
SKYMENU
قائمة الطعام الجوية

GOOD FOOD 
IS ALWAYS 
A GOOD IDEA



يســرنا أن نقــدم لكــم قائمتنــا الجويــة بشــكلها الجديــد. راعينــا أثنــاء إعــداد 
الســاخنة  والمشــروبات  المأكــوالت  أنــواع  أفضــل  تقديــم  القائمــة  هــذه 

والبــاردة. 

الجنيــه  اليــورو،  األمريكــي،  الــدوالر  الســعودي،  بالريــال  الدفــع  يمكنكــم 
اإلســترليني، الفرنــك السويســري، أو أي مــن العمــات الخليجيــة. نقبل العملة 

المعدنيــة )الريــال الســعودي( فقــط.

نرجو قبول اعتذارنا في حال عدم توفر طلبكم.

اقتراحــات  أي  أو  المنتجــات  بـــخصوص  ماحظــات  أي  وجــود  حــال  فــي 
إلــى:  بالكتابــة  التكــرم  نرجــو  شــخصية، 

أو االتصال على مركز االتصال:

نتمنى لكم رحلة آمنة وممتعة.

In our new and refreshed skymenu you will find everything you 
need to quench your thirst and satisfy your appetite whilst 
onboard this flynas flight.

We accept Saudi Riyals, US Dollars, Euros, British Pounds, Swiss 
Francs and any of the Gulf Currencies. In addition, we are happy 
to accept Saudi Riyal coins.

• All pictures are given for illustrative purposes only and may 
differ from the real product.

• Due to the limited space onboard we apologize if your choice 
is no longer available.

• The selection may vary depending on the flight destination.

If you have any suggestions about our onboard product selection, 
or comments on our skymenu, please send an email to: 
info@flynas.com 

or phone our Call Center: +966 9 2000 1234 

We would like to wish you a very safe and pleasant flight.

 بكم على متن
ً
مرحبــا

Welcome Onboard of 

 info@flynas.com 

 +966 9 2000 1234 



Cheddar, Mozzarella, Parmesan, 
Fetta cheese and roasted tomato in a 
Mediterranean focaccia.

Four Cheese Sandwich   20SR                                                              

Chicken Duo 22SR                                                                                                                 

ساندويش األجبان االربعة  20ر.س

Duo of chicken Ceasar wrap & Mexican 
fajita chicken wrap. 

راب دجاج سيزر وفاهيتا الدجاج المكسيكي.

دجاج ديـو 22ر.س

All Prices are VAT Inclusive When Applicable جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة إذا كان مطابقًا

SANDWICHES
السانـدوتـــشات

خبز الفوكاتشيا مع جبنة الشيدر، موتزاريا، بارميزان،
فيتا والطماطم مشوية.



All Prices are VAT Inclusive When Applicable جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة إذا كان مطابقًا

COLD DRINKS
المشــروبات الباردة

6 SR

8 SR

5 SR

5 SR

8 SR8 SR 8 SR

2 SR

All Prices are VAT Inclusive When Applicable جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة إذا كان مطابقًا



All Prices are VAT Inclusive When Applicable جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة إذا كان مطابقًاAll Prices are VAT Inclusive When Applicable جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة إذا كان مطابقًا



SNACKS
الوجـــبات الخـفــيــفـــة 

All Prices are VAT Inclusive When Applicable جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة إذا كان مطابقًا

5 SR 
Plain Croissant

كروسان سادة 

5 SR 
Cheese Croissant

كروسان الجبنة

5  SR 
Primero \ 

Arabic sweet ka'ak ajweh 
بريميرو \ كعك عجوة

5  SR 
Primero \ 

Arabic sweet ghraybeh 
بريميرو \ غريبة

5 SR 
Nutella \ B-ready 

نوتيال \ بي-ريدي

7SR
Snickers chocolate bar

 شوكوالتة سنكرز

1SR
Lotus Biscuit
بسكويت لوتس

7SR
Kit kat four fingers  

 شوكوالتة كت كات

7SR
Twix chocolate bar

 شوكوالتة تويكس



SNACKS
الوجـــبات الخـفــيــفـــة 

All Prices are VAT Inclusive When Applicable جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة إذا كان مطابقًا

10SR

Pringles - Original, Barbecue flavour
رقائق شيبس برينجلز بالنكهة األصلية، وبنكهة الباربكيو

7SR 
Forno \ Authentic cheese

 فورنو \ الجبنة األصلية

5 SR 
Flamin' hot cheetos

شيتوس حار نار

5 SR 
Albatal \ butter popcorn 

فشار البطل بنكهة الزبدة

10SR

Indomie noodles - Chicken, Vegetable flavour
 نوديلز إندومي سريعة التحضير، بنكهة الدجاج أو الخضار

(Only available on selected routes and times) 
(هذه الوجبة متوفرة على رحالت وآوقات مختارة)



INSTANT ARABIC COFFEE FOR 
ONE HOT CUP WITH 1 DATE

All Prices are VAT Inclusive When Applicable جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة إذا كان مطابقًا

HOT DRINKS
المشــروبات الساخنة

5SR

11SR

11SR

11SR

11SR11SR

11SR

7SR

 اختيارك من منتجات توينينجز
الشاي األخضر أو الشاي اإلنجليزي

نسكافية - كابتشينو قولد

نسكافية - امريكانو

جاكوبس - امريكانو

نسكافية - اسبريسوريالكس - شاي احمر

جاكوبس - اسبريسو

 كوب واحد من القهوة العربية
يقدم مع تمر

TEA TIME
English Breakfast or pure Green tea

NESCAFE - GOLD CAPPUCCINO

NESCAFE AMERICANO

JACOBS COFFEE
CUP AMERICANO 

RELAX TEA BLACKNESCAFE ESPRESSO

JACOBS COFFEE
ESPRESSO IN CUP



More selections are available on our website 
for online pre order and are awarded flynas 
Loyalty Program (naSmiles) Points

 عبــر 
ً
المزيــد مــن االختيــارات يمكــن طلبهــا مســبقا

موقعنــا اإللكترونــي والحصــول علــى نقــاط برنامــج 
الــوالء )ناســمايلز( 

أفضل طيران اقتصادي وأفضل موظفي خدمة طيران
في الشرق األوسط، سكاي تراكس ٢٠١٩ 

BEST LOW COST AIRLINE AND BEST STAFF
SERVICE IN THE MIDDLE EAST, SKYTRAX 2019



flynas.com


