
Food
Refreshingly Green
Caesar Salad           QR 55
Served the traditional way with croutons
and parmesan cheese

Poolside Classics
Mini Beef Sliders           QR 55
Served on a soft bun with fried onion,
lettuce and tomato 

Sandwiches and Wraps
Radisson Blu Club   QR 75
Slices of chicken, tomato, lettuce, cheese, veal bacon
and fried egg, served on toasted bread
with French fries and coleslaw

Make Your Own Sandwich  QR 50
Choose your filling from chicken mayonnaise,
roast beef, turkey ham, tuna mayonnaise or cheddar cheese,
then decide if you want your sandwich plain, grilled or toasted

Steak Sammy    QR 65   
5 Oz sirloin steak, grilled to your liking served
in a toasted panini with emmental cheese, 
topped with grilled peppers and onion
and served with home fries and coleslaw

Grilled Chicken Wrap   QR 55
Tortilla filled with roast chicken, lettuce and cheese,
served with a homemade salsa and sour cream

Kids 
Chicken Nuggets   QR 35
Fish Fingers with French Frie s QR 35
Spaghetti Bolognaise  QR 35
French Fries (V)   QR 30

(V) Vegetarian
“Some of the items served on our menus, may contain food substances
and nuts to which an allergic reaction may occur. 
If you have or are susceptible to an allergic reaction from some base foods, 
you should inform the person taking your order who will be happy to advise
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Beverages
Mocktails   
   
Cucumber Lemonade   QR 25
Fizzy lemonade with cooling cucumber   
   
Cranberry Punch   QR 25
Cranberry, orange and lime with mint   
   
Ginger Peach Soda   QR 25
Fresh ginger muddled with peach and topped with soda   
   

Coffee & Hot Beverage Selection
Caffè Americano    QR 21
Double shot of espresso, topped with hot water

Caffè Latte     QR 22
A blend of espresso and foamed milk

Cappuccino     QR 22
Espresso and steamed milk, topped with milk foam 
and dusted with cocoa powder

Espresso
Single shot      QR 20
Double shot     QR 25
Hot Chocolate    QR 25
Turkish Coffee    QR 18
Nescafe     QR 22
Tea Selection (For one)  QR 20
English Breakfast, Earl Grey, Jasmine or Chinese Green      
 

Fresh Juice and Cold Beverages
Blended Fruit Cocktail   QR 30
Fresh Lemon Juice    QR 30
Fresh Carrot Juice    QR 30
Canned Juice (Apple, Pineapple, Cranberry)  QR 17
Soft Drinks (Coca Cola, Sprite, Fanta) QR 20
Mineral Water (0.5 ltr.)    QR 9
Energy Drink    QR 34

 



الخضار املنعشة
سلطة سيزر   

تقدم بالطريقة التقليدية مع خبز محمص وجبنة البارميزان

كالسيك أطراف املسبح
رشائح اللحم البقري الصغ�ة

فطائر اللحم البقري  تقدم عىل خبز ناعم مع البصل والخس والط�طم

اللفائف  و  الساندويشات
راديسون بلو كلوب

رشائح دجاج ، ط�طم ، خس ، جبنة ، و قديد اللحم

البقري  و البيض املقيل ، تقدم عىل

خبز محمص مع بطاطا مقلية و سلطة ملفوف 

إخرت  ساندويشتك الخاصة بك
اخرت الحشوة من الدجاج و املايونيز  أو اللحم البقري املشوي

أو رشائح الديك الرومي مع املايونيز أو التونة أو جبنة الشيدر ثم اخرت ما

إذا كنت تريد السندويش عادي أو مشوي أومحمص

رشيحة لحم سامى
٥ أونصات من رشيحة لحم الخارصة ، مشوية حسب

الرغبة تقدم يف بانيني محمص مع جبنةإ©نتال

مغطاة بالفلفل املشوي والبصل وتقدم مع

البطاطا املقلية وسلطة امللفوف

رول  الدجاج املشوي
تورتيال محشوة  بالدجاج املشوي والخس والجبنة و تقدم مع

صلصة بيتية التحض± والقشدة الحامضة
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طعام

لألطفال
ناجيتس الدجاج

أصابع السمك مع البطاطا املقلية
سباجيتي  بولونيز  بصلصة الط£طم

البطاطا  الفرنسية

(ن) نبا§ (م) مكرسات
الطعام املقدم يف قواµنا قد يحتوي عىل بعض  املدخالت من مكونات،

أومكرسات قد تسبب الحساسية لدى البعض

إذا كان لديك حساسية من بعض األطعمة أو قد تكون عرضة لها

يتوجب عليك إبالغ الشخص الذي يستلم طلبك وسيكون مرسوراً بإبالغك  

له وسيقدم لك النصح و املشورة
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موكتيالت
ليمونادة خيار

مخفوق عص± الليمون مع الخيار املربد

رشاب بنش التوت الربي
التوت الربي ، الربتقال ، اللومي  بالنعناع

صودا الزنجبيل و الخوخ
زنجبيل طازج ممزوج بالخوخ مع الصودا

اختيارات القهوة  و املرشوبات الساخنة
قهوة امري³

قطفة مزدوجة من اسربسو تعلوها مياه ساخنة

قهوة التيه
مزيج من اإلسربيسو والحليب الرغوي

كاباتشينو
إسربسو وحليب عىل البخار مغطاه برغوة الحليب

ومغطى Éسحوق الكاكاو

إسربيسو
إسربيسو مفرد

إسربيسو مزدوج

شوكواله ساخنة
ºقهوة تر

نيسكافية
اإلختيار من الشاي (لشخص واحد)

شاي إفطار إنجليزي ، ايرل جراى ياسمÌ  أو  أخرض صيني، 

العصائر الطازجة واملرشوبات الباردة
كوكتيل فواكه بالخالط

عص� ليمون طازج
عص� جزر طازج

عص� معلب (تفاح، أناناس ، توت بري)

مرشوبات غازية ( كوكا كوال ، سربايت ، فانتا)

مياه معدنية (٠،٥لرت)

مرشوب الطاقة

مرشوبات
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