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GOODNESS BLEND
Baked granola, vanilla yogurt & apple cinnamon compote
حبوب الجرانوال المحمصة، لبن بالفانيال وقطع التفاح بالقرفة

4.50JOD

ACAI BOWL
A clean energy of creamy açaí, mixed berries, frozen mangos & bananas topped with mixed berries, 
coconut & granola 
مزيج من توت اآلساي، التوت المشكل، المانجا المثلجة والموز، مغطاة بالجرانوال، جوز الهند والتوت المشكل

8.00JOD

FRENCH TOAST
Caramelized toast slices with berries & pear compote served with crème anglaise & maple syrup 
توست الكاراميل المحمص مع التوت وكمبوت األجاص تقدم مع الكاسترد وشراب القيقب

5.50JOD

ACAI BOWL



CHEESE & SPINACH OMELET
Topped on toasted sourdough bread served with fried hash potatoes 
 عجة البيض مع السبانخ وخبز التوست مقدمة مع بطاطا هاش مقلية

4.50JOD

MIXED VEGETABLE OMELET
Topped on a rosemary and sun-dried tomato focaccia, served with fried hash potatoes 
عجة بيض بالخضار على خبزة فوكاشا بالطماطم المجففة وروزماري، تقدم مع بطاطا  هاش مقلية

5.50JOD

AVOCADO TOAST
Toasted sourdough topped with basil feta cheese & avocado spread, served with a cherry
tomato salad
+ Poached Eggs 1.00JOD    + Scrambled Eggs 1.50JOD       + Smoked Salmon 2.50JOD

توست أفوكادو محمص يقدم  مع جبنة الفيتا والريحان  مغطى بسلطة الطماطم الكرزية
  + البيض المسلوق "بوشد" ١،٠٠ دينار   + البيض المخفوق  ١٫٥٠ دينار   + سالمون مدخن   ٢٫٥٠ دينار

5.50JOD

ZAATAR & POMEGRANATE MAN'OUSHEH
Baked flatbread topped with zaatar mixture, thyme & fresh pomegranate molasses
منقوشة زعتر مشكل مع دبس الرمان

2.50JOD

CHEESE MAN'OUSHEH
Baked flatbread, topped with white cheese, mozzarella, sesame, basil & cherry tomatoes
منقوشة جبنة بيضاء وجبنة الموزريال، مع السمسم والريحان والطماطم الكرزية

3.30JOD

RICOTTA MANOU'SHEH
Baked flatbread topped with ricotta cheese spread, caramelized bananas, salted caramel drizzle, 
toffee crunch & almond croquant
منقوشة جبنة الريكوتا مع الموز المكرمل، الكراميل المملح مع التوفي وكروكان اللوز

4.00JOD

TURKEY MANOU'SHEH
Baked flatbread topped with smoked turkey and mixed cheese
منقوشة بالتيركي المدخن  والجبنة المشكلة

4.00JOD
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CHEESE & SPINACH OMELET, AVOCADO TOAST, 
ZAATAR & POMEGRANATE MAN'OUSHEH 



POMEGRANATE TABOULEH
Parsley, quinoa, mixed with tomatoes, scallions, mint & pomegranate tossed with lemon ginger sauce
+ Shrimp 4.00JOD    + Chicken  1.50JOD 
 بقدونس، كينوا، بندورة، بصل أخضر، نعنع ورمان مع صوص الليمون والزنجبيل 
+ الجمبري  ٤٫٠٠ دينار     + الدجاج  ١٫٥٠ دينار  

4.75JOD

CAESAR
Mixed lettuce topped with cheesy croutons, eggplant chips, and parmesan cheese mixed with caesar dressing        
+ Chicken 1.50JOD 
  خس مشكل، خبز محمص ورقائق الباذنجان مع سيزر صوص
   + الدجاج  ١.٥٠ دينار  

5.00JOD

KALE & QUINOA
A scrumptious combination of kale, sweet potatoes, grilled zucchini & quinoa served with a lemon yogurt 
dressing topped with feta cheese 
+ Chicken  1.50JOD 
خليط من الكيل، البطاطا الحلوة، الكوسا المشوية والكينوا، يقدم مع صلصة اللبن بالليمون وقطع جبنة الفيتا
 + الدجاج  ١٫٥٠ دينار

6.00JOD

HALLOOUMI
Rocca mixed with pomegranate, strawberries & fresh basil tossed with lemon sauce topped 
with mixed seeds & grilled halloumi cheese coated with pesto sauce
+ Chicken  1.50JOD 
جرجير، رمان، فراولة، ريحان مع صوص ليمون، بذور منوعة مع جبنة حلوم مشوية ومغطاة بصلصة البيستو
 + الدجاج  ١٫٥٠ دينار

6.50JOD

CHICKEN PESTO RANCH
Mixed lettuce tossed with mushrooms, tomatoes, mint, thyme, sumac, ranch sauce served with 
chicken pesto
 خس، فطر، بندورة، نعنع، زعتر، سماق مع صوص الرانش والدجاج يقدم مع صلصة البيستو

6.50JOD

CRAB SALAD
Iceberg lettuce, red cabbage, carrot & cucumber tossed with Japanese mayo sauce topped with crab 
mix and roasted cashew
خس ايسبيرج، ملفوف احمر، جزر وخيار مع صوص المايونيز الياباني يقدم مع خلطة الكراب وكاشو محمص

8.25JOD

PANZANELLA
Mixed lettuce, marinated tomatoes, olives, croutons, basil, topped with burrata cheese & tossed with 
balsamic dressing 
 خس مشكل، بندورة متبلة، زيتون، خبز محمص وريحان مغطى بجبن البوراتا وصوص البلسميك

6.50JOD
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KALE & QUINOA SALAD

 

 



STEAK SANDWICH, BAGEL AL BRIE, CAESAR SANDWICH

BAGEL AL BRIE
Melted brie cheese, green apples, pecans, pesto, balsamic drizzle & basil served in a homemade bagel
+ Smoked Salmon  2.50JOD         + Chicken 1.50JOD

 جبنة البري مع التفاح األخضر وجوز البيكان تقدم مع صوص البيستو ورشة من البلسميك  والريحان في خبز البيجل
  + السلمون المدخن ٢٫٥٠ دينار        + الدجاج  ١٫٥٠ دينار  

6.50JOD

GRILLED SALMON SANDWICH
Marinated salmon, shredded greens, pickled chili & radish served with turmeric lemon tagine sauce 
in a soft homemade oat bun 
 سمك السالمون المتبل يقدم مع خضار مقطعة، فجل مخلل، وفلفل مع صلصة الليمون والكركم في خبز الشوفان المصنوع منزليًا

STEAK SANDWICH
Marinated steak, mushroom relish, salsa verde & peanut sauce served in a soft homemade oat bun 
 ستيك متبل مشوي مع الفطر وصلصة فيردي وصوص الفستق يقدم مع خبز الشوفان المصنوع منزليًا

7.50JOD

8.50JOD

CAESAR SANDWICH
Mixed lettuce topped on a soft homemade oat bun comes with marinated grilled chicken & eggplant chips 
خس مشكل على خبز الشوفان المنزلي مع الدجاج المشوي المتبل ورقائق الباذنجان

6.50JOD

  

 
 

 

SERVED WITH YOUR CHOICE OF SIDE SALAD OR FRENCH FRIES

 SANDWICHES



CLASSIC BURGER 
Angus beef patty comes with melted cheddar cheese, crisp lettuce, tomato, cucumber pickles & special 
Segafredo sauce served on soft bun 
 لحمة انجوس تقدم مع جبنة شيدر ذائبة، خس مقرمش ، طماطم ، خيار مخلل وصلصة سيجافريدو المميزة تقدم على خبزة طرية 

8.00JOD

MUSHROOM BURGER 
Angus beef patty served with melted Emmental cheese, caramelized onion, cucumber pickles & 
mushroom sauce served on a soft bun 
 لحمة انجوس تقدم مع جبنة ايمنتال ذائبة، بصل مكرمل ، مخلل خيار وصلصة فطر تقدم على خبز طري

8.50JOD

CRISPY CHICKEN BURGER 
Crispy chicken breast served with melted cheddar cheese, crisp lettuce, tomato, cucumber pickles & 
mustard sauce served on soft bun
صدر دجاج مقرمش يقدم مع جبنة شيدر ذائبة، خس مقرمش ، طماطم ، خيار مخلل ، صلصة الخردل تقدم على خبز طري

7.00JOD

SERVED WITH YOUR CHOICE OF SIDE SALAD OR FRENCH FRIES

SIDES 
FRENCH FRIES
بطاطا مقلية

SWEET POTATO FRIES
بطاطا حلوة مقلية

SIDE SALAD
سلطة جانبية
 
 

2.00JOD

2.00JOD

1.50JOD
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CLASSIC BURGER, CRISPY CHICKEN BURGER, MUSHROOM BURGER 



GRILLED CHICKEN 
Marinated grilled chicken, glazed with tomato chutney, comes with sautéed spinach, cherry tomatoes 
& mushrooms served with a goat cheese roll, mushroom sauce served with mashed potatoes or 
french fries

 دجاج مشوي متبل، صلصة الطماطم يقدم مع السبانخ السوتيه، البندورة الكرزية والفطر على جانبه رول من جبن الماعز، صوص
 الفطر يقدم مع البطاطا المهروسة  أو البطاطا المقلية

14.00JOD

FRESH SALMON 
Grilled salmon comes with sautéed spinach & cherry tomatoes served with creamy citrus sauce served 
with mashed potatoes or french fries

 سمك السالمون المشوي مع سبانخ وبندورة سوتيه، بندورة كرزية، صوص الحمضيات الكريمية يقدم مع البطاطا المهروسة  أو
البطاطا  المقلية

14.50JOD

BEEF FILET 
Grilled Angus beef filet comes with roasted vegetables, chimichurri sauce & mushroom sauce served 
with mashed potatoes or french fries

 فيليه لحم األنجوس المشوي مع الخضار المشوي، صوص الفطر والشيمشوري اإليطالية يقدم مع البطاطا المهروسة أو
البطاطا  المقلية

18.00JOD

STEAK & FRIES (ENTRECÔTE)
Trimmed Angus beef filet served with french fries and butter mounted original sauce
 فيليه أنجوس مع البطاطا المقلية وصلصة الزبدة المميزة

16.00JOD

SEGAFREDO SPECIALS

FRESH SALMON



Penne pasta, spinach pesto, cherry tomatoes topped with pecans & pecorino cheese
+ Chicken 1.50JOD

 معكرونة بيني مع بيستو السبانخ والبندورة الكرزية مقدمة مع جوز البيكان وجبنة بيكورينو
 + الدجاج  ١٫٥٠ دينار  

6.50JOD

LINGUINE AI FRUTTI DI MARE

POMODORO PASTA

5.50JOD

8.00JOD

6.50JOD

  

 

TAGLIATELLE CON BESCIAMELLA

PENNE AL PESTO

Tagliatelle pasta cooked in creamy sage sauce, sautéed mushrooms topped with hazelnuts & 
parmesan cheese     + Shrimp  4.00JOD         + Chicken 1.50JOD

 معكرونة تالياتيلي مع صوص الميرمية الكريمية والفطر تقدم مع البندق وجبنة البارميزان
  + الجمبري ٤٫٠٠ دينار        + الدجاج  ١٫٥٠ دينار  

Linguine pasta cooked with homemade tomato sauce, seafood, parsley & parmesan cheese
+ Shrimp  4.00JOD

معكرونة لينجويني مع صوص البندورة منزلية الصنع، مأكوالت بحرية مع البقدونس وجبنة البارميزان
    + الجمبري ٤٫٠٠ دينار  

Penne cooked with tomato sauce topped with basil, parmesan cheese & pecans 
+ Shrimp  4.00JOD         + Chicken 1.50JOD         + cream sauce 1.00
 معكرونة بيني مع صوص البندورة منزلية الصنع مع الريحان، جبنة البارميزان وجوز البيكان
  + الجمبري ٤٫٠٠ دينار        + الدجاج  ١٫٥٠ دينار        + صوص الكريمة ١.٠٠ دينار 
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PENNE AL PESTO



SHAWERMA PIZZA, PEPPERONI PIZZA

PARMIGIANA
Tomato basil sauce, topped with grilled eggplant, marinated chicken, oregano, fresh mozzarella & 
parmesan cheese
 صوص البندورة والريحان، باذنجان مشوي، دجاج متبل، زعتر بري مع جبنة البارميزان وجبنة الموزاريال

8.50JOD

PEPPERONI
Tomato basil sauce topped with fresh mozzarella, caramelized pepperoni, and fresh basil
صلصة البندورة والريحان تقدم مع جبنة الموزوريال، شرائح البيبيروني المكرملة وأوراق الريحان  

SHAWERMA
Creamy garlic sauce topped with baked marinated shawerma chicken, mozzarella cheese, french fries, 
tomatoes, parsley, cucumber pickles surved with mutawwameh sauce
 صوص الثوم الكريمية تقدم مع شورما الدجاج المشوية، جبة الموزاريال، بطاطا مقلية، بندورة، بقدونس، مخلل الخيار وصلصة

7.00JOD

7.50JOD

MARGHERITA 7.00JOD

 
 

 

Tomato basil sauce topped with basil, oregano & fresh mozzarella
+ Chicken 1.50JOD

  صوص البندورة والريحان مع جبنة الموزاريال وأوراق الريحان والزعتر
    + الدجاج  ١٫٥٠ دينار  

PIZZAS



SPICED CARROT CAKE, RUSSIAN HONEY CAKE 

RUSSIAN HONEY CAKE  
كيكة العسل الروسية

4.00JOD

ASK THE WAITER FOR SEASONAL SPECIAL DESSERTS

DATE CAKE + espresso shot 0.5JOD

    كيكة التمر   + اسبريسو   ٠٫٥٠دينار
3.50JOD

BAKED CHEESE CAKE WITH MIXED BERRIES 
 شيز كيك مخبوز مع التوت المشكل

4.00JOD

LÄDERACH CHOCOLATE FONDUE  Available in white, milk and dark chocolate
 فوندو الشوكوالته من الديراخ  متوفرة بالشوكوالته البيضاء، شوكوالته بالحليب والشوكوالته الداكنة

10.00JOD200g - 12.00JOD300g -

SW
EET TREATS

CHOCOLATE RASPBERRY MUFFIN 
مافن الشوكوالتة بالتوت

1.50JOD

BANANA DATE MUFFIN 
مافن الموز والتمر

1.50JOD

DARK CHOCOLATE CHIP COOKIE + Add ice cream scoop of your choice 1.50JOD

 كوكي بحبوب الشوكوالتة الداكنة    + إضافة بوظة من اختيارك  ١٫٥٠دينار
2.00JOD

NUTELLA CRINKLE COOKIE  + Add ice cream scoop of your choice 1.50JOD

 كوكي الكرينكل بالنوتيال    + إضافة بوظة من اختيارك  ١٫٥٠دينار
1.50JOD

OAT, RAISIN & CHOCOLATE CHIP COOKIE  + Add ice cream scoop of your choice 1.50JOD

 كوكي الشوفان، الزبيب، وحبوب الشوكوالتة    + إضافة بوظة من اختيارك  ١٫٥٠دينار
1.50JOD

ICE CREAM SCOOP - Vanilla, Caramel, Chocolate & Strawberry -

ايس كريم - فانيليا، كاراميل، شوكوالتة، والفراولة - 
1.50JOD

BROWNIE COOKIE served with vanilla ice cream   

 فخارة الكوكي والبراوني - تقدم مع بوظة الفانيليا
4.00JOD


