لو مترو هو مطعم الفندق العالمي
المفتوح طوال اليوم و يقدم
اختيارات فاخرة للبوفيه لإلفطار و الغداء
و قائمة عالمية رائعة للمساء
Le Metro is the hotel’s international
all-day dining restaurant, offering
sumptuous buffet selections for breakfast
and lunch and an exciting international a la
carte menu for the evening.

 رسم خدمة٪10 رسـوم بلدية و٪10 كـل األسعار تشمـل
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مقبالت

ENTRÈE
Soup of the Day

AED 34

حساء اليوم

French Onion Soup

AED 36

حساء البصل الفرنسي

Traditional French soup with onion,
croutons & cheese

Arugula Salad (v)

Baby rocket, served with sundried tomato,
artichoke with balsamic dressing

Tomato Burrata Salad (v)

Creamy mozzarella cheese, mix leaves,
tomato, fresh basil and pesto sauce

AED 44

AED 46

AED 48

Smoked Duck Carpaccio

AED 54

Scottish Smoked Salmon

AED 56

Thin slices of smoked duck breast, served with
fresh figs, crispy croutons & horseradish sauce

Served with traditional condiments &
Melba toast

Pistachio Crusted Scallops

Pistachio gratinated scallops served with
tomato salsa & saffron sauce

AED 56

AED 58

Mezzeh Platter

AED 58

A platter of cold & hot mezzeh
(Hummus, mutable, babaganoush, kebbeh,
spinach fatayer, cheese samboussek)

)سلطة بوراتا الطماطم (ن
، أوراق مشكلة،جبن موتزاريال كريمي
 ريحان طازج وصوص البستو،طماطم

سلطةسيزرالكالسيكية

خس مقرمش مع خبز الثوم الحلو المحمص
و جبنة البارميزان

كابارتشيو البط المدخن

 تقدم مع،شريحة رفيعة من صدر البط المدخن
 قطع الخبز المقرمش وصوص الفجل،تين طازج

سلمون سكوتلندي مدخن
يقدم مع اإلضافات التقليدية
وتوست ملبا

كل البرجر والسندويتشات تقدم مع بطاطس
محمرة قطع كبيرة

All burgers and sandwiches are served with
steak cut fries

Oriental Cheese Wrap (v)

AED 56

)ملفوف الجبن الشرقي (ن

Open-Faced Bresaola Sandwich

AED 62

سندويتش بريساوال مفتوح

Grilled halloumi cheese, tomato and
cucumber wrapped in thin Markook bread

Focaccia bread, olives paste, mozzarella and
bresaola

The Club

AED 62

Salmon Wrap

AED 64

Le Metro Burger

AED 68

Toasted white or brown bread filled with lettuce,
tomato, chicken, mayonnaise and
crispy veal bacon

Smoked salmon, iceberg lettuce, cucumber
and cream cheese wrapped in a thin
Iranian bread

Beef or chicken burger with fried egg, lettuce,
tomato, caramelized onion and cheese

، طماطم وخيار،جبن حلومي مشوي
ملفوفة في خبز مرقوق رفيع

، معجون الزيتون،خبز فوكاشيا
موتزاريال وبريساوال

اسقلوب مقرمش بالفستق

اسقلوب بالفستق المبشور يقدم مع
صلصة الطماطم وصوص الزعفران

Shrimps Cocktail

Shrimps with spicy cocktail sauce

)سلطة الجرجير (ن

، يقدم مع طماطم مجففة،جرجير صغير
خرشوف وتتبيلة بلسمي

Classic Caesar Salad

Crispy romaine lettuce with sweet garlic croutons
and aged parmesan cheese

،حساء فرنسي تقليدي مع البصل
قطع الخبز المحمص والجبن

برجر و
سندويتشات

BURGERS AND
SANDWICHES

كوكتيل جمبري

جمبري مع صوص الكوكتيل الحار

طبق مزة

طبق من المزة الباردة والساخنة
، فطائر سبانخ، كبة، بابا غنوج، متبل،(حمص
)سمبوسك جبن
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ذا كلوب

،خبز توست أبيض أو بني مليء بالخس
 المايونيز، الدجاج،الطماطم
وشرائح اللحم المقرمشة

ملفوف السلمون

 خيار، خس،سلمون مدخن
وجبن كريمي
ملفوف في خبز مرقوق رفيع

برجر لو مترو

، طماطم، خس،برجر بقري أو دجاج مع بيض مقلي
بصل محمر وجبن

باستا

PASTA
Penne Pomodoro (v)

AED 56

)بينا بومودورو (ن

Pappardelle Alfredo

AED 58

بابارديلي ألفريدو

Tomato & fresh herbs

Chicken, mushroom, butter, cream
and parmesan cheese

Spaghetti Vongole

Clams, fresh tomato, garlic, parsley &
extra virgin olive oil

Spicy Seafood Linguini

Prawns, mussels, squids, garlic and tomatoes

AED 60

AED 62

Ribeye (300g)
Prime Rib (450g)
Lamb Chops

سباجيتي فونجولي

 بقدونس، ثوم، طماطم طازجة،محار
وزيت زيتون نقي

لينجويني المأكوالت البحرية الحارة
 ثوم وطماطم، حبار، محار،جمبري

يقدم مع اختيارك من بطاطس
 تمبورا، اسباراجوس طازج،مهروسة متبلة
مشروم البورتوبيلو
أو خضروات الموسم على البخار

Served with choice of homemade loaded
mashed potato, crispy asparagus, tempura
portobello mushroom,
or steamed seasonal vegetables.

Angus Beef Tenderloin (250g)

 كريمة، زبد، مشروم،دجاج
وجبن بارميزان

الستيك

STEAKS

Sirloin (300g)

طماطم وأعشاب طازجة

AED 128
AED 138
AED 138
AED 158
AED 128

Sauces:

Béarnaise
Black pepper sauce
Mushroom sauce
Red wine and shallots

) جم300( سيرليون
) جم250( تندرليون أبقار أنجوس
) جم300( ريب آي
) جم450( ضلوع ممتازة
قطع لحم الحمل

:الصوص

بيارنيز
صوص الفلفل األسود
صوص المشروم
النبيذ األحمر والكرات

األطباق
العالمية

INTERNATIONAL
FAVORITES
Fresh Catch of the Day

Please ask the waiter for today’s catch

AED 140

أسأل النادل من طبق اليوم

Salmon with Provencal Potato

AED 88

Corn-fed Chicken Breast

AED 88

Butter Chicken

AED 78

Paneer Tikka (v)

AED 78

Honey-glazed Duck Breast

AED 88

Lamb Shank

AED 88

Veal Milanese

AED 98

U10 prawn

AED 128

Pan-seared salmon, crushed potato with olives,
garlic & coriander served with salsa verde

Corn fed chicken breast, sweet mashed potato,
asparagus & mushroom cream sauce

Tandoori boneless chicken thigh simmered in
creamy tomato gravy served with rice

Tender cottage cheese, marinated with tikka
masala served with steamed rice

Pan seared duck breast, glazed with honey &
rosemary, berry braised red cabbage
served with chocolate sauce

Braised lamb shank with mashed potato

Breaded veal chops, served with sundried
tomato & rocka salad

Grilled tiger prawns served with saffron rice and
grilled vegetable skewer

صيد اليوم الطازج
سلمون مع بطاطس بروفنسيال

 الثوم،سلمون مشوي مع بطاطس مهروسة مع الزيتون
والكزبرة يقدم مع صلصة خضراء

صدر دجاج

، بطاطس حلوة مهروسة،صدر دجاج مغذى بالحبوب
اسبراجوس وصوص كريمة المشروم

دجاج بالزبد

تندوري أوراك الدجاج المخلي مطهوة ببطء في مرق
الطماطم بالكريمة يقدم مع أرز

)بانير تيكا (ن

 متبل بتيكا ماساال يقدم،جبن قريش طري
مع أرز على البخار
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صدر البط المدهون بالعسل

، يدهن بالعسل والروزماري،صدر البط مشوي
ملفوف أحمر مع التوت
يقدم مع صوص الشوكوالته

قطعة لحم حمل

قطعةلحمحملكبيرةمطهوةببطءمعبطاطسمهروسة

لحم عجل على طريقة ميالنو

 تقدم مع طماطم مجففة،قطع لحم العجل البانيه
وسلطة جرجير

10 جمبري يو

جمبري مشوي يقدم مع أرز بالزعفران
وخضروات مشوية

الحلويات

SWEETS
Tiramisu

Thin layer of coffee biscuit with mascarpone cream

AED 36

Raspberry Mille Feuille

AED 36

Date Pudding

AED 36

Layers of crispy pastry and cream with
fresh raspberry

Sticky date pudding, toffee sauce &
caramel ice cream

Chocolate Fondant

Warm chocolate cake filled with chocolate
sauce, served with vanilla ice cream

Ice cream & sherbet (scoop)

Ice cream: vanilla, chocolate, strawberry
Sherbet: mango, lychee, raspberry

ترامايسو

طبقةرفيعةمنبسكويتالقهوةمعكريمالماسكاربوني

ميل فيي التوت

طبقات من الرقائق المقرمشة والكريمة
مع التوت الطازج

بودينج التمر

 صوص التوفي،بودينج التمر
وآيس كريم كراميل

AED 38

AED 9

شوكوالته فوندان

،كيك الشوكوالته الدافئة محشوة بصوص الشوكوالته
تقدم مع آيس كريم فانيليا

)آيس كريم وشربات (ملعقة
 فراولة، شوكوالته، فانيليا:آيس كريم
 توت، ليتشة، مانجو:شربات

SPARKLING
Cooks, Sparkling Brut
NV, USA

By glass By bottle

AED

AED

45 225

Medium-dry crisp sparkling wine with notes of
apple and pear balanced with a bouquet of
toasty yeast and floral nuances.

Laurent Perrier Brut NV,
Champagne, France

145 715

،روالن بيرييه بروت إن في
 فرنسا،شمبانيا
أسلوب خفيف منعش
وأنيق مع رقي سخي تزيد في
روعته الهشاشة والتوازن

285

Lindeman’s, Bin 30
Sparkling Rosé, Australia

، روزيه فوار30  بين،لندمانز
أستراليا

 كامل النكهة وردي فوار مع، مليء بالحيوية،منعش
نكهات فاكهة التوت يكتمل بمذاق و
ملمس كريمي

A fresh, lively, full flavoured pink bubbly with
berry fruit flavours complemented by a creamy
mouth-feel and texture.

أبيض

White
35 160

An easy-drinking Chardonnay with fresh peach
flavours combined with toasty oak characters
and a creamy mouth-feel.

Angel Cove, Sauvignon Blanc,
Marlborough, New Zealand

، سباركلينج بروت إن في،كوكس
الواليات المتحدة

نبيذ فوار متوسط الجفاف مع لمسات من التفاح
والكمثري يتوازن مع باقة من الخميرة الدافئة و
لمسات زهور دقيقة

A lighter house style that is fresh and elegant with
generous finesse perfected with crispness and
balance.

Hardys, The Riddle, Chardonnay,
Southeast Australia

فوار

 جنوب، شاردونيه، ذا ريدل،هارديز
شرقي أستراليا
شاردونيه سهل الشرب مع نكهات
الخوخ الطازج ومعه طابع البلوط الدافيء و
دسامة في الفم

52 250

A vibrant tropical ripe fruit aromas and flavours
leaving a crisp citrus and lingering mineral
nuances.
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، سوفينيون أبيض،إينجل كوف
 نيو زيلندا،مارلبورو
عطور ونكهات الفاكهة االستوائية الناضجة
المليئة بالحيوية تترك لمسة هشة
معدنية للحمضيات

Red

By glass By bottle

AED

Chateau Timberlay Blanc, Robert
Giraud, Bordeaux, France

AED

55 265

مزيج رفيع التوازن من السوفينيون بالن
سميليون ناعم ومع ذلك حافل بنكهات
منعشة للحمضيات والفاكهة

A very well-balanced blend of Sauvignon Blanc
and Semillion that is soft yet bursting with zesty
citrus and fruit flavors.

DBR (Lafite), Los Vascos, Sauvignon
Blanc, Chile

295 ، لوس فاسكوس،)دي بي آر (الفيت

 شيلي،سوفينيون بالن

Fresh and well balanced Sauvignon Blanc with
hints of pineapple and lime.

Graham Beck, The Game Reserve,
Sauvignon Blanc,
Stellenbosch, South Africa

 مع لمسات من األناناس،سوفينيون بالن طازج ومتوازن
والليمون الحامض

300

Classic Sauvignon Blanc with green grassy
aromas and tropical fruit flavours with hints of
green pepper and gives a crisp, fresh
and lively finish.

Beni di Batasiolo, Gavi DOCG,
Piedmont, Italy

330

، جافي دوكج،بيني دي باتاسيولو
 ايطاليا،بيدمونت

 مع لمسة، خفيف ومتوسط الوزن، عطري،كورتيز جاف
ختام طويلة وأنيقة

625

Elegant, full-bodied Chardonnay that displays
powerful character and complexity with elegant
long finish.

Rosé
Sauvion et Fils, Chemin des Sables,
Rosé d’Anjou, Loire, France
37 175

One of Loire Valley›s most popular wines bursting with an array of peach strawberry and cherry
flavours in a light, easy drinking style.

، ذا جيم ريزيرف،جراهام بيك
،سوفينيون بالن
 جنوب أفريقيا،ستيلينبوخ

سوفينيون بالن كالسيكي مع عطر عشبي أخضر
ونكهات الفاكهة االستوائية مع ملسات من الفلفل
 طازجة،األخضر ويمنح لمسة منعشة
ومليئة بالحيوية في النهاية

A dry, scented, very subtle, medium weight
Cortese with long and elegant finish.

Domaine Cordier Père et Fils,
Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes,
Burgundy, France

،شاتو تمبرالي أبيض
فرنسا، بوردو،روبير جيرو

،دومين كوردييه بار إي فيس
،فويسيه-بولي
،فياي فيني

 فرنسا،بورجوندي
 كامل يظهر طابعا قويا وأناقة مع لمسة،شاردونيه أنيق
طويلة أنيقة في الختام

روزيه

Hardys, The Riddle, Cabernet
Merlot, Southeast Australia

By glass By bottle

AED

AED

35 160

Juicy smooth and easy drinking blend of
Cabernet and Merlot with blackcurrant and
plum fruit flavours with soft oak characters.

Chateau Timberlay Rouge,
Bordeaux Superieur Bordeaux,
France

، كابرنيه ميرلو، ذا ريدل،هارديز
جنوب شرقي أستراليا

مزيج سلس ويسهل شربه من الكابرنيه والميرلو مع
العنب نكهات البرقوق مع طابع
البلوط الناعم

62 300

A full-bodied classic Bordeaux blend with well
structured acidity and elegant tannins the stay
long in the palate along with the sweet notes of
vanilla and cinnamon

Matua Valley, Pinot Noir,
New Zealand

أحمر

،شاتو تمبرالي أحمر
، بوردو،بوردو سوبريور
فرنسا

خليط بوردو الكامل الكالسيكي مع
درجة حموضة جيدة ومذاق أنيق يبقى
طويال في الفم مع لمسات حلوة من
الفانيليا والقرفة

65 315

نيو زيلندا
أسلوب أنيق وناعم للنبيذ مع
طابع متوازن من البرقوق والكرز البري

An elegant and delicate wine style with well
balanced plum and wild cherry characters

DBR (Lafite), Los Vascos, Cabernet
Sauvignon, Colchagua Valley,
Chile

295 ، لوس فاسكوس،)دي بي آر (الفيت

،كابرنيه سوفينيون
 شيلي،وادي كولشاجوا

A silky, full-bodied wine, with a supple tannin
structure and aromas of black cherries, raspberries and plums with hint of spice. 			
			

Graham Beck, The Game Reserve
Cabernet Sauvignon, Stellenbosch,
South Africa
Presents a great complexity of black berry fruit,
plums with firm tannins leading to an elegant,
creamy and long lingering finish.

 شومان دي،سوفيون ايه فيس
، لوار، روزيه دانجو،سابل
فرنساواحد من أشهر أنواع نبيذ وادي لوار حافل
 الفراولة والكرز في،بمجموعة من نكهات الخوخ
. يسهل شربه،مشروب خفيف
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، بينوا نوار،ماتوا فالي

، مع بنية ناعمة وعطور التوت األسود،نبيذ كامل حريري
الراسبيري والبرقوق ولمسة
من البهارات

360

، ذا جيم ريزيرف،جراهام بيك
،كابرنيه سوفينيون
 جنوب أفريقيا،ستيلينبوخ

 البرقوق،يمثل مزيجا عظيما من فاكهة التوت األسود
 كريمية،مع تانين قوي يؤدي إلى لمسة نهائية أنيقة
وتبقى طويال في الفم

By glass By bottle

AED

Mouton Cadet Réserve,
St.-Emilion, Baron Philippe de
Rothschild, Bordeaux, France

AED

560

A well- balanced and very mature full and velvety wine that releases powerful aromas of black
fruits, redcurrant and violet. The blend gives a
liquorice and spice flavours with well-integrated
tannins.					

Masi Costasera, Amarone della
Valpolicella Classico, DOCG,
Veneto, Italy
Powerful deep ruby red wine with complex
aromas of dried plums and flavors of baked
cherry with chocolate, cinnamon and mint
traces.
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 سان،›موتون كاديه ‹ريزيرف
 بارون فيليب،ايمليون
 فرنسا، بوردو،دي روثشايلد

نبيذ شديد النضج ومتوازن بشكل جيد مع نعومة يطلق
،نكهات قوية من الفاكهة السوداء
.الكشمش والبنفسج
المزيج يعطي نكهة العرقسوس
والبهارات مع تانين ممزوج جيدا

850

 أمارون ديال،ماسي كوستاسيرا
، دوكج،فالبوليتشيال كالسيكو
 ايطاليا،فينيتو
نبيذ أحمر قرمزي غامق قوي مع نكهات
قوية من البرقوق المجفف ونكهات
 القرفة،الكرز الممزوج بالشوكوالته
ولمسات خفيفة من النعناع

www.parkregiskriskin.com

