللة وخبز البريوش
السعرات الحرارية 1216

يقدم مع بطاطس مقلية بنكهة الكمأة
برجر الدجاج
هوم ميد مايونيز ،خضار مخلله  ،جبنة شيدر  ،خبز بريوش

السعرات الحرارية 443

يقدم مع بطاطس مقلية
برجر لحم الجمل بالزيتون
لحم الجمل المفروم ,جبن بري مع صوص بنكهة التمر
يقدم مع بطاطس الوافل بالزعتر

السعرات الحرارية 1230

ساليدرز
اختيارك من الدجاج ,اللحم البقري  ,لحم الجمل أو جبن موزاريال مقرمشة
يقدم في خبز مع السمسم مضاف الية مربى الطماطم محلية الصنع ,الخس
ومخلل الخيار
السعرات الحرارية ()193.434.390.457
بيجل السالمون
سمك السلمون المدخن كريمة الجبن ,أفوكادو ,بصل أحمر,
السعرات الحرارية 211بحريات

نبات الكبر والشبت
ميني روبيان المقلي
تامبورا الربيان المقلي مع الخبز باالعشاب ,الملفوف ,البصل االخضر و
السعرات الحرارية
الفجل المقطع ,يحظر مع التتبيلة الخاصه
126بحريات
كوريسيا كلوب ساندويتس
دجاج بيسترو ,خبزالسوردو ,بيض مقلي ,لحم الديك الرومي المقدد ,جبنة
كريم فيالدلفيا ,طماطم ,طاطس مقلية ,أوراق الخس السعرات الحرارية
900
فطيرة الخبز المفرود
فطر ,جبنة ,اعشاب الروكيت يضاف اليها زيت الكمأة
السعرات الحرارية  214نباتي
ميني تاكو االضالع
االضالع المطهية ببطء لمدة  24ساعه يحضر مع البصل المخلل ,و صلصة
االفوكادو و التتبيلة الخاصة و تقدم على خبز التاكو التقليدي
المعدل الطبيعي إلحتياج الشخص البالغ من السعرات الحرارية هو  2000سعرة حرارية في اليوم ،وقد يختلف
هذا المعدل من شخص آلخر.
جميع البيانات الغذائية اإلضافية متوفرة عند الطلب.
جميع األسعار باللاير السعودي وتخضع لضريبة القيمة المضافة  ٪5سيتم إضافتها على الفاتورة
النهائي
مفتوح يوميا من  8:00صباحا حتى  2:00صباحا .جميع االسعار بالريال السعودى و تشمل رسوم
الخدمة .الحد األدنى لإلنفاق  150لاير سعودي للشخص الواحد يوميا من الساعة  6:00مساء

Burgers, Sliders and Sandwiches
Wagyu beef burger
1216ca l
Caramelized shallots, pickled
vegetable, brie cheese, sesame- bun,
truffle fries
Cornfed chicken burger
443cal
Homemade mayo olik, pickled
vegetable, cheddar cheese, brioche
bun, fries
Camel burger
1230cal
Olive bun, well done camel patty, dates
relish, brie cheese, zattar waffle fries
Sliders -Choice of Chicken, beef, camel and crispy
mozzarella in between mini sesame bun
Homemade tomato marmalade, lettuce and gherkins
)Calories (193, 434,390,457

Salmon bagel
)211cal (s
Smoked salmon, cream cheese,
avocado, red onion, capers and dill
Mini fried shrimp bites
)126cal (s
Tiger prawn Tempura with herbs
bread, shred cabbage, spring onion,
radish and homemade aioli.
Club sandwich
900cal
Chicken, tomato, lettuce, cheese and
fried egg between toasted bread slices
Champignon mushroom, brie cheese,
rocket leaves, truffle dressing ,garlic

Flat bread
)214cal (v

Mini short ribs tacos
310cal
24 hours sous-vide short ribs served
with pickled onions, Homemade Aioli
and Avocado Puree over soft bread
taco
Adults need 2000 calories on average per day. The individual needs
of calories may vary from person to person.
The additional nutritional data are available upon request. Open
daily from 8:00am to 2:00am. Minimum consumption of 150 SAR
per person is applied daily from 6:00pm

الوجبات الرئيسية
كفتة البلقان
لحم غنم كفته ,الطماطم مع صوص الزبادي
السعرات الحرارية 679

يو أس ريب آي ستيك
يقدم مع بطاطس المهروسة ,خضارالمسلوق وزبدة األعشاب
السعرات الحرارية 760

سمك السي باس المقرمش من البحر األحمر
زعفران يقدم مع الخضروات المسلوقة
السعرات الحرارية 371بحريات

المعدل الطبيعي إلحتياج الشخص البالغ من السعرات الحرارية هو  2000سعرة حرارية في
اليوم ،وقد يختلف هذا المعدل من شخص آلخر.
جميع البيانات الغذائية اإلضافية متوفرة عند الطلب.
جميع األسعار باللاير السعودي وتخضع لضريبة القيمة المضافة  ٪5سيتم إضافتها على الفاتورة
النهائي
مفتوح يوميا من  8:00صباحا حتى  2:00صباحا .جميع االسعار بالريال السعودى و تشمل رسوم
الخدمة .الحد األدنى لإلنفاق  150لاير سعودي للشخص الواحد يوميا من الساعة  6:00مساء

MAIN COURSE
Balkan kofta
679cal
Lamb kofta with, tomato stuffing,
with yoghurt sauce on top

Mash potato, Sautéed vegetable and
herbed butter

US rib eye
760cal

Crispy skin seabass from red sea
)371cal (s
Saffron nage, sautéed vegetables,
lemon foam

Adults need 2000 calories on average per day. The individual needs of
calories may vary from person to person.
The additional nutritional data are available upon request. Open daily
from 8:00am to 2:00am. Minimum consumption of 150 SAR per
person is applied daily from 6:00pm

قائمة الحلويات

Desserts

كعكة الريتزكارلتون
تقدم مزينة بالشوكوالتة ,ورقة الذهب ,صلصة الشوكوالتة

The Ritz- Carlton signature cake
676cal
Chocolate ganache, gold leaf,
chocolate sauce

بودنغ التمر والشوكوالتة
تقدم مع صلصة الكراميل وايس كريم الفانيال

Chocolate bomb
350cal
Sticky dates pudding, caramel
sauce, vanilla ice cream

السعرات الحرارية ()676

السعرات الحرارية ()350
كعكة الزعفران والحليب
كعكة الزعفران الطرية مع الحليب
السعرات الحرارية ()390
سلطة الفواكة
فواكة موسمية

Saffron milk cake
390cal
Soft milk cake with saffron
Chorisia fruit salad
60cal
Seasonal fruits

السعرات الحرارية ()60

المعدل الطبيعي إلحتياج الشخص البالغ من السعرات الحرارية هو  2000سعرة حرارية في اليوم ،وقد يختلف هذا
المعدل من شخص آلخر.
جميع البيانات الغذائية اإلضافية متوفرة عند الطلب.
جميع األسعار باللاير السعودي وتخضع لضريبة القيمة المضافة  ٪5سيتم إضافتها على الفاتورة النهائي
مفتوح يوميا من  8:00صباحا حتى  2:00صباحا .جميع االسعار بالريال السعودى و تشمل رسوم
الخدمة .الحد األدنى لإلنفاق  150لاير سعودي للشخص الواحد يوميا من الساعة  6:00مساء

Adults need 2000 calories on average per day. The individual
needs of calories may vary from person to person.
The additional nutritional data are available upon request.
Open daily from 8:00am to 2:00am. Minimum consumption of
150 SAR per person is applied daily from 6:00pm

