3-egg omeletts*

classic breakfast

Classic smoked turkey ham and cheddar, hash brown
potatoes 105

All American*
Two eggs, any style, with crisp hash brown potatoes, choose
beef bacon or sausage, and toast, bagel, or muffin. Includes
juice and coffee or tea 150

Egg white, onions, tomatoes, spinach, grilled eggplant
(180 cal.) 95
‘Halloum’ cheese, tomato, ‘za’atar’, hash brown
potatoes 115

Good Start
Oatmeal, cold cereal or house made granola, with fresh
fruit, skimmed milk, and a choice of toast, bagel, or muffin.
Incudes juice and coffee or tea 130

Smoked salmon, cream cheese 115
Create your own omelette, we can make any omelette
you like 95

All Arabic Breakfast
‘Ful’ with all the condiments, ‘hummus’, ‘labnah’, white
cheese, and olives, served with Arabic bread and preserves.
Includes juice and coffee or tea 150

modern classics

etc.

beverages

Scrambled eggs*, smoked salmon, brown toast 95

Beef bacon, corned beef, or beef sausage (to availability)* 40

Freshly squeezed seasonal fruit juice 80
Grapefruit, apple, pineapple, tomato,
carrot, cranberry, pomegranate

Eggs Benedict*, two poached eggs, toasted English muffin,
smoked turkey, hollandaise sauce, hash brown potatoes 105

‘Hummus’, ‘mutabbal’, ‘labnah’, or olives 30

Freshly brewed coffee , decaffeinated coffee, turkish
coffee 55

Hash brown potatoes 40
Fruit & cereals lover’s (390 cal) 70
Single egg* 40
‘Ful mudammas’, fava beans, lemon-garlic, olive oil,
‘tehenah’, onions, tomato, Arabic bread 60

Fresh seasonal fruit salad 70

Waffle or pancakes, whipped butter, warm pancake syrup 65

Fresh seasonal fruit platter 100

latte 60 cappuccino 60
Tea 65
Espresso (single) 50 Espresso (double) 60,
Hot chocolate 65

Yoghurt and granola parfait (500 cal.) 65
Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% service charge & all
applicable taxes.
Should you sign the cheque to your room, 1% will be added to the total bill

Full cream or skimmed milk 30
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your
server prior to ordering.
* Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or
eggs may increase your risk of food-borne illness.

C a i r o M a r r i ot t H ot e l
& Om a r K h ay ya m C a s i n o
1 6 Sa r ay E l G e z i r a St . ,
P O B o x 3 3 Za m a l e k , C ai r o 1 1 2 1 1 , Egypt .
T: 00 202 2728 3000 F: 00 202 2728 3001
cai r o m a r r iotthote l . co m
A r abic . m a r r iott . co m / C A I EG

Oatmeal, brown sugar, raisins, milk (440 cal.) 65
Cereal, your choice of berries (seasonal) or sliced banana,
milk 65
International cheese board 135
Toasted bagel, cream cheese 45

©06.20

أومليت الثالث بيضات*

إفطارات تقليدية

وجبن شيدر على الطريقة
الم َد َّخن ُ
‘هام’ الديك الرومي ُ
الكالسيكية ،بطاطس مبشورة 105

إفطار أمريكي*

رم َ
شة ،إختيار
بيضتان ،حسب رغبتكم ،مع بطاطس مبشورة ُم َق َ
من ’الب ُ
’المفين‘.
َيكن‘ البقري أو السجق ،وخبز ’التوست‘،
ِ
’البايجل‘ُ ،
ي َُق َّدم مع عصير وقهوة أو شاي 150

بياض البيض ،بصل ،طماطم ،سبانخ ،باذنجان مشوي
سعر حراري) 95
(ُ 180
ُجبن حلوم ،طماطم ،زعتر ،بطاطس مبشورة 115

الص ِّح َّية
إفطار البداية ِّ

’أوتميل‘’ ،سيريال‘ أو ’جرانوال‘ مع فواكه طازجة ،حليب منزوع
’المفين‘.
سم ،إختيار من خبز ’التوست‘،
ِ
َ
الد َ
’البايجل‘ُ ،
ي َُق َّدم مع عصير وقهوة أو شاي 130

سلمون ُم َد َّخنُ ،جبن ْكريمة 115
َ
إنتق ‘األومليت’ الخاص بكم؛ يمكننا إعداد أي ‘أومليت’
ِ
تحبونه 95

إفطار عربي

فول مع التوابلُ ،ح ُّمصَ ،ل ْب َنةُ ،جبْن أبيض ،زيتون ،مع خبز بلدي
ومربى .ي َُق َّدم مع عصير وقهوة أو شاي 150

كالسيكيات عصرية

أخرى...

المشروبات

سلمون ُم َد َّخن ،خبز ‘توست’ ُب ِّني 95
بيض مخفوق*َ ،

لحم بقري ُم َق َّدد أو ُم َم َّلح أو سجق بقري (حسب ال َت ُ
وافر)* 40

عصير فاكهة موسمية طازج 80
جريپفروت ،تفاح ،أناناس ،طماطم ،جزر ،كرانبري ،ر َُّمان

‘م ِفين’ إنجليزي ُم َح َّمص،
‘بيض بندكتين’ ،بيضتان پوشيهُ ،
شرائح ُتركي ُم ُد َّخن ،صلصة ‘هولنديز’ ،بطاطس مبشورة 105

ُح ُّمصُ ،م َتبَّل ،لبْ َنة ،أو زيتون 30

‘قهوة فِ لتر’ ،قهوة بدون َك َفين  ،قهوة تركي ،55

سعر حراري) 70
عُ شاق الفواكه و‘السيريال‘ (ُ 390

‘ال ِّتيه’ ‘ 60كاپُّتشينو’ 60

فول ُم َد َّمس ،ليمون ،ثوم ،زيت زيتون ،طحينة ،بصل ،طماطم،
خبز بلدي 60

شاي 65
پرسو’50
ِّ
‘إس ُّ
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پرسو’ كبير 60
ِّ
‘إس ُّ

فطائر ‘الوافِ ل’ أو ‘الپانكيك’ ُ ،زبد مخفوق ،شراب ‘الپانكيك’
الدافئ 65

سم 30
الد َ
سم أو منزوع َ
الد َ
حليب كامل َ

الم َق َّررَة.
األسعار بالجنيه المصري ،يُضاف إليها  %12رسم خدمة وجميع الضرائب ُ
عند تحميلكم ’الشيك‘ على حساب ُ
الغرفة ،يُضاف  %1رسم َم َح ِّلي على إجمالي الفاتورة

أي من التحفظات الصحية أو أي حساسة غذائية ،رجا ًء تنبيه مضيفكم
إذا كان لديكم ٍ
قبل تحديد طلبكم.

فندق ماريوت القاهرة
وكازينو عمر الخيام

إن تناول األطعمة ال َنيِّئة أو الغير مكتملة التسوية ،مثل اللحوم ،الدجاج ،المأكوالت
البحرية كاألسماك والمحار أو البيض ،قد يزيد من خطر األمراض المنقولة عن طريق
األغذية.

cai r o m a r r iotthote l . co m
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 16شارع سراى الجزيرة ،ص.ب  33الزمالك  -القاهرة  - 11211مصر
تليفون 00- 202-27-28-3000 :فاكس00- 202-27-28-3001 :
موبايل00- 20-120-318-7184 :

بطاطس مبشورة 40
بيضة* 40
س َلطة فواكه طازجة 70
َ
طبق من الفواكه الطازجة 100
سعر حراري) 65
‘پارفيه’ الزبادي و‘الجرانوال’ (ُ 500
سعر حراري) 65
س َّكر ُب ِّني ،زبيب ،حليب (ُ 440
‘أوتميل’ُ ،
مي) أو شرائح الموز ،حليب 65
(موْ ِ
‘سيريال’ ،إختيار من التوت َ
س ٌّ
تشكيلة من األجبان العالمية 135
ح َّمصُ ،جبن ْكريمة 45
‘بايجل’ ُم َ
ِ

