
ردهـــــــــة الــــــــــــــورد
 ROSE LOUNGE

فصــل  فــي  تتفتــح  حيــث  الميــادي.  التاســع  القــرن  منــذ  الــورد  مــاء  إنتــاج  وبــدء   ، الــورد  بزراعــة  الســنين  مئــات  مــدى  علــى  األخضــر  الجبــل  اشــتهر  لقــد 
تفتحهــا  بعــد  مباشــرة  األزهــار  قطــاف  ويتــم  المرتفعــات.  يغمــر  الــذي  الــوردي  اللــون  مــن  أخــاذ  مشــهد  فــي  النباتــات،  مــن  اآلالف  عــام  كل  مــن  الربيــع 
الموروثــة،  القديمــة  للتقاليــد  وفقــا  صغيــرة  دفعــات  فــي  بعنايــة  تقطيرهــا  ذلــك  بعــد  ليتــم  عنفوانهــا،  أوج  فــي  تكــون  حيــن  الشــمس،  شــروق  عنــد 
الفــواح  عبقهــا  بــكل   – وجوهرهــا  خاصتهــا  تعكــس  حيــث  »الدهقــان«.  يســمى  الطيــن  مــن  فــرن  فــوق  والنحاســية  الخزفيــة  األوانــي  باســتخدام  وذلــك 
.....................   . المنطقــة    أنحــاء  جميــع  فــي  كبيــر  بتقديــر  تحظــى  كمــا  الســلطنة،  بهــا  تــزدان  التــي  األوجــه  متعــددة  الجاذبيــة   - ورهافتهــا  وتفردهــا 

Roses have been cultivated in Al Jabal Al Akhdar for hundreds of years, and rosewater produced since the ninth century AD. Each 

spring, thousands of the plants bloom in a riot of pink across the highlands. The blossoms are picked just after they open at sunrise, at 

the height of their potency, and carefully distilled in small batches according to age-old tradition, using ceramic and copper pots on a 

mud oven called an Al-duhjan.Their essence – smoky and floral, exotic and delicate – manifests the multi-faceted allure of Oman, and 

is prized throughout the region



الشكوالته الساخنه بطريقة فندق اليال
شكوالته ساخنه داكنه مع مربى التين

الشكوالته الساخنه المتبله    
شكوالته داكنه مع مسحوق القرفه والينسون  

الشكوالته الساخنه بنكهة الشاى الهندى
توابل الشاى الهندى مع مسحوق الكاكاو وحليب اللوز 

الشكوالته البيضاء الساخنه بنكهة الجوز الوردى
شكوالته ببيضاء ساخنه مع مزيج المكسرات وماء الورد

الشكوالته البيضاء الساخنه بنكهة الفانيليا
شكوالته بيضاء مع خاصة الفانيليا

الشكوالته البيضاء الساخنه بنكهة الكرامل
شكوالته بيضاء مع خاصة الكرامل

Alila hot chocolate
Dark hot chocolate, fig jam

Spice hot chocolate

 Dark chocolate, cinnamon powder, star anises

                             Chai hot chocolate (LF)
Chai spice, cocoa powder, almond milk

Nutty rose white hot chocolate
White hot chocolate, mix nuts rose water

 Vanilla white hot chocolate

White chocolate, vanilla extract

Caramel white hot chocolate

White chocolate, caramel extract

5.000

4.500

4.000

4.000

3.500

3.500

جميع األسعار المذكورة بالريال العماني، وتخضع األسعار لضريبة حكومية ورسوم خدمة بنسبة ٪17.
Prices mentioned are in Omani Rial and subject to 17% government tax and service charge


