
األوقات
الفطور: ٧:٠٠-١١:٠٠
الغداء: ١١:٠٠-١٦:٠٠

العشاء: ١٦:٠٠-٢٣:٠٠

Opening hours 
Breakfast: 7:00 - 11:00 
Lunch: 11:00 - 16:00
Dinner: 16:00 - 23:00

SALADS

Shrimp Salad (S)  
Shrimps, tomato, orange, coriander, onion, chili 
and olive oil

The Hills Salad (V)  
Marinated tomatoes, Spring onion, beetroot, fresh greens, 
grilled Halloum cheese and balsamic pomergranate dressing

Caesar Salad   
Romaine heart lettuce, crouton, shaved parmesan,  
and marinated anchovies 
With grilled shrimp    
With chicken breast
     

Chicken Quinoa Salad  
Quinoa, sweet corn, sherry tomato, spinach, green asparagus, 
grilled marinated chicken, sumac lemon dressing

Pool Café caprese (N)  
Fresh cherry mozzarella, trio of tomatoes, basil   
and pesto vinaigrette 

Fresh tuna nicoise salad  
Seared yellow fin tuna, marinated grilled artichoke,  
tomato, fava beans, radish, celery, fennel,  
bell pepper, lemon and olive oil vinaigrette  

Greek Salad (V)   
Tomato, cucumber, peppers, fresh greens, radish, marinated 
feta cheese, blavck olives and mustard vinaigrette

  

السلطات

سلطة قريدس
قريدس، طماطم، برتقال، كزبرة، بصل، فلفل حر، زيت زيتون

 سلطة هيلز   
 طماطم، بصل اخضر ، شمندر، خضرة طازجة، جبنة حلوم، مع 

دبس الرمان و البلسميك

 سلطة سيزار
 خس مع قطع الخبز بالثوم المحمص و شرائح جبنة

البارميزان مع االنشوفه
 مع قريدس المشوي

مع صدر الدجاج

سلطة دجاج كينوا 
 الكينوا، ذرة حلوة، طماطم صغيرة، سبانغ، هليون اخضر، دجاج

 منقوع مشوي، مع الليمون والسماق

سلطة كبريزي
جبنة موتزريال مع البندورة وصلصة الحبق

سلطة نيسواز بالتونا
 سمك التونا المشوي مع أرضي شوكي، البندورة، الفول،

 الفجل، كرفس، شّمر، فليفلة وصلصة الليمون

سلطة يونانية
 طماطم، خيار، خضرة طازجة، فجل، زيتون اسود، خل و خردل و

جبنة الفته

  
LBP 28,000

LBP 22,000

LBP 20,000

LBP 28,000
LBP 24,000

 
LBP 23,000

LBP 23,000

LBP 25,000

LBP 22,000

(V) Vegetarian, (S) Spicy, (N) Nuts, (A) Alcohol, (P) Pork
If you suffer from any food allergies, please inform your server in order for us to prepare your meal according to your needs

Prices are in Lebanese pounds (LBP) and inclusive of taxes



(V) Vegetarian, (S) Spicy, (N) Nuts, (A) Alcohol, (P) Pork
If you suffer from any food allergies, please inform your server in order for us to prepare your meal according to your needs

Prices are in Lebanese pounds (LBP) and inclusive of taxes

زاوية شرقية 

    
حمص    

الحمص المهروس مع الطحينة و الليمون

متبل
ا الباذنجان المشوي المهروس مع السمسم 

والليمون

فتوش
الخضروات المختلطة مع الليمون وزيت الزيتون 

 و السماق و الخبز العربي

لبنه مع نعناع

تشكيلة أجبان عربية
حلوم، فيتا، قشقوان، بلدي

بسترما

بطاطا مقلية

تشكيلة معجنات 
كبه،سمبوسك لحمة،رقاقات بالجبنة ،فطاير سبانغ 

ORIENTAL CORNER

Hummos (V) (N)
Mashed chick peas with seasam paste
and lemon

Moutabal (V) (N)
Chargrilled eggplant mashed with seasam 
paste and lemon

Fatouch (V)
Garden vegetables mixed with lemon, olive oil, simmak 
powder and toasted arabic bread

Labneh with mint

Arabic cheese Selection
Halloumi, fetta, kashkaval, baladi

Basterma (S)

French fries

Assorted Lebanese fritters 1 pcs of each:
Kebbe, sambussek meat, rakakat cheese, spinach fatayer

LBP 8,000

LBP 8,000

LBP 12,000

LBP 7,000

LBP 12,000

LBP 14,000

LBP 9,000

LBP 8,000



SOUPS

Oriental Lentil Soup (V)  
Toasted Lebanese bread, lemon 

Vegetables Soup (V)  
Vegetables in broth

Roasted tomato soup (V)  
Zaatar, crouton
 

 الشوربات

 شوربة العدس
 عدس مطحون مع قطع الخبز المحمص والليمون

شوربة الخضار

شوربة البندورة المشوية
  مع قطع الخبز والزعتر  

  
LBP 12,000

LBP 14,000

LBP 12,000

(V) Vegetarian, (S) Spicy, (N) Nuts, (A) Alcohol, (P) Pork
If you suffer from any food allergies, please inform your server in order for us to prepare your meal according to your needs

Prices are in Lebanese pounds (LBP) and inclusive of taxes



SANDWICHES 

Classic Beef Burger  
Grilled beef burger, soft sesame bun, caramelized onion and 
lettuce

Hot Flame Cheese Burger  (S)  
Grilled beef burger, onion, mushrooms, sweet pepper, chili, 
cheddar cheese, soft sesame bun 
and lettuce

Grand Hills club sandwich   
Smoked turkey breast, fine-herb omelette, turkey  
bacon, tomato, lettuce, mayonnaise and
your choice of white or wheat toast

Pool cafe Steak Sandwich 
Sautéed beef tenderloin, mushroom, onion& sweet pepper 
glazed with homemade BBQ sauce, melting cheese

Halloumi tortilla
Grilled halloum cheese, spicy tomato salsa, flour tortilla 
bread grilled to perfection

All our sandwishes are served with French Fries

السندويشات

كالسيك برجر
لحم بقر مشوي، خبز بالسمسم، بصل، بطاطا مقلية

 برجر حرة بالجبنة
 لحم بقر مشوي،بصل،فطر،فلفل حلو،فلفل حار،جبنة شيدر،خبز

 بالسمسم،خس،بطاطا مقلية
    

سندويش غراند هيلز كلوب
 ثالثة شرائح من خبز التوست، صدر الحبش المدخن، خس، لحم

 الحبش المقدد وشرائح البيض مع إختياركم من الخبز االبيض أو
    االسمر المحمص

 بوول كافيه ستيك سندويش
 لحمة سوتيه،فطر،بصل و بهار حلو مع صلصة الشواء الخاصة

 ،جبنة ذائبة ،بطاطا مقلية

حلومي تورتيال
 جبنة حلوم مشوي ،صلصة الطماطم الحارة ،تورتيال

بالدقيق المشوي

جميع السندويشات تقدم مع البطاطا المقلية

  
LBP 22,000

LBP 26,000

LBP 20,000

LBP 25,000

LBP 22,000

(V) Vegetarian, (S) Spicy, (N) Nuts, (A) Alcohol, (P) Pork
If you suffer from any food allergies, please inform your server in order for us to prepare your meal according to your needs

Prices are in Lebanese pounds (LBP) and inclusive of taxes



(V) Vegetarian, (S) Spicy, (N) Nuts, (A) Alcohol, (P) Pork
If you suffer from any food allergies, please inform your server in order for us to prepare your meal according to your needs

Prices are in Lebanese pounds (LBP) and inclusive of taxes

PIZZA

Margherita (V)   
Homemade tomato sauce, mozzarella cheese  
and basil 

Four cheese   
Homemade tomato sauce, smoked mozzarella,  blue cheese, 
provolone, goat cheese and basil  

A la reine   
Homemade tomato sauce, mozzarella cheese,  
mushroom, smoked turkey and basil 

Primavera (V)   
Homemade tomato sauce, mozzarella cheese, grilled 
vegetables and goat cheese

PASTA  

 
Spaghetti (N)   
Your choice of sauces: tomato basil, bolognese   
and pesto 

Tortellini (N)    
Cheese tortellini, cream sauce,  
sun dried tomato, pine nuts, onion, basil  
and cherry tomato

Seafood fettuccini Alfredo (N) (A)  
Fettuccini, seafood selection and wine 
cream sauce

البيتزا 

مرغريتا
 صلصة البندورة والحبق وجبنة الموتزيريال 

األجبان األربعة  
صلصة االجبان االربعة مع الحبق 

الرين
 صلصة البندورة وجبنة الموتزيريال مع الفطر، 

الحبش  المدخن والحبق

بريمافيرا 
صلصة طماطم،جبنة موزاريال،خضار مشوي،جبنة ماعز

الباستا

السباغيتي
 مع إختيارك من الصلصات: البندورة والحبق 

أو البندورة مع اللحم المفروم أو الحبق 

تورتيليني
تورتيليني بالجبن مع صلصة الكريما، البندورة المجففة، 

الصنوبر، البصل،  الحبق وبندورة كرزية 

فتوتشيني ألفريدو بثمار البحر
فتوتشيني،تشكيلة من ثمار البحر،كريمة بالنبيذ 

  
LBP 18,000

LBP 22,000

LBP 24,000

LBP 24,000

LBP 20,000

LBP 22,000

LBP 28,000



(V) Vegetarian, (S) Spicy, (N) Nuts, (A) Alcohol, (P) Pork
If you suffer from any food allergies, please inform your server in order for us to prepare your meal according to your needs

Prices are in Lebanese pounds (LBP) and inclusive of taxes

MAIN COURSE 

Salmon filet 
Creamy spinach, baby potato and cherry tomato citrus 
dressing

Hamour filet
Poached in vegetables, herbs nage and new potato

Shrimps Rogan josh (S)
Spicy shrimps stew, ginger, madras curry powder, yogurt and 
white rice

Beef and Brie
Grilled beef medallions, caramelized onion, brie cheese, 
mushrooms and green asparagus

Lamb chops
Grilled lamb shop caramelized with honey, balsamic vinegar 
and grilled seasonal vegetables

Boneless chicken 
Grilled marinated half boneless chicken, wedges potato and 
garlic aioli

Lebanese Mixed grill
Beef Kebbab, Kafta, Chicken Taouk grilled vegetables and 
french fries

Shish taouk    
Marinated chicken breast skewers with lemon 
and garlic, grilled vegetables 

 الوجبات الرئيسية

سلمون مشوي
 سبانغ بالكريمة ،طماطم صغيرة وبطاطا صغيرة تقدم مع

صلصة الحامض

 فيليه هامور
مسلوق مع الخضار واالعشاب ،بطاطا

قريدس  روغان جوش
 قريدس حر،زنجبيل،بودرة الكاري واللبن ،رز أبيض

 لحمة وجبنة بري
 لحم مشوي ،بصل،جبنة بري ،فطر،هليون أخضر تقدم مع صلصة

 لحم العجل

 كستالتة الغنم
 لحم غنم مشوي مع العسل وخل البلسميك ،خضار موسمية

 مشوية

 دجاج مسحب
 نصف فروج مسحب ،بطاطا ويدجز مع صلصة األيولي

مشاوي لبنانيه 
كباب عجل ،كفتة،طاووق مشوي مع الخضار،بطاطا مقلية

شيش طاووق
  صدر دجاج على الشيش متبل بالليمون والثوم يقدم مع

الخضار المشوية

  
LBP 35,000

LBP 32,000

LBP 38,000

LBP 32,000

LBP  35,000

LBP 26,000

LBP 28,000

LBP 22,000



(V) Vegetarian, (S) Spicy, (N) Nuts, (A) Alcohol, (P) Pork
If you suffer from any food allergies, please inform your server in order for us to prepare your meal according to your needs

Prices are in Lebanese pounds (LBP) and inclusive of taxes

DESSERT

Panna cotta
With red berries chilled sauce

Chocolat Cake
Chocolate cake with vanilla ice cream (N)

Apple Pie 
Flavored with cinnamon, almond cream

Vanilla cream brule 
Caramelized custard cream

Orange cheese cake

Tiramisu
Lightly mixed mascarpone cheese with espresso and caramel

Selection of ice cream by scoop
Strawberry, Lemon, Vanilla, chocolate, mango

Fruit Salad
Selection of seasonal fresh fruits

LBP 14,000

LBP 13,000

LBP 12,000

LBP 12,000

LBP 14,000

LBP 14,000

LBP 5,000

LBP 13,000

حلويات

 بانا كوتا
  مع صلصة التوت األحمر

كيك الشوكوال
 كيك بالشوكوال مع فانيال ايس كريم

 فطيرة التفاح
 تقدم مع القرفة وكريم اللوز

 فانيال كريم بروليه
 كريمة الكسترد المكرملة

شيز كيك بالبرتقال

تيراميسو
 جبنة مسكربوني مخفوقة مع القهوة و الكراميل

 تشكيلة من االيس كريم
 الفراولة والليمون والفانيليا والشوكوالته والمانجو

سلطة فواكه
تشكيلة من الفواكه الطازجة الموسمية



(V) Vegetarian, (S) Spicy, (N) Nuts, (A) Alcohol, (P) Pork
If you suffer from any food allergies, please inform your server in order for us to prepare your meal according to your needs

Prices are in Lebanese pounds (LBP) and inclusive of taxes

قائمة األطفال 

    
المقبالت والشوربات

سلطة سيزار      
خس مع قطع الخبز بالثوم المحمص و شرائح 

جبنة البارميزان مع االنشوفه
مع صدر الدجاج    

 
فتوش     

خس، بندورة، خيار، فجل، نعنع، زعتر، سماق، خبز محمص

شوربة البندورة المشوية   
مع قطع الخبز والزعتر  

شوربة العدس     
مع قطع الخبز المحمص والليمون 

الوجبات الرئيسية 

معكرونة بالجبن 

معكرونة بصلصة اللحم والبندورة  
 

دجاج نجتس    
 

ساندويش جبنة الشيدر والحبش المدخن 
 

سمك السلمون مشوي

ميني برغر
مع الجبنة

تقدم جميع الوجبات الرئيسية لألطفال مع إختيارك من البطاطا 
المقلية، خضار موسمية أو أرز بسمتي

KIDS MENU 

STARTERS & SOUP 

Kids Caesar salad    
Romaine heart lettuce, crouton, shaved parmesan,
 marinated anchovies 
With Chicken     
    
Kids Lebanese Fattouch (V)  
Romaine lettuce, tomato, cucumber, radish, mint, fresh 
zaatar, sumac, toasted Lebanese bread

Roasted tomato soup (V)   
Zaatar / crouton

Oriental Lentil soup   
Toasted Lebanese bread / lemon

MAIN COURSE 

Macaroni cheese     
    
Penne bolognese     
Spaghetti, sauce meat and tomatoes   
 
Chicken nuggets     
   
Turkey ham and cheddar cheese sandwiches

Grilled Salmon

Mini Burger
With Cheese

All main meals provided to children with your choice of 
fried potatoes, seasonal vegetables or basmati rice

 

LBP 12,000

LBP 14,000

LBP 8,000

LBP 6,000

LBP 6,000

LBP 12,000

LBP 14,000

LBP 12,000

LBP 12,000

LBP 14,000

LBP 12,000
LBP 14,000



DESSERT

Assortment of ice cream (two pieces)
Strawberry, Lemon, Vanilla, chocolate, mango

Chocolate Cake

Fruit salad
Selection of seasonal fresh fruits

LBP 8,000
  
 

LBP 8,000
  
 

LBP 9,000

الحلويات

تشكيلة من اآليس كريم )قطعتين(    
الفراولة والليمون والفانيليا والشوكوالته والمانجو

 

كيك الشوكوال  

سلطة الفواكه
تشكيلة من الفواكه الطازجة الموسمية



A LA CARTE BREAKFAST

Cold Cut     
Basterma, smoked turkey breast, beef salami, 
chicken mortadella     
    
Cheese and Labneh    
Halloumi cheese, baladi cheese, akawi cheese, 
labneh, served with olives, tomato, cucumber and 
mint

Specialties Selection   
Foul medamas
French toast

From our Bakery (3 pieces)  
Plain croissant/ zaatar croissant/ cheese croissant/ 
chocolate croissant 
Danish pastries 
Cinnamon roll, white or brown toast

Fruits  (V)
Fruit Salad  
Sliced seasonal fruits

Cereals /Yogurts/ Porridge 
Selection of cereals, cornflakes, all-bran, rice 
crispies, coco pops, Special K 
Strawberry yogurt parfait, strawberry coulis, 
plain or low fat yogurt
Banana oatmeal     
   
Eggs      
Two eggs any style - fried, boiled, poached or 
scrambled, garnished with grilled tomato and 
potato

Omelette 
With your choice of turkey ham, green or red 
pepper, mushroom, onion, tomato, cheddar cheese 
or swiss cheese and smoked salmon 

Milk 
Low-fat milk
Full-fat milk
Soya milk 

 

إفطار  

    
تشكيلة من اللحومات     

بسترما، صدر حبش مدخن، لحم بقر سالمي، مرتديال الدجاج
 

    
أجبان وألبان    

جبنة حلوم، جبنة بلدية، جبنة عكاوي، لبنة
 تقدم مع زيتون، بندورة، خيار، ونعناع

تشكيلة مختارة
فول مدمس

توست فرنسي

من المخبز )3 قطع(   
كرواسون عادي، كرواسون زعتر ، كرواسون جبنة،

 كرواسون شوكوال
المعجنات الدانمركية 

لفائف القرفة، خبز محمص أسمر  أو  أبيض  

الفواكه
 سلطة  الفواكه 
فواكه موسمية

الحبوب / زبادي / عصيدة
تشكيلة سيريال كورن فلكس، نخالة، رايس كرسبي، 

كوكو بوبس، سبيشل كاي
زبادي فريز بارفية، كولي فريز،  زبادي عادي

 أو خال من الدسم
الشوفان بالموز

 
بيض

بيضتان - مقلية، مغلية، مسلوق أو مخفوق
 تقدم مع بندورة وبطاطا مشوية

   
أومليت

مع اختياركم من حبش، فلفل أخضر أو أحمر، فطر، بصل، بندورة، 
جبنة شيدر أو جبنة سويسري  و سمك السلمون المدخن

 
     

حليب  
خال من الدسم

كامل  الدسم
حليب الصويا

    

LBP 22,000

LBP 18,000

LBP 15,000
LBP 18,000

LBP   9,000

LBP 13,000
LBP 13,000

LBP 15,000

   
LBP 18,000

 

  
LBP 20,000

LBP 7,500
LBP 7,500
LBP 9,000

(V) Vegetarian, (S) Spicy, (N) Nuts, (A) Alcohol, (P) Pork
If you suffer from any food allergies, please inform your server in order for us to prepare your meal according to your needs

Prices are in Lebanese pounds (LBP) and inclusive of taxes



BREAKFAST KIDS MENU

Cereal / Porridge    
Frosties, coco pops, cornflakes, rice crispies
Porridge served with hot water or milk 

Pancakes 
With chocolate chips, local honey or maple syrup

Eggs and Butter Toast    
Soft or hard boiled served with buttered toast

Scrambled Eggs      
On toast

LBP 9,000

LBP 12,000

LBP 10,000

LBP 12,000

قائمة االفطار لالطفال

الحبوب / زبادي / عصيدة
فروستيس / كوكو بوبس / كورن فليكس / رايس كريسبس

حليب كامل الدسم أو خال من الدسم
 العصيدة تقدم مع الماء أو الحليب

بانكيك
مع الشوكوال / العسل / شراب القيقب

البيض والخبز المحمص بالزبدة
بيض لين أو صلب مغلي، يقدم مع الخبز المحمص بالزبدة

بيض مخفوق
يقدم مع الخبز المحمص

(V) Vegetarian, (S) Spicy, (N) Nuts, (A) Alcohol, (P) Pork
If you suffer from any food allergies, please inform your server in order for us to prepare your meal according to your needs

Prices are in Lebanese pounds (LBP) and inclusive of taxes


