قــائمـة تويست
Twist Menu

صباحا
صباحا وحتى الساعة 11:00
يوميا من الساعة 6:00
قائمة طعام تويست
ً
ً
ً
Twist Menu Daily 6:00am – 11:00am

أطباق الفطور

الفطور العربي

Breakfast
 119ر.س

 1859سعرة حرارية

اختيارك من العصير الطازج :البرتقال ،أو األناناس،
أو الجريب فروت ،أو الجزر.
بيضتان مطبوختان بالطريقة التي تحب.
مدمس ،لبنة ،مكدوس،
تقدم مع فول
ّ
جبنة الحلوم ،زيتون مشكل.
سلة مخبوزات تحتوي على كرواسون بالزعتر ،ولفائف
الخبز ،وخبز عربي.
تقدم مع الزبـ ــدة ،والمي ــرانـ ــغ ،والمعلب ـ ـ ــات،
والعسل.
مع قهوة صباحية ،شاي ،أو شوكوالتة ساخنة.

الفطور األمريكي

 110ر.س

 1770سعرة حرارية

اختيارك من العصير الطازج :البرتقال ،أو األناناس،
أو الجريب فروت ،أو الجزر.
طبق من الفواكه الموسمية
المحضرة بالمنزل مع اختيارك
سلة من المخبوزات ُ
من الخبز
بيضتان مطبوختان بالطريقة التي تحب:
نقانق الدجاج للفطور ،تركي هام ،أو تركي
اللحم المقد.
مع القهوة ،الشاي ،أو الشوكوالتة الساخنة.

فطور إنتركونتيننتال

 69ر.س

 1456سعرة حرارية

عصير طازج:
البرتقال أو الجزر أو الجريب فروت
سلة من المخبوزات تحتوي على كرواسون ،الفطائر
الدنماركية ،وخبز التوست
المربى ،والعسل ،والزبدة
تقدم مع ُ
خيارات من حبوب الفطور مع اختيارك من نوع الحليب:
(كامل الدسم ،قليل الدسم ،منزوع الدسم ،أو حليب
الصويا)
وشرابك الصباحي (قهوة ،شاي ،أو شوكوالتة ساخنة).

119 SAR

1859 CAL

A Taste of Arabia

Your choice of fresh juice: orange, pineapple,
grapefruit or carrot
Two eggs cooked to your liking
With foul medames, labneh, makdous,
halloumi and mixed olives
Basket of freshly baked za’atar croissant,
bread rolls, Arabic bread
Served with butter, margarine, preserves
and honey
Accompanied by coffee, tea or hot chocolate.

110 SAR

1770 CAL

American breakfast

Your choice of fresh juice: orange, pineapple,
grapefruit or carrot
Seasonal fruit plate
Basket of homemade morning pastries and
your choice of toast
Two eggs cooked to your liking with choice of:
Breakfast chicken sausage, turkey ham or
turkey bacon
Accompanied by coffee, tea or hot chocolate.

69 SAR

1456 CAL

InterContinental
breakfast

Freshly squeezed juice
Orange or carrot Or grapefruit
Bakery basket with croissants, Danish roll
& toast bread
Served with Honey, jam & butter
Cereal choice with milk selection
)(Full fat, low fat, skimmed or soya
Accompanied by
Coffee, tea or hot chocolate.

صباحا
صباحا وحتى الساعة 11:00
يوميا من الساعة 6:00
قائمة طعام تويست
ً
ً
ً
Twist Menu Daily 6:00am – 11:00am

Breakfast A la Carte

قائمة الفطور حسب الطلب
طبق من شرائح الفواكه الموسمية

 49ر.س

49 SAR

Sliced seasonal fruits

المخبوزات الصباحية

 39ر.س

39 SAR

Morning pastries

حبوب الفطور

 29ر.س

29 SAR

Breakfast cereals

 126سعرة حرارية

 826سعرة حرارية

 245سعرة حرارية

اختيارك من نوع الحبوب ،تقدم مع حليب كامل الدسم
أو منزوع الدسم.

126 CAL

826 CAL

245 CAL

Your cereals selection with your milk
)(Full fat, low fat, skimmed or soya

عصيدة الشوفان

 34ر.س

34 SAR

Oatmeal porridge

زبادي

 34ر.س

34 SAR

Yoghurt bowl

 548سعرة حرارية

 61سعرة حرارية

فواكه ،جرانوال ،زبادي

بتر ميلك بان كيكس
تقدم مع الموز ،والتوت الطازج

بوريتو الفطور

 32ر.س

 345سعرة حرارية

 39ر.س

 613سعرة حرارية

بيض ،فاصوليا سوداء ،جواكامولي ،كريمة حامضة

بيض بينديكت

 59ر.س

 675سعرة حرارية

سمك السلمون الكالسيكي ُ
والمدخن ،خبز التوست،
جرجير ،صلصة هولنديز

دمس
فول ُم ّ

 22ر.س

 154سعرة حرارية

دمس مطبوخ بالبهارات التقليدية
فول ُم ّ

548 CAL

61 CAL

32 SAR

345 CAL

39 SAR

613 CAL

fruit, granola, yoghurt

Buttermilk pancakes
banana, fresh berries

Breakfast burrito

eggs, black beans, guacamole, sour cream

59 SAR

675 CAL

22 SAR

154 CAL

Eggs benedict
Classic smoked salmon, toast, Rocca,
hollandaise sauce

Foul medames

Cooked fava beans, traditional condiments

صباحا
صباحا وحتى الساعة 6:00
يوميا من الساعة 11:00
قائمة طعام تويست
ً
ً
ً
Twist Menu Daily 11:00am – 6:00am

Soup and appetizer

أطباق الشوربة والمقبالت
شوربة اليوم
شوربة العدس

Soup of the day
 24ر.س

 296سعرة حرارية

تقدم مع الليمون والخبز العربي المقرمش

شوربة الحريرة

 33ر.س

 296سعرة حرارية

مكعبات من اللحم ،طماطم ،كزبرة طازجة

سلطة القيصر

 49ر.س

 360سعرة حرارية

حمصة
سلطة رومانية تقدم مع قطع الخبز ُ
الم ّ
باألعشاب ،جبنة البارميزان ،صلصة الثوم

24 SAR

296 CAL

33 SAR

296 CAL

49 SAR

360 CAL

Lentil soup
Lemon, Arabic crispy bread

Harira Soup
Minced Meat, tomato fresh coriander

Caesar salad

Crisp romaine, herb croutons, parmesan
and garlic dressing

إضافة الروبيان

 5ر.س
 10ر.س

5 SAR
10 SAR

Add on chicken
Add on prawns

سلطة بافلو الموتزاريال

 59ر.س

59 SAR

Buffalo mozzarella salad

إضافة الدجاج

 265سعرة حرارية

الجرجير مع الريحان ،والطماطم ،وزيت الزيتون

سلطة يونانية
جبنة الفيتا ،خيار ،بصل أحمر ،زيتون

سلطة السبانخ والكرنب

 45ر.س

 436سعرة حرارية

 49ر.س

 410سعرة حرارية

الكينوا ،والتمر ،والكاجو ،وجبنة الفيتا ،وتتبيلة
خل الرمان.

مقبالت شرقية

 49ر.س

 880سعرة حرارية

حمص ،متبل ،تبولة ،كبة ،فطائر ،ورق عنب،
وخبز عربي

أجنحة دجاج حلوة وحارة

 55ر.س

 334سعرة حرارية

أجنحة دجاج ،تقدم مع تغميسة صلصة الرانش،
وكرفس ،وأصابع الجزر

265 CAL

45 SAR

436 CAL

49 SAR

410 CAL

Rocca, basil, tomato, olive oil

Greek salad
Feta, cucumber, red onion, olives

Spinach kale salad

Quinoa, dates, cashews, feta, pomegranate
vinaigrette

49 SAR

880 CAL

Oriental mezze

Hummus, mutable, tabbouleh, kibbeh, fatayer,
vine leaves, Arabic bread

55 SAR

334 CAL

Sweet spicy wings
Chicken wings, ranch dip, celery
and carrot sticks

صباحا
صباحا وحتى الساعة 6:00
يوميا من الساعة 11:00
قائمة طعام تويست
ً
ً
ً
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Pizzas

قائمة الفطور حسب الطلب

أطباق البيتزا المخبوزة في التنور

تُ حضر البيتزا لدينا حسب طلبك،
باستخدام أفضل المكونات الموسمية والصلصة
المحضرة بالمنزل
ُ

بيتزا مارغاريتا
جبنة الموتزاريال ،صلصة الطماطم،
ريحان إيطالي حلو

بيتزا بيبروني

 49ر.س

 1467سعرة حرارية

 59ر.س

 1744سعرة حرارية

بيبروني اللحم البقري ،طماطم ،جبنة الموتزاريال

بيتزا نباتية

 49ر.س

 1490سعرة حرارية

باذنجان ،كوسا ،بصل ،فلفل بارد ،أوريجانو

الخبز والساندويتشات
ساندويتش رويال كلوب

 67ر.س

 873سعرة حرارية

 86ر.س

 1377سعرة حرارية

المحمص ،صلصة الطماطم،
خبز التوست ُ
سلطة كولسلو ،مخلل ،بطاطس مقلية منزلية

الكساديا

 67ر.س

خبز التورتيال ،مع ثالثة انوع من الجبن ،والهالبينو

إضافة الدجاج

Our pizzas are specially made to your order
Using the best of seasonal ingredients and
homemade sauces

49 SAR

1467 CAL

59 SAR

1744 CAL

49 SAR

1490 CAL

Margherita
Mozzarella, crushed tomato sauce,
Italian sweet basil

Pepperoni
Beef pepperoni, tomato, mozzarella

Vegetarian

Eggplant, zucchini, onion, capsicum, oregano

BETWEEN BREAD AND BUNS

دجاج ،تركي اللحم المقدد ،بيض ،بطاطس مقلية
منزلية ،وسلطة بحجم صغير

برجر اللحم البقري

Brick oven pizzas

 478سعرة حرارية

67 SAR

873 CAL

Royal club sandwich

Chicken, turkey bacon, egg, home fries,
mini salad

86 SAR

1377 CAL

Beef burger

Toasted bun, tomato relish, slaw, pickle,
house fries

67 SAR

Quesadilla

Flour tortilla, three cheeses, and jalapenos

478 CAL

Add on chicken

صباحا
صباحا وحتى الساعة 6:00
يوميا من الساعة 11:00
قائمة طعام تويست
ً
ً
ً
Twist Menu Daily 11:00am – 6:00am

MAIN COURSES

أطباق الشوربة والمقبالت
 99ر.س

األطباق الرئيسية
خضراوات مشوية وبطاطا مشوية

مأكوالت بحرية مشوية

 590سعرة حرارية

 109ر.س

 1430سعرة حرارية

تشكيلة من الروبيان الكبير ،الكركند ،سمك السي باس،
الحبار ،تقدم مع زبدة الزعفران والبقدونس
وبطاطس مقلية

 79ر.س

كركند مشوي
كركند مشوي ،يقدم مع نبات الهليون،
بطاطا مهروسة بزبدة الليمون

 1430سعرة حرارية

 51ر.س

دجاج بالزبدة
ببهارات الكاري ،أرز وبهارات تقليدية

دجاج بالليمون واألعشاب

 839سعرة حرارية

 65ر.س

 894سعرة حرارية

صلصة الطماطم والبطاطا المهروسة والبروكلي

 109ر.س

لحم تندرلوين  200غ

 951سعرة حرارية

بطاطا مهروسة ،وخضراوات مشوية ،ونبات الهليون،
مع اختيارك من صلصة الفطر أو الصلصة الخضراء

مشويات شرقية مشكلة

 85ر.س

 1533سعرة حرارية

كفتة ،كباب لحم الضأن .شيش طاووق ،قطع من لحم
الضأن ،توابل عربية ،بطاطس مقلية

برياني

أرز  ،أعشاب ،توابل تقليدية

لحم الضأن

دجاج

باستا

 850سعرة حرارية
 969سعرة حرارية

بيني ،سباغيتي ،فيتوشيني

99 SAR

590 CAL

109 SAR
1430 CAL

Butter chicken

839 CAL

Curry, fragrant rice, traditional condiments

65 SAR

894 CAL

109 SAR

951 CAL

Lemon and herb chicken
Tomato sauce, mash potato broccoli

Tenderloin beef 200gr

mashed potatoes, grilled vegetables, and
asparagus, Sauces: mushroom sauce, greens

85 SAR

1533 CAL

Oriental mixed grill

Kofta, lamb kebab, shish taouk, lamb chop,
Arabic spices, French fries

Biryani

Rice, herbs, spices, traditional condiments

 80ر.س
 70ر.س

80 SAR
70 SAR

 55ر.س

55 SAR

ألفريدو
بولونيز

 813سعرة حرارية

إضافة دجاج

Grilled Lobster

51 SAR

 828سعرة حرارية

إضافة روبيان

Jumbo prawns, lobster, sea bass,
squid, Saffron parsley butter,
French fries

1430 CAL

828 CAL

نباتي

Seafood mixed grill

Lobster grilled, asparagus, mash potato lemon
butter sauce

 510سعرة حرارية

أربياتا

Grilled vegetables, roasted potatoes

79 SAR

510 CAL

الزيت والثوم

Grilled salmon

 516سعرة حرارية
 790سعرة حرارية

 10ر.س
 15ر.س

516 CAL
790 CAL

850 CAL

969 CAL

Lamb

Chicken

Pasta

Penne, spaghetti, fettuccini
Oil & garlic
Arrabiata
Alfredo
Vegan

813 CAL

Bolognese

10 SAR

Add on Chicken

15 SAR

Add on Prawns

صباحا
صباحا وحتى الساعة 6:00
يوميا من الساعة 11:00
قائمة طعام تويست
ً
ً
ً
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Something Sweet

أطباق الحلويات
تشيز كيك
تقدم مع الفراولة

طبق فواكه طازجة
فواكه موسمية طازجة

آيس كريم
 3سكوب :شوكوالتة | فراولة | فانيال

براونيز الشوكوالتة
صلصة الشوكوالتة

أم علي
بودينغ الخبز الساخن ،مع الفستق،
المحمص
واللوز ُ

 39ر.س

 868سعرة حرارية

 39ر.س

 126سعرة حرارية

 29ر.س

 491سعرة حرارية

 39ر.س

 868سعرة حرارية

 30ر.س

 868سعرة حرارية

39 SAR

868 CAL

39 SAR

126 CAL

29 SAR

491 CAL

Cheesecake
With strawberries

Fresh fruit platter
Fresh seasonal fresh fruits

Ice cream

3 scoops: chocolate | strawberry | vanilla

39 SAR

868 CAL

30 SAR

868 CAL

Chocolate brownie
Chocolate sauce

Umm Ali
Warm bread pudding, pistachio,
toasted almonds

For Kids

قائمة طعام األطفال

Daily 24 hours

يوميا ،لمدة  24ساعة
متوفرة
ً

وجبة فطور كاملة

 35ر.س

35 SAR

Full breakfast

كوب فواكه طازجة

 29ر.س

29 SAR

Fresh fruit cup

زبادي طبيعي بنكهة الفانيال

 25ر.س

25 SAR

Natural vanilla yoghurt

 5ر.س

5 SAR

بيضة واحدة بالطريقة التي تحب ،نقانق بالدجاج،
هاش براون ،فاصوليا مطبوخة ،خبز التوست

يمكنك إضافة :موز | توت

 99سعرة حرارية

 49سعرة حرارية

1 egg any style, chicken sausage, hash brown,
Baked beans, toast

99 CAL

49 CAL

Add on banana | berries

شوربة عدس

 29ر.س

29 SAR

Lentil soup

معكرونة بالجبن

 30ر.س

30 SAR

Macaroni and cheese

 32ر.س

32 SAR

Chicken hot dog

 32ر.س

32 SAR

Mini beef cheeseburgers

 35ر.س

35 SAR

Grilled chicken tenders

 39ر.س

39 SAR

Fish bites

 39ر.س

39 SAR

Spaghetti

باستا مطبوخة مع صلصة الكريمة
والجبن

هوت دوغ بالدجاج

 2هوت دوغ صغير ،بطاطس مقلية
وأصابع الخضراوات

ميني برجر لحم بقري بالجبنة

بطاطس مقلية ،أصابع الخضراوات

قطع الدجاج المشوية

بطاطس مقلية ،أصابع الخضراوات

فش بايتس

قطع كبيرة من البطاطس ،بازالء

فش بايتس

صلصة الطماطم
صلصة بولونيز

 145سعرة حرارية

 460سعرة حرارية

 550سعرة حرارية

 ٦٠٨سعرة حرارية

 597سعرة حرارية

 598سعرة حرارية

 320سعرة حرارية
 405سعرة حرارية

145 CAL

460 CAL

550 CAL

608 CAL

597 CAL

598 CAL

320 CAL

405 CAL

Baked macaroni pasta, cream sauce,
cheese

2 mini hot dogs, French fries,
vegetable sticks

French fries, vegetable sticks

French fries, vegetable sticks

Chunky chips, peas

Choice of: tomato sauce
Bolognese

