Non-Alcoholic Cocktails
Cindrella
Mango, lime, guava, lemon, soda, grenadine

Florida
Guava, mango, Strawberry, lemon, grenadine

Alcoholic Cocktails
Brandy Alexander
Crème de cacao, brandy, whipped cream

Caipirinha
Rum, lemon, lemon juice, brown sugar

Cuba Libre
Rum, lemon juice, cola

Daiquiry
Rum, liquor, lime, brown sugar, and ask for our seasonal fruit

Dry Martini
Gin, dry vermouth

Mai Tai
Rum, Cointreau, lemon juice, orange juice, grenadine

Manhattan
Bourbon whisky, sweet red vermouth, angostura

Margharita
Tequila, lemon juice

Mojito
Rum, lime, mint leaves, sprite, sugar

Pina Colada
Rum, Pineapple juice, coconut milk

Sangria
Red wine, brandy, seasonal fruit cuts, lemon juice

Screw driver
Vodka, orange juice

Singapore sling
Gin, cherry marnier, orange, lemon, pineapple, soda, grenadine

Tequila sunrise
Tequila, orange juice, grenadine

All prices in Egyptian pound
All prices are subject to 12% service charge and 10% sales tax

Soft Drinks
Pepsi, diet Pepsi, 7up, diet 7up, Miranda
Sparkling water (large) Sparkling water (small)
Mineral water (large) Mineral water (small)

Fresh Juices
Mango, Strawberry, Guava, Orange, Lemon mint

Hot drinks
Tea, Flavored tea, Nescafe, Espresso
Double Espresso
Cappuccino, American coffee, Turkish coffee, hot chocolate

Beer
Stella 330 ml.
Stella 500 ml.
Sakara Gold 500 ml
Heineken 330 ml
Heineken Draught Beer 250 ml
Heineken Draught Beer 500 ml
Non-alcoholic Beer 330 ml

Aperitifs
Martini Dry, Campari, Dubonnet, Pernod, Ricard, Ouzo
Zebiba

Whiskies and Bourbon
Johnny Walker Red Label
Johnny Walker Black Label
Chivas Regale
Glenfiddich
J&B
Jamesson Irish Whisky
White Horse
Jack Daniels
Jim Beem
Grant's
Famous Grouse
Ballentines
Dewar's
Whisky Local
All prices in Egyptian pound
All prices are subject to 12% service charge and 10% sales tax

Cognac
Brandy Bardinet Napoleon

Courvoisier VS
Courvoisier VSOP
Hennessy VS Cognac
Hennessy VSOP Cognac

Spirits
Gordon's Gin
Beefeater Gin
Gin Local
Finlandia Vodka
Vodka Tryka
Vodka Local
Bacaradi Rum Silver/Gold
Captain Morgan
Rum Local
Sierra Tequila Silver/Gold
Tequila Camino Silver/Gold
Tequila Local

Liqueur
Drambuie, Grand Marnier, Benedictine, Sambucca, Cointreau,
Kahlua, Baileys, Malibu, Curacao, Crème de Menthe, Grappa,
Crème de Café, Crème de Banana, Crème de Cassis,
Peach Schnapps, Triple sec, Amaretto, Tia Maria,
Cherry Marnier, Harveys Bristol Cream Cherry

All prices in Egyptian pound

All prices are subject to 12% service charge and 10% sales tax

كوكتيالت غير كحولية
سندريال

مانجو ،اليم ،جوافة ،ليمون ،صودا ،شربات رومان

فلوريدا

جوافة ،مانجو ،فراولة ،ليمون ،شربات رومان

كوكتيالت كحولية
براندي اليكسنر

كريم دي كاكاو ،كريمة مخفوقة

كايبرينيه

روم ،ليمون ،سكر بني

كوبا ليبر

روم ،عصير ليمون ،كوال

داكاري

روم ،لكير ،اليم ،سكر بني ،فاكهة

دراي مارتيني

جين ،ليمون ،دراي فيرموث

ماي تاي

روم ،كوانترو ،ليمون ،برتقال ،شربات رومان

مانهاتن

بوربون ويسكي ،سويت فيرموث ،انجستورا

مارجريتا

تكيال ،عصير ليمون

موخيتو

رومو اليم ،نعناع ،سبرايت ،سكر

بينا كوالدا

روم ،عصير أناناس ،لبن جوز الهند

سينجاريا

نبيذ احمر ،براندي ،قطع من فاكهة الموسم ،عصير ليمون

سكرو درايفر

فودكا ،عصير برتقال

سينجابور سلينج

جين ،شيري مارنييه ،برتقال ،ليمون ،عصير اناناس ،صودا ،شربات رومان

تكيال صن رايز

تكيال ،عصير برتقال ،شربات رومان

جميع األسعاربالجنية المصرى

جميع األسعار يضاف اليها  %21خدمة و  %21ضريبة مبيعات

مشروبات غازية

بيبسي ،دايت بيبسي ،سفن أب ،دايت سفن أب ،ميراندا
مياه فواره(كبيرة)

مياه فوارة(صغيرة)
مياه معدنيه(صغيرة)
مياه معدنيه(كبيرة)

عصائر طازجة

مانجو ،برتقال ،فراولة ،جوافة ،ليمون نعناع

مشروبات ساخنة

شاي بنكهات مختلفة ،نسكافيه ،اسبريسو
اسبريسو دبل
كابتشينو ،قهوة امريكي ،قهوة تركي ،شيكوالته

بيرة

ستيال محلي  331ملي
ستيال محلي  011ملي
سقارة جولد  011ملي
هاينكن  331ملي
بيرة هاينكن درافت  101ملي
بيره هاينكن درافت  011ملي
بيرة بدون كحول  331ملي

ابراتيف

مارتيني ،كامباري ،ديبونيه ،برونو ،ريكارد ،أوزو
زبيب 35

ويسكي وبوربون

رد ليبل
بالك ليبل
شيفاز ريجال
جالنفدش
جى  .بي
ويسكي ايرلندي – جاميسون
وايت هورس
جاك دانيالز
جيم بيم
جرانتس
فيماس جروس
باالنتين
ديوارز
ويسكي محلي
جميع األسعار يضاف اليها  %21خدمة و  %21ضريبة مبيعات

كونياك

براندي نابوليون
في اس كونياك
في اس أو بي كونياك
في اس كونياك هنسي
في اس أو بي كونياك هنسي

الروحيات

جوردونز جين
بيفيتر جين
جين محلي
فينالنديا فودكا
فودكا
فودكا محلي
روم باكاردي فضي /ذهبي
كابتن مورجن
روم محلي
تكيال سيرا فضي /ذهبي
تكيال كامينو فضي /ذهبي
تكيال محلى

ليكير

درامبى ،جراند مارتييه ،بندكتين ،سامبوكا ،كوانترو،
كالووا ،بيليز ،ماليبو ،بلو كروكو ،كريم دي منت،
كريم دي كافيه ،كريم دي بانانا ،كريم دي كاسيس،
بيتش شنايس ،تريبل سيك ،أماريتو ،تيا ماريا،
شيري مارنييه ،هارفيز برستول كريم ،جرابا

جميع األسعاربالجنية المصرى
جميع األسعار يضاف اليها  %21خدمة و  %21ضريبة مبيعات

