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BreakfastMenu

قطع التوست الفرنسي الطازج مع صوص
اللفندر-الكراميل- الفستق- الشوكوالتة

يقدم مع أختياركم من النكهات الفندر- نوتيال- فراولة

يقدم مع أختياركم من النكهات الفندر- نوتيال- فراولة

 كبدة غنم مع الخضروات والبهارات الخاصة بنا
ويقدم مع الخبز والخضروات الطازجة 

إختار على كيفك ( أومليت بالجبن  ) يقدم
مع الخبز والخضروات الطازجة 

إختار على كيفك (  أومليت بالخضار ) يقدم
مع الخبز والخضروات الطازجة 

إختار على كيفك ( بيض عيون  ) يقدم
مع الخبز والخضروات الطازجة 

خبز التوست األبيض أو البر محشي بالمورتديال الدجاج أواللحم
البيض المقلى . الخس . الطماطم مع الجبن

أفطارنا مكون من زبدة, مربي, أنجلش كيك, كرواسون
عصير البرتقال الطازج, خبز التوست الطازج (أبيض أو بر) مع

أختياركم من القهوة 

زبدة- مربي- حلوة طحينية- عسل أبيض- بيض- انجلش كيك
كرواسون- كورن فلكس- عصير برتقال- قهوة 

التوست الفرنسي

وافل

كريب

كبده غنم فريش

أومليت بالجبن

أومليت بالخضار

بيض عيون

كلوب  ساندويش

أفطار كونتينينتال

أضافات

Fresh French Toast garnished with
( La Fander- Caramel- Pistachio- Chocolate)

Choose your flavours 
( Lavender & Nutella & Strawberry )

Choose your flavours
 ( Lavender & Nutella & Strawberry )

Lamb Liver cooked with vegetables and our spices .
 Served with bread and fresh vegetables.

Choose your style( cheese Omelette)served 
with bread and fresh vegetables

Choose your style( Vegetable omelette)
served with bread and fresh vegetables 

Choose your style( sunny side up)
served with bread and fresh vegetables 

Toast bread white or brown stuffed with Mortadella
 chicken or beef , egg, lettuce, tomato and cheese.

Continental Breakfast consists of butter, Jam,English cake,
 Croissant,Fresh orange juice and corn flaks

Butter- Jam- Halwa- Honey- Egg- English Cake
-Croissant- Corn Flaks- Orange Juice- Coffee

French Toast

Waffles
 
Crepe 

Lamb Liver (Fresh)

Cheese Omellete

Spanish Omellete

Sunny Side Up

Club Sandwich 

Continental Breakfast

Extra

Menu

BreakfastMenu

29.00

27 - 19 - 19

27 - 19 - 19

40.00

15.00

19.00

27.00

28.00

45.00

 

Butter 5.00  - Jam 5.00 - Halwa (Shamia) 7.00 - Honey 12.00
Egg 5.00 - English Cake 7.0 - Croissant 7.00 - Corn Flaks 8.00

Orange Juice 15.00 - Coffee 15.00
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AppetizersMenu

أجنحة الدجاج

أجنحة الدجاج بدون عظم

كاوبوي تشيلي فرايز

أصابع الموتزاريال المقليه

روبيان دبليو فايف

دجاج لولي بوب

الجبنه الشيدر

أجنحة الدجاج نقدم مع أخنياركم
من صوص الحار-صوص البافالو- صوص الباربكيو

أجنحة الدجاج بدون عظم تقدم
مع أخيتاركم من صوص البافالو - صوص الديناميت

بطاطس مقلية مغطاة باللحم المتبل الحار
  .والجبنة الذائبة  صوص الرانش وقطع الهالبينو

أصابع الجبنه الموتزاريال المقليه
تقدم مع صوص المارينارا

روبيان مقرمش يقدم مع كل من
 صوص البافالو أو الديناميت 

أجنحة الدجاج  المتبلة تقدم مع أخيتاركم
من صوص البافالو - صوص الديناميت 

بطاطس مقلية مغطاة بصوص الجبنه الشيدر

Chicken Wings served with Hot
 Sauce or Buffalo Sauce or B.B.Q Sauce

Boneless Wings served with Buffalo
Sauce or Dynamite Sauce

French Fries topped with chilli meat,
melted cheese, ranch dressing and sliced jalapeno.

Fried Mozzarilla Sticks Served
with Marinara Sauce

Fried rispy shrimp . Served with
 Buffalo Sauce or Dynamite Sauce

Chicken wings breading served
 with Dynamite and Buffalo sauce

French Fries topped 
with Cheese Sauce

Chicken Wings

Boneless Wings

Cowboy Chilli Fries

Fried Mozzarilla Sticks

W 5 Shrimp 

Chicken Lolepop

Cheese Fries

Menu

Menu

37.00

37.00

33.00

30.00

49.00

30.00

28.00
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حساء الدجاج والفطر

حساء توم يوم

 شوربة  البروكلي

شوربة عدس

حساء غنى ولذيذ مكون
من قطع صدر الدجاج  ، الفطر ، الكريمة

مزيج من الروبيان والكالمارى
مع بهارتنا الخاصة وكريمة جوزالهند

حساء غنى ولذيذ مكون
من البروكلي والخضروات ،الكريمة

حساء غنى ولذيذ مكون
من العدس والخضروات ، والتوابل

Delicious soup made from chicken breast
, mushroom, and Cream

Mix of Shrimp, calamari and Coconut
cream with our own spices.

Delicious soup made from lentil,
fresh vegetables mixed with our secret spicies 

Chicken Mushroom Soup

Tum Yum Soup

Broccoli Soup

Lentil Soup

أرز بيالف
بطاطس مهروسة

بطاطس مقلية
خضار سوتيه

Pilaf Rice
Mashed Potato 
French Fries
Sautéed Vege

Menu Menu

SoupMenu

Side PlateMenu

15.00

18.00

18.00

15.00

10.00
10.00
15.00
10.00
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سلطة دبليو فايف

سلطة سيزر سادة

 سلطة السيزر بالدجاج

سلطة السيزر بالروبيان

سلطة البورتا

سلطة شمندر مع الكنوا

جرجير- خس بلدي- قطع مانجو
قطع افوكادو-  الرمان- مغطاه بصلصة البلسمك

خس طازج مع جبنة بارميزان وقطع الخبز
المحمص تخلط مع صلصة السيزر

خس طازج مع جبنة بارميزان وقطع الخبز المحمص
تخلط مع صلصة السيزر مع صدر الدجاج المشوى

خس طازج مع جبنة بارميزان وقطع الخبز المحمص
تخلط مع صلصة السيزر مع الروبيان المشوى

خس - جرجير -سبانخ- جبنه أيطالي براتا- زيتون 
الرمان-طماطم مجففة- مغطاه بصلصة البلسمك

شمندر -ذرة حلوة- حبيبات كينوا
فلفل احمر- -درسينج رمان

Fresh Rocca,Lettuce,Mango.Avocado
Pomagrante tossing with Balsamic vinegrate

Fresh lettuce tossed with parmesan cheese
seasoned croutons and Caesar dressing.

 Fresh lettuce tossed with parmesan cheese, seasoned
croutons and Caesar dressing topped with grilled chicken .

 Fresh lettuce tossed with parmesan cheese, seasoned
croutons and Caesar dressing topped with grilled Shrimp .

Fresh Rocca,Lettuce,Spinash.Parata Cheese-Olives
Sundried Tomato,Pomagrante tossing with Balsamic vinegrate

BEETROOT- SWEET CORN- BOILED QUINOA
RED PEPPER- POMOGRANITE DRESSING

W 5  Salad

Caesar salad 

Chicken Caesar salad 

Shrimp Caesar salad 

Burrata Salad

Beetroot Quenoa Salad

Menu Menu

SaladMenu

39.00

25.00

35.00

39.00

39.00

29.00
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Menu
عبارة عن معكرونة محشو جبنه وسبانخ

تقدم مع صوص الروزيتو

معكرونة فيتوتشيني بالدجاج المشوي 
والثوم مع الكريمة وجبن البارميزان

معكرونة  الروبيان والكلماري مطهية مع صوص
الريحان والطماطم االيطالية المجففة وجبن البارميزان

معكرونة بينى بالدجاج أو الروبيان مطهية
بتوابل الكيجن مع الكريمة وجبن البارميزان

معكرونة بنا مع صلصة الطماطم الحارة
 وجبن البارميزان تقدم ساده 

معكرونة بنا مع صلصة الطماطم الحارة ، وجبن
(البارميزان تقدم ساده أومع أختياركم من (الدجاج

معكرونة بنا مع صلصة الطماطم الحارة
(وجبن البارميزان تقدم ساده أومع أختياركم من ( الروبيان

معكرونة بنا مع صلصة الطماطم الحارة
(وجبن البارميزان تقدم ساده أومع أختياركم من (السالمون 

معكرونة فيتوتشيني بالسالمون المشوي 
والثوم مع الكريمة وجبن البارميزان

طبقات من المكرونة ,صوص اللحم ,جبن
الموتزاريال, جبن البارميزان وصوص الباشامل

تورتيليني

باستا الدجاج والثوم

 بيستو باستا

باستا روبيان  

باستا أرابياتا

باستا أرابياتا الدجاج

باستا أرابياتا الروبيان

باستا أرابياتا السالمون

باستا سالمون

الزنيا

Tortllini pasta stuffed with cheese
and spinash tossing with Rosseto Sauce

 Fettuccini pasta with grilled chicken
Garlic, Cream  and parmesan cheese.

Fusilli pasta with  shrimp, Calamari cooked
with basil sauce, Sundried Tomato and parmesan cheese.

Penne pasta with chicken or shrimp cooked
with Cajun seasoning with cream and parmesan cheese.

Penne  pasta with  Spicy tomato Sauce
parmesan cheese served Plain 

Penne  pasta with  Spicy tomato Sauce
parmesan cheese served Plain or with Chicken

Penne  pasta with  Spicy tomato Sauce
parmesan cheese served Plain or with  Shrimp

Penne  pasta with  Spicy tomato Sauce
parmesan cheese served Plain or with Salmon

Fettuccini pasta with grilled Salmon
Garlic, Cream  and parmesan cheese.

Layers of pasta,meat sauce,mozzarella
cheese,Parmezan and Bachamel sauce

 Tortllini

Garlic Chicken Pasta

Pesto Pasta 

Chili Shrimp Pasta  

Arabiata Pasta 

Arabiata Pasta ( Chicken )

Arabiata Pasta ( Shrimp )

Arabiata Pasta Salmon

Salmon Pasta

Lasagnia 

Menu Menu

Menu
PastaMenu

42.00

48.00

62  -  52

62.00

28.00

 41.00

45.00

54.00

 54.00

36.00
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بيتزا تقليدية مع  صوص البيتزا
اللذيذ والجبنة الموزاريال وجبنه البافلو االيطالية

بيتزا مع صوص البيتزا اللذيذ مع البيبيروني
كرات اللحم ،مع جبنه الموتزاريال األيطالية

بيتزا مع صوص البيتزا اللذيذ مع الدجاج وصوص
الباربكيو, الفلفل, الزيتون ,مع جبنه الموتزاريال األيطالية

بيتزا مع صوص البيستو اللذيذ مع البحريات
المشكلة, بروكلي .مع جبنه الموتزاريال األيطالية

بيتزا مع صوص البيستو اللذيذ مع الدجاج
بروكلي  .مع جبنه الموتزاريال األيطالية

بيتزا بافلو

بيتزا عشاق اللحوم

بيتزا دجاج الباربكيو

بيتزا بيستو ثمار البحر

بيتزا بيستو الدجاج

Classic pizza with Pizza sauce  topped
with mozzarella  cheese and  Italian buffalo Cheese

pizzawith Pizza Sauce with pepperoni
Meat Ball and Italian mozzarella cheese

 

pizza with Pizza Sauce with chicken and BBQ sauce 
Green Pepper,  black olives  and Italian mozzarella cheese

 

Pizza with Pesto Sauce, mix sea food
Broccoli and  Italian mozzarella cheese ,

 

Pizza with Pesto Sauce, Chicken
Broccoli and  Italian mozzarella cheese , 

Buffalo Pizza 

Meat Lover Pizza 

 Chicken BBQ Pizza

Pesto Seafood Pizza

Pesto Chicken Pizza

Menu

PizzaMenu
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صدور دجاج مشوي مع األعشاب
ويقدم مع أختياركم من طبقين جانبيين

صدور الدجاج المشوى والمتبلة ومغطاة بصوص الكيجن
يقدم مع إختياركم من طبقين جانبيين 

فيليه السالمون المشوى المتبل بصوص الليمون
مع الكريمة .يقدم مع إختياركم من طبقين جانبيين

استيك مشوى مع صوص المشروم تقدم
مع إختياركم من طبقين جانبيين

دجاج  وخضار مشوي ومتبل بتوابل الكاجن
اللذيذة ويقدم مع أختياركم من طبقين جانبيين

روبيان مغطي باللحم المقدد مشوي ومتبل بتوابل
الكاجن اللذيذة ويقدم مع أختياركم من طبقين جانبيين

فيليه اللحم البقري مع صوص المشروم
والكريمة الغنية , تقدم مع إختياركم من طبقين جانبيين

فيليه اللحم البقري مع صوص الديمي
جالس الكريمة الغنية , تقدم مع إختياركم من طبقين جانبيين

فيليه الدجاج مع صوص الديمي جالس والكريمة الغنية
تقدم مع إختياركم من طبقين جانبيين

ريش غنم متبلة بتوابل الشهية وصوص الديمي
جالس وتقدم مع إختياركم من طبقين جانبيين

موزة غنم متبلة بتوابل  الشهية وصوص الديمي
جالس وتقدم مع إختياركم من طبقين جانبيين

شرائح السالمون المحشية مع الروبيان وكريمة السبانخ
الللذيذة وتقدم مع صوص الثالث جبن وتقدم مع إختياركم

من طبقين جانبيين

لحم وخضار مشوي ومتبل بتوابل الكاجن اللذيذة
ويقدم مع أختياركم من طبقين جانبيين

دجاج باألعشاب

 دجاج الكيجن

 روزماري سالمون

روزماري استيك ريب أي

أسبيتادا دجاج 

أسبيتادا روبيان 

لحم مداليون مع الفطر

لحم أستراجانوف

دجاج أستراجانوف

تاج دبليو فايف

موزة غنم

سالمون بوبيت

أسبيتادا لحم 

Seasoned chicken breast grilled 
Served with two side dishes .

Seasoned chicken breast grilled  and
topped with Cajun sauce . Served with two side dishes .

Salmon fillet grilled with lemon dill sauce
Served with two side dishes .

Steak grilled with mushroom sauce
Served with two side dishes.

Grilled Chicken, vegetables  seasoned with
cajun spicy, served with two side dishes.

Grilled Wrapp Shrimp with Beef Bacon seasoned
with cajun spicy, served with two side dishes.

Fillet Beef with mushroom sauce and Cream
Served with two side dishes.

Sauteed Beef tender  with mushroom, Color pepper
tossed with demi glaze sauce, served with  rice and vege.

Sauteed Chicken tender  with mushroom, Color pepper
tossed with demi glaze sauce, served with  rice and vege.

Lamb chops marinated with our spicies and demi 
glaze sauce, served with mashed potato and Vegetables

Lamb Shank marinated with our spicies and demi
glaze sauce, served with Rice and Vegetables

Salmon fillet stuffed with shrimp, Spanich cream
and three cheeses sauce. Served with two side dishes .

Grilled Beef, vegetables  seasoned with cajun spicy,
served with two side dishes.

Herb Chicken

Cajun Cream Chicken 

Rosemary Salmon

Rosemary Rib-eye

Chicken Espetada

Cajun Shrimp Espetada 

Medallion w/ Champinion

Beef  Stroganoff

Chicken stroganoff

Tag W5 

Lamp Shank

Salmon Paupiette

Beef Espetada

Main coursesMenu

44.00

44.00

79.00

110.00

48.00

55.00

130.00

120.00

44.00

140.00

75.00

75.00

130.00
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اللحم البريسكت المتبل بتوابل دبليو فايف  
مع اللحم المقدد, الجبن,  خس ، طماطم، طازجة، شرائح بصل ومخلل

لحم البرجر اللذيذ مع الجبن  
خس  ، طماطم، طازجة، شرائح بصل ومخلل

لحم البرجر اللذيذ مع الجبن السويسري  
الفطر , خس  ، طماطم، طازجة، شرائح بصل ومخلل

برجر الدجاج اللذيذ مع الجبن , خس   
طماطم، طازجة، شرائح بصل ومخلل

صدر الدجاج  المقلى مع سلطة الديناميت
وصوص التكساس مع الخس , طماطم , خيار مخلل

دجاج الباربكيو المشوي مع الجبن
خس, طماطم, شرائح البصل ومخلل

دجاج الكاجن المشوي مع الجبن
خس, طماطم, شرائح البصل ومخلل

لحم البرجر اللذيذ مع الجبن السويسري  
الفطر, صوص الترافيل

لحم البرجر اللذيذ يقدم في ثالث نكهات  
  مختلفة مع الجبن والصوص الرانش

أختياركم من الدجاج أو اللحم مع الفلفل األخضر
بصل- جبنه يقدم في الخبز الفرنساوي

برجر دبليو فايف

تشيز برجر

برجر اللحم مع الجبنه السويسري والفطر

تشيز برجر الدجاج

ساندويش دجاج كريسبي 

ساندوتش باربكيو الدجاج

ساندوتش كاجن الدجاج

ترافيل مشروم برجر

ساليدر برجر

سندويتش فيليه الدجاج أو اللحم

Brisket Beef seasoned with W 5 Spices, Beef Becon
Cheese, lettuce , fresh tomato, sliced onions and pickles.

Beef Burger  with Cheese, lettuce 
fresh tomato, sliced onions and pickles.

Beef Burger  with Swiss Cheese, Mushroom lettuce
fresh tomato, sliced onions and pickles.

Chicken Burger  with Cheese, lettuce
fresh tomato, sliced onions and pickles.

Chicken Breast  fried  with Dynamite Salad
Texas sauce ,lettuce, tomato, pickles. 

Chicken B.B.Q grilled  with Cheese, lettuce
fresh tomato, sliced onions and pickles

Chicken Cajun  grilled  with Cheese, lettuce
fresh tomato, sliced onions and pickles

Beef Burger  with Swiss Cheese
Sauted Mushroom, Truffle sauce .

Beef burger Served with three flovers and cheese
Ranch Dressing, Served with French fires 

Choose your favourite from beef or chicken
mixed with pepper, onion,cheese serving in French bread

W 5 Cheese Burger 

 Cheese Burger 

Swiss Mushroom burger 

Cheese Chicken Burger 

Crispy Chicken  Sandwich 

B.B.Q Chicken Sandwich

Cajun Chicken Sandwich

Truffle Mushroom Burger

Slider Burger

Philly Chicken/ Beef Sand

Menu
SandwichesMenu

39.00

33.00

39.00

39.00

39.00

39.00

33.00

39.00

39.00

39.00
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كيكة الجبن المغطي مع
(الفواكهه البريه-الشوكوالته-الفستق-الفراولة)

كيكة الشوكوالتة األسفنجية
 المغطي بالشوكوالتة اللذيذة

كيكة الشوكوالتة السائلة اللذيذة مع األيس كريم

كيكة بيضاء مغطاة بالحليب المحلي
(الزعفران- الفستق- الشوكوالتة)

كيكة اسفنجية مع كريمة الفستق الشهي

قطع التوست الفرنسي الطازج مع صوص
(اللفندر-الكراميل- الفستق- الشوكوالتة)

أصابع السكويت مع الكريمة
والقهوه الطازجة والمغطاه بالقرفة

بسكويت مقرمش مع صوص الليمون والمارنج

كيكة الشوكوالتة مع الكراميل والمكسرات اللذيذة

كيك الشوكوالتة الذائبة تقدم
مع األيس كريم الفانيليا

براونز دبليو فايف  اللذيذة مع صوص
الشوكوالتة والمكسرات

ثالث نكهات مختلفة شوكوالتة
وشوكوالتة بيضاء موس الفراولة

كيكة اسفنجية مع الشوكوالتة والفاكهة اللذيذة

كيكة اسفنجية مع الشوكوالتة والبندق اللذيذ

أختياركم من األيس كريم, مكسرات, فاكهة طازجة
أعواد الشوكوالتة المقرمشة, بسكويت 

اوريو وحبيبات الشوكوالتة اللذيذة

تشيز كيك

شوكلت كيك

شوكلت فوندون كيك

كيكة الحليب

كيكة الفستق

التوست الفرنسي

تراميسو كيك

ليمون تارت

سنيكرز كيك

فولكانو كيك

دبليو فايف براونز

تريو تشوكلت

كيكة الغابة السوداء

كيكة البندق

دبليو فايف كأس األيس كريم

Cheese cake Garnished  with
(Raseberry- Chocolate- Pistachio- Strewberry)

Deleciues Sponge Chocolate Cake 

Chocolate cake with Melted Chocolate
Sauce and ice cream

White cake Garnished with sweet Milk
(Saffron- Pistachio- Chocolate)

Deleciues Sponge  Cake with
Pistachio Cream

Fresh French Toast garnished with
( La Fander- Caramel- Pistachio- Chocolate)

Lady Finger Biscuit Tossing with Fresh
coffee and cream garnished with Cinnamon

Crispy biscuit with Lemon
sauce and Maring

Deleciues Chocolate Cake with
Caramel and nuts

Hot Chocolate cake with Melted
Both Chocolate Sauce and ice cream

Chocolate cake with Melted
Chocolate Sauce and nuts

Three kind of Flover Chocolat
white chocolate and strewberry Moose

Deleciues Sponge
Cake with Chocolate and Fruits

Deleciues Sponge Chocolate Cake and Hazulnut

Choice of ice cream, Mix nuts, fresh fruits
Chocolate cigar, Oreo and  Skittles

Cheese Cake

Chocolate Cake

Chocolate Fondon Cake

Milk Cake

Pistachio cake

French Toast

Tiramisu Cake

Lemon Tart

Snickers Cake

Volvano Cake

W5 Brownies

Trio Chocolate

Black Forest Cake

Hazulnut Cake

W5 Ice cream Cup

Menu
DessertsMenu

23.00

25.00

29.00

27.00

28.00

29.00

22.00

16.00

25.00

25.00

25.00

32.00

25.00

25.00

47.00



Menu

MenuMenuMenu

Menu



Menu

MenuMenu

أمريكانو مثلج
التيه مثلج

موكا بيضاء مثلجة
ايس اسبانيش
ايس بستاشيو
ايس سجنتشر

هيل مثلج
فربيه موكا

فربيه كراميل
دبليو فايف التيه

اسبانيش التيه
التيه الهيل

شوكوالتة ساخنة
التيه

كابتشينو
فالت ويت

كورتادو
اسبرسو
أمريكانو

قهوة عربي
موهيتو دبليو فايف

موهيتو روسلي
موهيتومكس بيري

V60
شيمكس

كاليته
كولد برو

موهيتو الخوج
عصير ليمون بالنعناع

Iced Americano 
Ice Latte
Iced White Mocha
Iced Spanish
Iced Pistachio
Iced Signature
Iced Cardamom
Frappe Mocha
Frappe Caramel
W5 Latte
Spanish Latte
Cardamom Latte
Hot Chocolate
Latte
Cappuccino
Flat White
Cortado
Espresso
Americano
Arabic coffee
Mojito W5
Mojito Roselle
Mojito Mix Berry
V60
Chemex
Kalita
Cold Brew
Peach Mojito
Lemon Mint

Menu
BeveragesMenu

15.00
17.00
19.00
18.00
24.00
23.00
21.00
19.00
22.00
20.00
20.00
20.00
14.00
18.00
16.00
18.00
15.00
12.00
12.00
28.00
20.00
20.00
19.00
14.00
15.00
15.00
15.00
20.00
18.00



Menu

Menu

Menu



Menu

MenuMenu

دبليو فايف كوكتيل

فرجين موهيتو

عصير افوكادو

عصير التفاح والموز

عصير الرتقال الطازج

بلوالجون موهيتو

قهوة مثلجة

W5 cocktail Juice

Virgin Mojito

Avocado Juice

Apple banana soft Juice

Fresh Orange Juice

Blue Lagoon Mojito

Iced Coffee

Menu
Shisha BeveragesMenu

20.00

20.00

20.00

18.00

20.00

18.00

15.00



Menu

Menu

Menu



Menu

Menu


