ALILA JABAL AKHDAR BREAKFAST

At Alila Jabal Akhdar our goal is to source only the freshest
and where possible, organic, local produce which we prepare
and cook to order with passion and creativity. Please allow
for cooking time and enjoy a unique breakfast experience.

قائمة إفطار فندق أليال الجبل األخضر
حرصنا فى فندق عليله الجبل االخضر على تحضير اجود انواع المنتجات
 والعضويه التى يتم تحضيرها و نطبخها على الطلب بابداع،المحليه الطازجه
.وشغف لتجربة افطار فريده من نوعها

البقوليات و الحلويات

CEREALS AND SWEETS
Homemade Bircher Muesli

مزيج البيرشر المحضر بالمطعم

with fresh fruits and sultanas

مع الفواكه الطازجه وزبيب الكشمش

Oatmeal Porridge
with nuts, golden raisin and honey
Brioche French toast
with banana, whipped cream and walnuts

عصيدة الشوفان

مع المكسرات والزبيب الزهبى والعسل

محمص
خبز فرنسي
ّ
مع الموز والكريمة المخفوقة والجوز

فطيرة التوت األزرق المحالة

Blueberry Pancake
with maple syrup and vanilla cream

مع شراب القيقب وكريمة الفانيليا

فطيرة الموز المحالة

Banana Pancake
with caramelized banana and chocolate sauce

مع كريم الموز وصلصة الشوكوالتة

ARABIC

أطــبــاق عـــربيــة

Omani Oat Soup

شوربة الشوفان

مع التمر الطازج

with fresh dates

فول مدمس

Foul Madamas
with pita bread

مع الخبز العربي
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جبن حلوم مشوي

Grilled Halloumi

مع صلصة الطماطم الطازجة ،وشرائح الخبز المشوي ،والليمون

شكشوكة

fresh tomato salsa, chargrilled toast, lemon
Shaksuka

بيض مطهي في صلصة الطماطم والفلفل الملون الغنية مع الخبز

العربي

eggs cooked in rich spiced tomato and bell pepper
sauce with pita

فواتــــح الشـــهــيه

SAVORY

مساال الحمص

Chana Masala

مع خبز براتا المسطح وصلصة الزبادي

with paratha and yoghurt

شرائح السلمون المدخن

Cured Salmon

مع الشبت الطازج واالفوكادو والبيض السلوق على خبز القمح
المشوى

Fresh dill cured salmon ,avocado, poached egg, grilled
whole wheat bread

قطع األفوكادو الطازجة

Avocado

مع الطماطم الصغيرة وجبن الفيتا على الخبز المشوي متعدد
الحبوب مع االعشاب الناعمه وزيت الزيتون والليمون

Fresh avocado, cherry tomatoes and feta cheese on
grilled multigrain bread with soft herbs, olive oil and
lemon

أطبـــــاق الــــبيـــض و المشويات

EGGS AND GRILLED

أومليت مساال

مع صلصة شاتني وخبز براتا المسطح

Masala Omelette
with chutney and paratha

أومليت بياض البيض
مع الكراث وجبن الماعز واألعشاب

Egg white Omelette
with leek, goat cheese and herbs
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لحم الخروف المفروم

المتبل مع
بيض مسلوق مع البطاطس الممزوجه ولحم الضأن
ّ
الطماطم المشوية المتبله باألعشاب
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Lamb Hash
Poached egg with spiced lamb potato hash and herb
roasted tomato

البيض الممزوج

Egg Benedict

بيض مسلوق مع شرائح الديك الرومي المقدد والسبانخ والصلصة
المحمص
الهولندية فوق خبز المافن اإلنجليزي
ّ

Poached egg, turkey bacon, spinach, hollandaise
sauce, toasted English muffin

طبق االفطار الجبلى

Jabal Breakfast

بيض مقلي وشرائح الديك الرومي المقدد مع شرائح لحم العجل
الصغيرة أو سجق الدجاج مع البطاطس المهروسة والطماطم

اختار افطارك بالطريقه التى تفضلها

Fried eggs, turkey bacon, veal or chicken sausage,
mushroom, hash croquette and tomato
Style your own Breakfast Eggs to your Liking

بيض بالطريقة التي تفضلها
مقلى

Poached
Fried

مسلوق

Boiled

مخفوق

Scrambled

باإلضافة إلى اختيارك من األطباق الجانبية
فاصوليا مطبوخة

Choice of Sides
Baked Beans

نقانق الدجاج

Chicken Sausage

نقانق لحم الحمل

Veal Sausage

فطر

Mushroom

سبانخ

Spinach
Turkey Bacon

لحم الديك الرومي المقدد

فلفل مشوي

Roasted Peppers

طماطم

Tomato

بطاطس ممزوجه

Hash
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اختار األومليت بالطريقة التي تفضلها
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Style your own Omelette

مع اختيار الحشوه المفضله

Choice of Filling
Tomato
Onion

الطماطم
البصل

الفطر

Mushroom

الفلفل المحلى

Bell Pepper

الفلفل الحار

Chilly

االعشاب

Herbs

لحم الديك الرومى المقدد

Turkey Bacon

السبانخ

Spinach
Spicy Sausage

النقائق الحاره

Cheese

الجبنه
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