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Bakeries 
Classic Croissant

Cheese Croissant

Plain Croissant 
Freshly Baked Pate 

Chocolate Pate 
Danish with Fluffy Apple
Hand Crafted Chocolate Donuts  

20

All time classic (smoked beef, lettuce and tomato) in croissant

French style croissant stuffed with emmental cheese

Stuffed with gouda cheese

Morning Coffee and Croissant 
For Perfect Breakfast

Salads 
Classic Italian Caesar Salad 

Traditional Greek Salad 
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Romaine lettuce, garlic croutons, anchovy and parmesan cheese

Feta cheese, tomato, seedless olive and green lettuce

Food Factory Sandwiches 
Lebanese Chicken Shawarma Wrap

Aged Marinated Beef Shawarma

Alex Veal Liver Sandwich

Traditional American Hot Dog
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Beef, bell pepper and onion with tehina dip

Liver, green pepper and garlic with tehina dip

Lettuce, tomato and cheddar cheese sauce

Chicken, bell pepper and onion with garlic dip

To Go Sandwiches
French Baguette Smoked Turkey 

Roast Beef 

45

Beef, lettuce, tomato and cheddar cheese 

Turkey, lettuce, tomato, onion and cheddar cheese 

French Fries  15

Coleslaw 15

Rice Pudding 15

Chicken Meal 100

Half grilled chicken with French fries, pickles and bread 

Duetto Meal Sandwiches 100

Your choice of two sandwiches from "Food Factory" and "To Go" 
with French fries and pickles 

What Would You Like to Eat and 
Food Factory Will Surprise You  

 Quality Of Food
Is Our Motto

Beverages 
Fresh Juices 
Guava   
Mango
Strawberry
Orange 
Lemon with Mint 

Hot Beverages
Espresso
Double Espresso
Turkish Coffee
Selection of Tea (English breakfast, earl grey, green, peppermint)

Anise / Chamomile
Cappuccino
Latte
Hot Chocolate
American Coffee / Nescafe

Water and Soft Drinks
Small Mineral Water 
Large Mineral Water 
Nestle Sparkling Water
Soft Drink 
Birell 
Red Bull 
Apple 
Pineapple 
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Mocktail
Strawberry Madness

Mango Peach

Tropical Fruit 

Mocha 

Iced Coffee

Strawberry Milk Shake 
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Fresh strawberry juice, ice cream strawberry, strawberry puree and milk 

Fresh mango juice, mango ice cream, monin peach fruit and milk

Fresh juice, mango, guava and strawberry

Espresso, milk and dark chocolate

Espresso, milk and sugar syrup 

Ice cream strawberry, milk and sugar
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Handmade Beef burger  

Beef, burger bun, lettuce, tomato 
and onion with your choice of
(Cheezy sauce, melted cheese 
sauce or American Texas sauce) 

65

Prices are in egyptian pounds included service and all applicable taxes



 المخبوزات
كرواسون كالسيكي

كرواسون الجبن

كرواسون فرنسي سادة
باتيه على الطريقة الفرنسية

لفائف الباتيه مع الشوكوالتة
فطائر دنش التفاح الدنماركية

دونات الشوكوالتة

٢٠

 كرواسون محشو بقطع اللحم املدخن مع الخس و الطامطم الطازجة

كرواسون عىل الطريقة الفرنسية محشو بجبنة اإلمينتال الشهرية

محشو بجبنة جودة 

السلطات
 السيزر اإليطالية الكالسيكية

السلطة اليونانية

٤٠

خس روماىن، خبز محمص بالثوم مع األنشوجة و جبنة البارميزان 

 جبنة فيتا، طامطم، زيتون و خس أخرض

ساندوتشات الفوود فاكتوري
شاورما الدجاج على الطريقة اللبناني

شاورما اللحم المتبلة

كبدة اسكندراني

امريكان هوت دوج

٥٥

دجاج متبل، فلفل الوان، بصل مع الثومية

 اللحم البتلو مع فلفل الوان، البصل و الطحينة

كبدة مع فلفل أخرض و الثوم مع الطحينة

خس وطامطم طازجة مع صوص الجبنة الشيدر

الساندوتشات الجاهزة
التركي المدخن

 
روست بيف

٤٥

١٥بطاطس بوم فريت

١٥كولسلو

١٥أرز باللبن

تريك، خس، طامطم، بصل و جبنة شيدر

روست بيف، خس، طامطم و جبنة شيدر

ماذا تحب ان تأكل الفوود فاكتوري سوف
 يفاجئك، وجبات مكس متتفوتش 

 جودة الطعام
هي شعارنا

١٠٠وجبة دجاج مشوي
نصف دجاجة مشوية مع بطاطس بوم فريت، مخلل وخبز

١٠٠ عرض الدوويتو الثنائي 
 اختيار٢ ساندوتش من

ساندوتشات الفوود فاكتوري أو الساندوتشات الجاهزة 

مع بطاطس بوم فريت و املخلل 

المشروبات
 العصائر

جوافة

مانجو

فراولة

برتقال

ليمون نعناع

المشروبات الساخنة
اسربيسو

اسربيسو دوبل

قهوة تريك

مجموعة مختارة من الشاي ( شاي إنجليزي، ايرل جراي، اخرض، نعناع

يانسون / بابونج

التيه

شوكوالتة

قهوة امريكية / نسكافيه

(

المياه الغازية
مياه معدنية صغرية

مياه معدنية كبرية

مياه نسلة الفوارة

مرشوب غازي

برييل

ريدبول

تفاح

اناناس

الموكتيالت
مادنيس الفراولة

المانجو خوخ 

 تروبيكال فروت

موكا

قهوة مثلجة

ميلك شيك فراولة

عصري فراولة، آيس كريم فراولة، صوص فراولة و الحليب

عصري مانجو، آيس كريم مانجو، صوص الخوخ و الحليب

فواكه طازجة، مانجو، جوافة و فراولة

اسربيسو، حليب و شوكوالتة داكنة

اسربيسو، الحليب و رشاب السكر

آيس كريم فراولة، حليب وصوص الفراولة
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١٥
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٥
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١٠
١٠
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 قطع اللحم املفروم مع الطامطم، الخس و البصل  

مع اختيارك من صوص الجبنة الشيدر او شيزى صوص 

او صوص التكساس املدخن 

٦٥ بيف برجر

األسعار بالجنيه املرصي شاملة الخدمة وجميع الرضائب املقررة

قهوة الصباح وكرواسون
“لوجبة فطور مثالية “


