
S o f i t e l  E l  G e z i r a hMenu



Above prices are subject to service charge and all applicable government taxes. Above prices are subject to service charge and all applicable government taxes.

tiramisu                                                  40.00

Mascarpone, espresso coffee and “cuillère”

biscuit

Lavende crème brulée                         40.00

Natural lavende flavor

Chocolate mousse profiterole           35.00

served with chocolate and cream sauce

Fresh fruit salad                                       45.00

Ice cream per scoop                              25.00

please ask your waiter for the flavors     

Sweet Temptations

Calamari and vegetable tempura       70.00

Spicy sweet and sour sauce                                      

Three Miniburgers                              110.00                  

Three small Beefburgers with three different 

Cheese. Gouda, Blue cheese and Emmenthal 

served with French fries and mayonnaise 

  

Asian dream                                           85.00   

Chicken satey, beef yakitori, vegetable tempura

spring rolls and sweet chili sauce                             

Fried fish and chips with Sauce tartare  90.00

Appetizers

Caesar Salad                                         95.00

Marinated grilled chicken breast, anchovies and 

garlic dressing, parmesan cheese and crouton’s                                      

Beef tenderloin carpaccio                110.00                  

With Olive oil and Balsamic vinegar, Rocket 

Salad and parmesan flakes  

Shrimps cocktail                                   95.00   

Steamed shrimps and crunchy vegetables with

a spicy cocktail sauce 

Cold oriental mezzeh                           60.00   

Babaganouch, hommus, tabouleh, mutatabal

paprika cheese and baladi bread                            

French cheese platter                       100.00

Selection of four French Cheese, served with 

figs-chutney, crackers and dried fruits

Salads and Starters

Smoked salmon sandwich                      120.00            

Served in a rye bread with goat cheese, caper

olive oil and fresh rocket Salad. French fries                                      

Traditional club sandwich                 90.00                  

Chicken breast, tomatoes, turkey ham, egg

lettuce and mayonnaise. French fries

Sofitel Beef Burger                            110.00   

Fresh grounded beef, pan fried. Served in 

a sesame bun, with a light garlic mayonnaise, fried 

onion rings, tomato slices, cucumber, and lettuce. 

Cole slaw, French fries and a small fresh salad  

Bruschetta al tonno                            85.00   

Roasted bread with tuna, green onion

tomatoes, mayonnaise, black olive tapenade 

served with fresh green salad  

Hot  oriental  mezzeh                               75.00            

Kobeba, cheese and meat sambussek, oriental

beef sausage, wine leaves and tahina sauce                                     

Sandwich, Burger and Bruschetta



   

سيزار سالط                                                        95 جنية 
صدور الدجاج المتبلة, االنشوجة مع صوص الثوم تقدم مع 

جبن البارميزان والخبز المحمص 

لبيف تندرليون كاربتشو                               110 جنية 
يقدم مع زيت الزيتون وخل البالسميك وسلطة الروكيت مع 

شرائح جبن البرميزان 

كوكتيل الجمبري                                            95 جنية 
مع  يقدم  المقرمش  والخضار  المسلوق  الجمبري  من  قطع 

صوص الكوكتيل الحار 

اورينتال مازة باردة                                              60 جنية 
مع  تقدم  بالجبن  بابريكا  متبل,  تبولة,  حمص,  غنوج,  بابا 

الخبز العربي 

صحن الجبن الفرنسي                                     100 جنية 
مختارات من اربع انواع جبن فرنسية تقدم مع التين والفواكة 

المجففة والبسكويت 

السالطات والممقبالت  

برجر، ساندوتش وبروشيتا 

سموك سالمون ساندوتش                 120 جنية 
يقدم من خبز الراي االلماني وجبن الماعز, حبوب الكابر, زيت 

الزيتون وسالط الروكيت, بطاطس محمرة 

كلوب ساندوتش التقليدي                 90 جنية 
بيض,  مدخن,  لحم  تركي,  طماطم,  شرائح  الدجاج,  صدور 

خس, مع المايونيز تقدم مع البطاطس المحمرة 

سوفتيل بيف برجر                             110 جنية 
لحم مفروم طازج, يقدم في خبز البرجر الخاص, مع المايونيز 
مع  وتقدم  خيار,  خس,  الطماطم,  حلقات  المحمر,  والبصل 

سلطة الكول سلو  والبطاطس المحمرة 

بروشيتا ال تونو                                      85 جنية 
زيتون  مايونيز,  طماطم,  بصل,  التونة,  مع  روسيتد  الخبز 

اسود, تقدم مع سلطة الخضروات الطازجة 

اورينتال مازة ساخنة                              75 جنية 
كبيبة,  سبموسبك لحم وجبن, سجق بلدي, ورق العنب مع 

صوص الطحينة 

يضـاف رسم الخدمة والضـرائب المقررة يضـاف رسم الخدمة والضـرائب المقررة

كاالماري وتامبورا الخضار                          70 جنية 
تقدم مع صوص الحار والحلو 

ثري ميني برجر                                         110 جنية 
ثالث قطع برجر صغيرة مع ثالث انواع جبن مختلف » جودا, 

بلو, امينتال » تقدم مع الماينونيز والبطاطس المحمرة 

اسيان دريمز                                            85 جنية 
اسياخ الدجاج علي طريقة االسيوية, لحم ياختوري, مع خضار 

تامبورا والسبرنج رولز تقدم مع الصوص الحار 

فيش اند شيبس  مع تارتار صوص        90 جنية 

المقبالت 

الحلويات 

تيرماسو                                                50 جنية 
جبن الماسكيربونو, قهوة اسبرسو, مع بسكويت الجوليير 

الفند كريم بورليية                                 40 جنية 
طعم الالفند الطبيعي 

شيكوالت موس بروفيترولز                 35 جنية 
تقدم مع الشيكوالتة وصوص الكريمة

سلطة فواكه طازجة                         45 جنية 

ايس كريم سكوب                               25 جنية 
ا اختيارك من الفانليا, الشيكوالتة, الفروالة, كارميل,

 ليمون مانجو ايس كريم 






