Appetizers & Salads
Traditional Caesar salad
Lettuce, parmesan cheese, croutons, and Caesar dressing

Nicoise salad
Diced potatoes, beans, lettuce and tuna fish, black olives, and anchovies

Selection of Oriental Mezzah
Hommos, baba ghanoug, tehina, yoghurt, kebab, sambosek, vine leaves
Seasonal mixed salad
French dressing, vinaigrette or balsamic dressing
Grilled vegetables
With garlic and olive oil

Soup
Onion soup
Traditional French onion soup
Chicken cream soup
With chicken cubes
Lentil soup
Served with garlic croutons

Sandwiches
Club sandwich
Smoke beef, chicken breast, Swiss cheese, eggs, and French fries
Chicken sombrero
Jalapeno cheese, nacho chips, and chili dip
Tuna sandwich
Ciabatta or baguette filled with tuna salad, served with French fries
Pyramids Golf beef burger
Half pound of grilled beef burger, tomatoes, lettuce, onion & mayonnaise
Healthy Option

Vegetarian

All prices in Egyptian pound
All prices are subject to 12% service charge and 10% sales tax
For those with special dietary requirements or allergies who wish to know more about food ingredients, please ask the manager

Fairway Specialties
Nasi Goreng
Fried rice, diced vegetables, fired eggs, chicken, and beef
Shrimps curry
Shrimps in spicy green curry, steamed rice, and fruit chutney
Sweet and sour chicken
Served with egg noodles or steamed rice
Beef Stroganoff
Organic potato rosti

Main Course
Fillet of Sea bass
Served with green rice and steamed vegetables
Grilled Red Sea prawns
Served with herb cream sauce and saffron rice
Seafood platter
Grilled shrimps, fresh salmon, sea bass and squid served with sayadeya rice
Half grilled boneless chicken
Served with potato wedges, and grilled vegetables
Grilled lamb chops
Served with mashed potatoes, and vegetables classical mint
Grilled beef tenderloin
Served with royal vegetables, and gratinated potatoes
Veal Escalope viennoise style
Served with grilled vegetables and French fries

Desserts
New York Cheese Cake
Cream Brule Chocolate Brownie
Om Ali
Fresh Fruit platter
Healthy Option

Vegetarian

All prices in Egyptian pound
All prices are subject to 12% service charge and 10% sales tax
For those with special dietary requirements or allergies who wish to know more about food ingredients, please ask the manager

المقبالت و السلطات
سلطة السيزار التقليدية
تقدم مع الجبنة البارميزان و خبز الكرتون المقرمش مع تتبيلة السيزار

سلطة النيسواز
مكعبات البطاطس و الفاصوليا و الخس ،تقدم مع التونة و الزيتون االسود مع األنشوجة

تشكيلة من المزات ألشرقية
حمص ،بابا غنوج ،سلطة طحينة ،زبادى ،الكبة ،السمبوسك ،ورق العنب

سلطة الموسم المشكلة
مع اختياركم من التتبيالت المختلفة الفرنسية او الفنيجريت او خل البلسميك

خضروات مشوية
مع زيت الزيتون و الثوم

الشوربة
شوربة البصل
شوبة البصل الفرنسية التقليدية

شوربة الدجاج بالكريمة
مع قطع الدجاج وحبوب الذرة الحلوة

شوربة العدس
تقدم مع الكريتون و الليمون

الساندويتشات
كلوب ساندويتش
اللحم البقري المدخن و صدور الدجاج و الجبنة السويسرية مع البيض المسلوق و بطاطس الشيبس

فراخ سامبرارو
على الطريقة المكسيكية مع جبن الجاالبينو المكسيكي و الناتشو شيبس والشيلي

ساندويتش التونة
سلطة التونة مع اختياراتكم من عيش الشباتا أو الدجاج يقدم مع البطاطس المحمرة

بيراميدز جولف برجر
¼ كيلو من لحم البرجر المشوى مع الطماطم  ،الخس ،البصل ،والمايونيز
صحي

نباتي

جميع األسعاربالجنية المصرى
جميع االسعار يضاف اليها  %21خدمة و  %21ضريبة مبيعات
اذا كنتم تتبعون نضاماغذائيا خاصا أو تعانون من الحساسية لبعض أنواع الطعام ,برجاء مراجعة مدير المطعم

االطباق الخاصة

ناسي جورنج
أرز مقلي مع مكعبات الخضروات و البيض المقلي يقدم مع اللحم و الدجاج

جمبري بالكاري
جمبري مع صوص الكاري الحار واألرز األبيض

دجاج حلو و الذع
مع النودلز أو األرز المسلوق

األطباق الرئيسية
فيليه سمك القاروص
سمك القاروص المقلي و يقدم مع األرز األخضر و الخضروات على البخار

جمبري البحر األحمر المشوي
يقدم مع األرز والزعفران و صوص األعشاب بالكريمة

مأكوالت بحرية مشكلة
تشكيلة من المأكوالت البحرية (جمبري ،سمك قاروص ،سالمون ،سبيط) يقدم مع أرز الصيادية

نصف دجاجة مخلية مشوية
على الفحم و تقدم مع البطاطس والخضروات المشوية

ريش ضأن
مشوية و تقدم مع البطاطس البوريه و الخضروات بصوص النعناع

فيليه اللحم البقري
مشوي و يقدم مع البطاطس الجراتان و الخضروات

اسكالوب فينواز
اللحم البتلو البانيه يقدم مع البطاطس المقلية و الخضروات المشوية

الحلو
تشيز كيك
كريم بروليه
شيكوالته براوني
أم علي طبق فواكه

صحي

نباتي

جميع األسعاربالجنية المصرى
جميع االسعار يضاف اليها  %21خدمة و  %21ضريبة مبيعات
اذا كنتم تتبعون نظاماغذائيا خاصا أو تعانون من الحساسية لبعض أنواع الطعام ,برجاء مراجعة مدير المطعم

