
Eats &  
treats 

Room service menu 



65The Continental Breakfast (G, D) 
Selection of fresh fruit juices: 
Orange, tomato, fruit cocktail, pineapple, strawberry or watermelon

Croissants, Danish pastry,donuts,muffins assorted rolls and assorted breads 
with marmalade, jam, honey and butter (diet margarine, sugar free jam and 
marmalade are available upon request). 

Selection of hot beverage  
Fresh brewed coffee, tea or hot chocolate

American Breakfast (G, D) 
The continental breakfast with fresh cut fruits and your choice of cereals. 
Bircher muesli or oatmeal, served with fresh full cream, low fat or soya milk 
your choice of plain or fruit yoghurt, regular or low fat.

Two fresh farm eggs of your choice :  
boiled, scrambled, fried or poached served with turkey ham or beef bacon, beef 
sausages, hash brown potatoes  grilled tomato and sautéed mushrooms and 
baked beans.

Selection of hot beverage  
Fresh brewed coffee, tea or hot chocolate

90

Healthy Breakfast (G, D) 
Selection of fresh fruit juices : 
orange, tomato, cocktail, pineapple or strawberry.

Served with sliced brown toast, egg white omelet with spinach and 
Mix green leaves salad, as well as low-fat yoghurt

Choices of breakfast cereals and cornflakes  
All bran or rice krispies, served with hot milk, 
cold milk or low fat milk.

Selection of hot beverage  
Fresh brewed coffee, tea or hot chocolate

65

Oriental Breakfast (G, D) 
Foul madams, black olives, labneh, Arabic bread, feta cheese. 
Choice of egg preparation

Selection of fresh fruit juices : 
orange, tomato, cocktail, pineapple, strawberry or 
watermelon. 

Selection of hot beverage  
Fresh brewed coffee, tea or hot chocolate

75

Breakfast Favorites 
Served between 6:00 am - 12:00 pm 

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know
G - Contains Gluten  |  D - Contains Dairy  |  N - Contains Nuts  |  V - Vegetarian 

Prices are all in UAE Dirhams 
and inclusive of 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT. 



وجبات اإلفطار المميزة
م من الساعة 06:00 صباحًا لغاية 12:00 ُظهرًا  ُتقدَّ

65إفطار كونتيننتال (غ, ح)
تشكيلة من عصائر الفواكه الطازجة :

عصير البرتقال أو الطماطم أو كوكتيل الفواكه أو عصير األناناس أو الفراولة أو البطيخ 

كروسان ومعجنات دنماركية وحلوى الدونت والمافن وتشكيلة من اللفائف وأنواع 
الخبز مع المربيات والعسل والزبدة (الزبدة منخفضة السعرات الحرارية والمربيات 

الخالية من السكر متوفرة عند طلبكم).    

تشكيلة من المشروبات الساخنة 
رة بشكٍل طازج   شاي أو شوكوال ساخنة أو قهوة محضَّ

90اإلفطار األمريكي (غ, ح) 
إفطار كونتيننتال مع الفواكه الطازجة واختياركم من الحبوب. مزيج الحبوب "بيرتشر ميوزلي" أو 

م مع حليب كامل الدسم أو حليب منخفض الدسم أو حليب الصويا، مع خياركم من  الشوفان ُيقدَّ
الزبادي السادة أو زبادي الفواكه العادية أو منخفضة السعرات الحرارية. 

رتان وفق اختياركم : بيضتان طازجتان محضَّ
د  بيض مخفوق أو مسلوق أو مقلي أو بوشيه ُيقّدم مع لحم الديك الرومي أو لحم البقر المقدَّ
ونقانق لحم البقر والبطاطا البنية المهروسة والطماطم المشوية وفطر سوتيه مع الفاصولياء 

المطبوخة.

تشكيلة من المشروبات الساخنة 
رة بشكٍل طازج شاي أو شوكوال ساخنة أو قهوة محضَّ

75اإلفطار الشرقي (غ, ح)
فول مدمس وزيتون أسود ولبنة وخبز عربي وجبنة فيتا. بيض محّضر بالطريقة التي تختارونها

تشكيلة من عصائر الفواكه الطازجة :
عصير البرتقال أو الطماطم أو كوكتيل الفواكه أو عصير األناناس أو الفراولة أو البطيخ 

تشكيلة من المشروبات الساخنة 
رة بشكٍل طازج   شاي أو شوكوال ساخنة أو قهوة محضَّ

65اإلفطار الصحي (غ, ح)
تشكيلة من عصائر الفواكه الطازجة :

عصير البرتقال أو الطماطم أو كوكتيل الفواكه أو عصير األناناس أو الفراولة أو البطيخ 

م مع شرائح التوست األسمر وأومليت بياض البيض وسلطة أو ُيقدَّ
راق الخضار مع السبانخ وزبادي منخفضة السعرات الحرارية

تشكيلة من رقائق الذرة ومزيج الحبوب 
م مع الحليب الساخن  تشكيلة النخالة أو األرز المقرمش ُتقدَّ

أو البارد أو الحليب منخفض السعرات الحرارية

تشكيلة من المشروبات الساخنة  
رة بشكٍل طازج   شاي أو شوكوال ساخنة أو قهوة محضَّ

نحن نلبي بكل سرور جميع المتطلبات الغذائية الخاصة. ُيرجى إبالغنا بذلك.
غ - يحتوي على غلوتين |  ح - حليب  |  م - يحتوي على مكسرات  |  ن - نباتي

 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي 
جميع األسعار تشمل رسوم خدمة بنسبة 10%، ورسوم سياحة بنسبة 3.5%، ورسوم بلدية بنسبة  2% وضريبة قيمة مضافة بنسبة %5. 



Ala Carte Breakfast Selection
Served between 6:00 am - 12:00 pm 

Selection of fresh fruit juice 
Orange, tomato, cocktail , pineapple, strawberry or watermelon 

Selection of fresh fruit 
Choose one of the following: 
watermelon, sweet melon, pineapple, grapes  seasonal fruits

Fruit compotes 
Pineapple, peach 

Fresh yoghurt smoothies (D)
Natural yoghurt blended with honey and your choice of:
Bananas, strawberries or mango

Fresh milk 
Full fat milk, skimmed milk or soya milk

Cereals (D) 
Bircher Muesli served w/ fresh full cream low-fat or skimmed milk. 
Oatmeal or your choice of dry cereals: Cornflakes, Rice Krispies, All 
bran or Forties

Two fresh farm eggs, any style (G, D)
Boiled, scrambled, fried or poached served with veal bacon, Chicken 
sausages, hash brown potatoes, grilled tomato, sautéed mushrooms, 
baked beans and toast bread.

Pancake, waffle or french toast (G, D) 
Served with strawberry, maple syrup, honey, whip cream, 
chocolate sauce 

Bakery delight (G, D) 
Croissants, Danish pastries, muffins, donuts, assorted rolls 
and assorted breads with marmalade, jam, honey and butter 
(Diet margarine, sugar free jam and marmalade are available 
upon request)

ORIENTAL CHOICES 

Foul Medames 
Boiled Arabic beans with tomatoes, onions, parsley, and garlic 

Arabic Halloumi (D) 
Cheese with pickles and olives 

Meat Lovers 
Beef mortadella, chicken mortadella,smoked beef
and smoked chicken breast.

Fine selection of cheese with condiments  (D) 
Chedar,emmantal, halomi, feta and danish blue.
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We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know
G - Contains Gluten  |  D - Contains Dairy  |  N - Contains Nuts  |  V - Vegetarian 

Prices are all in UAE Dirhams 
and inclusive of 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT. 



قائمة وجبات اإلفطار 
م من الساعة 06:00 صباحًا لغاية 12:00 ُظهرًا  ُتقدَّ

تشكيلة من عصائر الفواكه الطازجة
عصير البرتقال أو الطماطم أو كوكتيل الفواكه أو عصير األناناس أو الفراولة أو البطيخ

تشكيلة من الفواكه الطازجة 
يمكنكم اختيار صنف واحد مما يلي: 

البطيخ أو البطيخ األصفر أو األناناس أو العنب أو الفواكه الموسمية 

كمبوت الفواكه 
أناس، خوخ

سموذي طازج مع الزبادي (ح) 
زبادي طبيعي مخفوق مع العسل وما تختارونه من: 

الموز أو الفراولة أو المانجا

الحليب الطازج 
حليب كامل الدسم أو حليب منخفض الدسم أو حليب الصويا

الحبوب (ح)
م مع حليب كامل  مزيج الحبوب "بيرتشر ميوزلي" ُيقدَّ

الدسم أو حليب منخفض الدسم أو حليب مقشود. 
شوفان أو ما تختارونه من الحبوب الجافة: 

رقائق الذرة أو األُرز المقرمش أو النخالة أو حبوب فروستيز

بيضتان طازجتان محضرتان وفق اختياركم (غ, ح)
بيض مخفوق أو مسلوق أو مقلي أو بوشيه ُيقّدم مع لحم العجل الرضيع أو نقانق 

الدجاج والبطاطا البنية المهروسة والطماطم المشوية وفطر سوتيه مع الفاصولياء 
المطبوخة وخبز التوست

البانكيك أو الوافل أو التوست الفرنسي (غ, ح) 
م مع الفراولة، شراب القيقب الحلو، عسل، كريمة مخفوقة، صوص الشوكوال ُيقدَّ

المخبوزات الشهية (غ, ح)
كروسان ومعجنات دنماركية وحلوى الدونت والمافن وتشكيلة من اللفائف وأنواع الخبز 

مع المربيات والعسل والزبدة (الزبدة منخفضة السعرات الحرارية والمربيات الخالية من 
السكر متوفرة عند طلبكم).

خيارات األطباق الشرقية 

فول مدمس 
فول عربي مسلوق مع الطماطم والبصل والبقدونس والثوم 

جبنة الحلومي العربية (ح) 
جبنة مع المخلل والزيتون 

أطباق اللحومات 
تشكيلة من أصناف لحم الالنشون 

تشكيلة من الجبنة الفاخرة مع البهارات (ح) 
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نحن نلبي بكل سرور جميع المتطلبات الغذائية الخاصة. ُيرجى إبالغنا بذلك.
غ - يحتوي على غلوتين |  ح - حليب  |  م - يحتوي على مكسرات  |  ن - نباتي

 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي 
جميع األسعار تشمل رسوم خدمة بنسبة 10%، ورسوم سياحة بنسبة 3.5%، ورسوم بلدية بنسبة  2% وضريبة قيمة مضافة بنسبة %5. 



All Day Favorites 
Served between 12:00 pm - 11:00 pm 

Salad & Appetisers 
Smoked salmon     
With condiments horseradish sauce, capers and silver onions.  

Classic caesar salad (D, G)
With romaine lettuce, parmesan cheese, 
caesar dressing and croutons 
Grilled chicken 
Grilled shrimps 

Greek salad (D, V) 
Small cut romaine lettuce with tomatoes, cucumbers and feta 
cheese, Kalamata olives, green bell peppers, oregano tossed with 
lemon vinaigrette dressing.  

Mixed green leaves salad (V)
Romaine  lettuce, frieze lettuce ,rocket leaves
red cherry tomatoes, , vinaigrette dressing

Fattoush (V, D) 
Diced tomatoes,cucumber,onion, lettuce mixed with 
pomegranated molasses, white venigar, olive oil and 
lemon juice. Garnished with gried pitas bread

Oriental mezzah platter (G, D, N, V)
Hummus, mutable, tabbouleh, cheese Fatayer,
spinach Fatayer, with fresh Arabic bread and mixed pickles.
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Soup 
Soup of the day 

Cream of tomato soup (D, G)
With toasted bread  crouton 

Chicken vegetables clear soup  
Diced chicken ,carrots, zucchini, asparagus 

Traditional Arabic lentil soup (D)
With  Arabic bread croutons and lemon wedges  
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Eggs & Bakery 
Healthy breakfast (G, D)
Selection of fresh fruit juices: 
Orange, tomato, cocktail, pineapple or strawberry.

Served with sliced brown toast, egg white omelet with spinach 
and Mix green leaves salad, as well as low-fat yoghurt. 
Choices of breakfast cereals and cornflakes, all bran or 
rice krispies, served with hot milk, cold milk or low fat milk.

Selection of hot beverage  
Fresh brewed coffee, tea or hot chocolate

Two fresh farm eggs, any style (G, D)
Boiled, scrambled, fried or poached served 
with veal bacon, Chicken sausages, hash brown potatoes, grilled 
tomato sautéed mushrooms, baked beans and toast bread.

Bakery delights (D, G)
Croissants, Danish pastries, muffins, donuts, assorted rolls 
and assorted breads with marmalade, jam, honey and butter 
(Diet margarine, sugar free jam and marmalade 
are available upon request)
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We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know
G - Contains Gluten  |  D - Contains Dairy  |  N - Contains Nuts  |  V - Vegetarian 

Prices are all in UAE Dirhams 
and inclusive of 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT. 



األطباق المميزة 
مة طوال اليوم  المقدَّ

م من الساعة 12:00 ُظهرًا لغاية الساعة 11:00 لياًل  ُتقدَّ

الشوربة
شوربة اليوم 

كريم شوربة الطماطم (غ, ح)
مع قطع خبز التوست 

شوربة الدجاج والخضار 
ع إلى مكعبات صغيرة مع الجزر والكوسى والهليون دجاج مقطَّ

شوربة العدس العربية التقليدية (ح)
مع قطع الخبز العربي وشرائح الليمون 

28

28

28

28

السلطة والمقبالت 
ن  سمك السلمون المدخَّ

مع سلطة الفجل الحار والتوابل والبصل الفضي ونبات القبار

سلطة السيزر التقليدية (غ, ح)
ص  مع الخس الروماني وجبنة البارميزان وقطع الخبز المحمَّ

دجاج مشوي 
الروبيان المشوي 

السلطة اليونانية (ح, ن)
قطع صغيرة من الخس الروماني مع الطماطم والخيار وجبنة الفيتا وزيتون كاالماتا 

والفلفل الَجَرسي األخضر والمردقوش وصلصة الليمون والخل

لة (ن)  سلطة أوراق الخضار المشكَّ
الخس الروماني والخس الفريزي والجرجير والطماطم الكرزية الحمراء وصلصة الخل

الفتوش (ن, ح)
عة إلى مكعبات صغيرة مع الخيار والبصل والخس ودبس الرمان والخل  طماطم مقطَّ

األبيض وزيت الزيتون والليمون المعصور. يوضع فوقه الخبز المقلي

طبق المازة الشرقية (غ, ح, م, ن) 
حمص، متبل، تبولة، فطاير الجبنة، فطاير السبانخ، 

ل مع الخبز العربي الطازج والمخلل المشكَّ
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البيض والمخبوزات
اإلفطار الصحي (غ, ح) 

تشكيلة من عصائر الفواكه الطازجة: 
عصير البرتقال أو الطماطم أو كوكتيل الفواكه أو عصير األناناس أو الفراولة

م مع شرائح التوست األسمر وأومليت بياض البيض وسلطة أوراق الخضار مع  ُيقدَّ
السبانخ وزبادي منخفضة السعرات الحرارية. تشكيلة من رقائق الذرة ومزيج الحبوب، 
م مع الحليب الساخن أو البارد أو الحليب منخفض  تشكيلة النخالة أو حلوى األرز ُتقدَّ

السعرات الحرارية

تشكيلة من المشروبات الساخنة 
رة بشكٍل طازج   شاي أو شوكوال ساخنة أو قهوة محضَّ

رتان بأي طريقة (غ, ح) بيضتان طازجتان محضَّ
بيض مخفوق أو مسلوق أو مقلي أو بوشيه ُيقّدم مع لحم العجل الرضيع أو نقانق 

الدجاج والبطاطا البنية المهروسة والطماطم المشوية وفطر سوتيه مع الفاصولياء 
المطبوخة وخبز التوست

المخبوزات الشهية  (غ, ح)
كروسان ومعجنات دنماركية وحلوى الدونت والمافن وتشكيلة من اللفائف وأنواع الخبز 

مع المربيات والعسل والزبدة (الزبدة منخفضة السعرات الحرارية والمربيات الخالية من 
السكر متوفرة عند طلبكم)
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نحن نلبي بكل سرور جميع المتطلبات الغذائية الخاصة. ُيرجى إبالغنا بذلك.
غ - يحتوي على غلوتين |  ح - حليب  |  م - يحتوي على مكسرات  |  ن - نباتي

 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي 
جميع األسعار تشمل رسوم خدمة بنسبة 10%، ورسوم سياحة بنسبة 3.5%، ورسوم بلدية بنسبة  2% وضريبة قيمة مضافة بنسبة %5. 



Sandwiches / Burgers 
Chicken shawarma (G)
Served with a garlic sauce and served with french fries 

Club sandwich (G, D) 
Your choice of brown or white bread  with  iceberg lettuce, 
tomatoes, fried egg, grilled chicken breast and turkey bacon.  
Thinly sliced Cheddar cheese served with french fries 

Steak sandwich (G, D)
Tender grilled beef striploin steak with iceberg lettuce, tomato 
and Caramelized  onions on a toasted French baguette  bread 
served with french fries

Burger (D, G)
200 grams of beef OR chicken patty with  lettuce, cheddar cheese 
and crispy bacon, fried egg, gherkins served with french fries

Mexican wrap  (D, G) 
Fajita marinated grilled chicken w/ red cheddar cheese, guacamole, 
sour cream & tomato salsa wrapped in tortilla bread served with 
french fries

Healthy club sandwich (D, G) 
With brown bread, pesto mayonnaise and 
Emmental cheese, served with a mixed salad                              

Cheese sandwich (D, G) 
Three layered White Bread or Brown Bread with, 
Emmental cheese, tomato & cucumber served with french fries   
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Pizza / Pasta 
Spaghetti bolognese (G) 
Minced beef cooked tomato concasse gently simmered for at least 3 
hours. Originating from Bologna, and finished with grated parmesan 
cheese and fresh basil leaves. 

Pasta carbonara (G, D) 
Penne pasta Carbonara is an Italian dish from Rome made with 
egg yolk and bacon with hard parmesan cheese and creamy sauce. 

Pasta taglitelle creamy pesto (G, D) 
A sauce originating from Genova in the Liguria region of northern 
Italy. Pesto contains basil, pine seed, parmesan cheese and extra 
virgin olive oil. 

Pasta arrabbiata (G)
A Roman Penne pasta dish finished with a sauce  tomatoes, basil 
and red chili peppers cooked in olive oil and served with freshly 
chopped parsley

Lasagna al forno (G, D) 
Layers of egg pasta baked with mozzarella, 
Bolognese, Parmesan, béchamel & tomato sauce.

Pizza chicken and mushroom (G, D) 
Home made  fresh dough with mozzarella cheese,
chicken, mushroom, basil leaves  
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We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know
G - Contains Gluten  |  D - Contains Dairy  |  N - Contains Nuts  |  V - Vegetarian 

Prices are all in UAE Dirhams 
and inclusive of 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT. 



الساندويتش/ البرغر
شاورما الدجاج (غ)

م مع البطاطا المقلية وصلصة الثوم تقدم مع البطاطا المحمرة  ُتقدَّ

كلوب ساندويتش (غ, ح) 
خبز أبيض أو أسمر بناًء على طلبكم، مع الخس الدائري والطماطم والبيض المقلي 
د وشرائح رقيقة من حبنة الشيدر وصدر الدجاج المشوي ولحم الديك الرومي المقدَّ

تقدم مع البطاطا المحمرة

ساندويتش الستيك (غ, ح)
شريحة لحم البقر الطري مع الخس الدائري والطماطم والبصل 

المكرمل على خبز باغيت التوست الفرنسي تقدم مع البطاطا المحمرة

البرغر (غ, ح)
200 غرام من لحم البقر أو الدجاج مع الخس وجبنة الشيدر 

ل تقدم مع البطاطا المحمرة والبصل المقرمش والبيض المقلي والخيار الصغير المخلَّ

الساندويتش المكسيكي بالخبز (غ, ح)
دجاج مشوي بتتبيلة الفاهيتا وجبنة الشيدر الحمراء وسلطة غواكامولي 

والكريم الحامض وسلطة الطماطم، ملفوفة بخبز التورتيال تقدم مع البطاطا المحمرة

كلوب ساندويتش الصحي (غ, ح)
لة م مع سلطة مشكَّ مع الخبز األسمر ومايونيز البيستو وجبنة امينتال. ُيقدَّ

ساندويتش الجبنة (غ, ح)
ثالث شرائح من الخبز األبيض أو األسمر تتوسطها جبنة امينتال مع الطماطم والخيار

تقدم مع البطاطا المحمرة

30

40

50

50

50

40

40

البيتزا/ الباستا  
سباغيتي بولونيزي (غ)

ع إلى مكعبات صغيرة مع صلصة الطماطم، مطبوخ على نار هادئة لما ال  لحم بقر مقطَّ
يقل عن 3 ساعات، هذه الوجبة نشأت في بولونيا ويتم تزيينها بجبنة البارميزان وأوراق 

الريحان الطازجة

باستا كاربونارا (غ, ح)
باستا بيني كاربونارا هي طبٌق إيطالي تقليدي نشا في روما، ُتطَبخ مع 

د وجبنة البارميزان الصلبة والصلصة الغنية بالكريم صفار البيض واللحم المقدَّ

باستا تالياتيلي كريمي بيستو (غ, ح)
هذه الصلصة نشأت في جنوة بمنطقة ليغوريا شمال إيطاليا. صلصة البيستو وتحتوي 

على الريحان والصنوبر وجبنة البارميزان وزيت الزيتون البكر عالي الجودة

باستا ارابياتا (غ)
طبق باستا رومان بيني يضاف إليه الطماطم والريحان والفلفل األحمر الحار. 

م مع البقدونس المقطوف حديثًا ُيطبخ هذا الطبق بزيت الزيتون وُيقدَّ

الزانيا الفورنو (غ, ح)
طبقات من باستا البيض مطهوة مع جبنة الموزاريال وصلصة 

البولونيزي وجبنة البارميزان وصلصة الطماطم بالباشاميل

بيتزا الدجاج والفطر (غ, ح)
رة في المطعم، مع جبنة الموزاريال والدجاج والفطر وأوراق الريحان عجينة طازجة محضَّ

58

58

46

46

78

63

نحن نلبي بكل سرور جميع المتطلبات الغذائية الخاصة. ُيرجى إبالغنا بذلك.
غ - يحتوي على غلوتين |  ح - حليب  |  م - يحتوي على مكسرات  |  ن - نباتي

 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي 
جميع األسعار تشمل رسوم خدمة بنسبة 10%، ورسوم سياحة بنسبة 3.5%، ورسوم بلدية بنسبة  2% وضريبة قيمة مضافة بنسبة %5. 



Main Courses 
From the Grill 

Grilled Shrimps (5 pieces) (D) 
Served with Steam garden  vegetables, 
French fries, lemon butter sauce 

Sirloin Steak  (200 grams) 
Served with Sautéed  garden  vegetables, 
French fries, pepper sauce or mushroom sauce 

Grilled Rib Eye Steak (200 grams) 
Served with Steam garden  vegetables, grilled tomato, 
French fries, peppercorn sauce 

Angus filet steak (200 grams) 
Served with sautéed garden vegetables, 
steak fries, pepper sauce or mushroom sauce

Grilled Half chicken
Served with grilled vegetables, 
potato wedges, mushroom sauce  

Australian lamb chops (4 pieces) 
Served with steam garden vegetables, 
steam rice or french fries, mint sauce 

Pan seared  Norwegian Salmon filet (200 grams) (D)
Served with sautéed spinach roasted new 
potatoes, lemon butter sauce  

Additional side dishes 
(below side dishes each will be separated  chargeable) 

Mashed potato 
Baked potato      
Sweet potato  
French fries
Steam rice
Green salad         

Fish & chips (D,G)
Fresh cream dory fish filet  dipped in our signature 
batter served  mushy peas and tartar sauce                                            

113

100

115

126

45

70

70

19

65

Pizza pepperoni (G, D) 
Home made  fresh dough with mozzarella cheese,
pepperoni, basil leaves

Pizza quattro stagioni (G, D)
Home made fresh dough, tomato sauce, mozzarella cheese, 
beef salami, artichoke, mushrooms, and black olives.

Pizza margherita (G, D, V) 
Home made  fresh dough, tomato sauce,
grated mozzarella cheese and fresh basil

Pizza vegetariana (G, D, V) 
Tomato sauce, mozzarella cheese, grilled eggplant, 
artichoke, sliced black olives bell pepper and mushroom.  

65

63

53

53

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know
G - Contains Gluten  |  D - Contains Dairy  |  N - Contains Nuts  |  V - Vegetarian 

Prices are all in UAE Dirhams 
and inclusive of 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT. 



بيتزا بابروني (غ, ح) 
رة في المطعم، مع جبنة الموزاريال، والبابروني وأوراق الريحان عجينة طازجة محضَّ

بيتزا كواترو ستاجيوني (غ, ح) 
رة في المطعام مع صلصة الطماطم وجبنة  عجينة طازجة محضَّ

الموزاريال وسالمي لحم البقر واألرضي شوكي والفطر والزيتون األسود

بيتزا مارغريتا (غ, ح, ن)
رة في المطعم، مع صلصة  عجينة طازجة محضَّ

الطماطم وجبنة الموزاريال والريحان الطازج

بيتزا فيجيتاريانا (غ, ح, ن)
صلصة الطماطم وجبة الموزاريال والباذنجان المشوي 

واألرضي شوكي وشرائح الزيتون األسود والفلفل الحلو والفطر

65

63

53

53

األطباق الرئيسية
الوجبات المشوية (ح) 

الروبيان المشوي (5 قطع) (تحتوي على الغلوتين ومشتقات الحليب)
ُيقدم مع الخضار المطهوة بالبخار والبطاطا المقلية وصلصة الليمون والزبدة

شريحة لحم البقر الطري (200 غرام) (تحتوي على الغلوتين ومشتقات الحليب)
م مع ساوتيه الخضار، البطاطا المقلية، صلصة الفلفل أو صلصة الفطر   ُتقدَّ

شريحة لحم ضلع البقر (200 غرام) (تحتوي على الغلوتين ومشتقات الحليب)
م مع الخضار المطهوة بالبخار والطماطم المشوية  ُتقدَّ

والبطاطا المقلية وصلصة حبوب الفلفل 

شريحة فيليه انغوس (200 غرام) (تحتوي على الغلوتين ومشتقات الحليب)
م مع الخضار المطهوة بالبخار والبطاطا المقلية  ُتقدَّ

رة وصلصة حبوب الفلفل أو صلصة الفطر المحمَّ

نصف دجاجة مشوية (تحتوي على الغلوتين ومشتقات الحليب)
م مع الخضار المشوية، البطاطا المقلية أو ودجز البطاطا،  ُتقدَّ

صلصة حبوب الفلفل أو صلصة الفطر

قطع لحم الخروف األسترالي (4 قطع) (تحتوي على الغلوتين ومشتقات الحليب)
م مع الخضار المطهوة بالبخار، األرز المطهو  ُتقدَّ

بالخار أو البطاطا المقلية، صلصة النعنع

فيليه سمك السلمون النرويجي المطهو بالمقالة (200 غرام) (ح)
صة وصلصة الليمون والزبدة م مع ساوتيه السبانخ والبطاطا المحمَّ ُيقدَّ

أطباق جانية إضافية 
(ُيدفع ثمن كل طبق جانبي بشكٍل منفصل) 

البطاطا المهروسة 
البطاطا المشوية 

البطاطا الحلوة 
البطاطا المقلية 

األرز المطهو بالبخار 
السلطة الخضراء 

السمك والبطاطا المقلية (غ, ح) 
فيليه سمك الضوري الطازج مع الكريم والزبدة السائلة والبازالء وصلصة الترتار
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115
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45
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نحن نلبي بكل سرور جميع المتطلبات الغذائية الخاصة. ُيرجى إبالغنا بذلك.
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Oriental Favourites 
Middle Eastern mixed grill 
Lamb chops, shish kebab and Kofta (minced lamb) shish tawouk 
(chicken breast skewer) served with saffron rice and pickles.                  

Shish tawouk 
Tender grilled chicken breast, marinated in saffron & lemon juice, 
served with steam rice or French fries.    

Chicken tikka masala (N) 
Boneless chicken with tomatoes and cashew nut gravy, 
served with steamed  basmati rice and condiments. 

Fragrant biryani (N)
Cooked with traditional spices in fragrant rice 
with condiments and your choice of :    
chicken 
Mutton 
Vegetables 
Shrimps          

Seafood mixed grill (D) 
Half grill lobster, salmon fish, shrimps and calamari 
served with rice And capers lemon butter sauce.

95

45

63

56
63
50
82

169

Vegetarian Dishes 
Vegetable spring rolls (G) 
With sweet chili dipping sauce

Indian vegetable samosa (G)
With sweet mango chutney and mint chutney  

Indian vegetable curry (N) 
Indian vegetable curry served with white rice & condiments 

Spinach fatayer (G) 

38

38

44

38

Desserts 
Fresh exotic fruit platter  

Ice cream selection (D) 
Two scoop choice of vanilla, strawberry or chocolate

Classic creme brulee (D)
Vanilla flavored milk custard with caramelized sugar 

Baked cheese cake (G, D) 
Traditional cheese cake with blueberry topping

Um Ali (G, D, N) 
Baked puff pastry with pistachio

Chocolate brownies with vanilla ice cream (G, D, N) 

44

44

44

44

44

44

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know
G - Contains Gluten  |  D - Contains Dairy  |  N - Contains Nuts  |  V - Vegetarian 

Prices are all in UAE Dirhams 
and inclusive of 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT. 



زة  األطباق الشرقية المميَّ
تشكيلة المشاوي الشرقية 

ع إلى مكعبات صغيرة)  قطع لحم الخروف والشيش كباب والكفتة (لحم الخروف المقطَّ
م مع األرز بالزعفران مع المخلل وشيش طاووق (قطع صدر الدجاج المشوية) ُتقدَّ

شيش طاووق
ل في صلصة الزعفران والليمون،  صدر الدجاج المشوي متبَّ

م مع أرز مطهو بالبخار أو البطاطا المقلية ُتقدَّ

ماساال تيكا الدجاج (م)
م مع أرز البسمتي المطهو على البخار والتوابل دجاج مخلي مع الطماطم والكاجو، ُيقدَّ

ر (م) البرياني المعطَّ
ر والتوابل وما تختارونه من :  مطهو مع البهارات التقليدية واألرز المعطَّ

الدجاج 
لحم الخروف 

الخضار 
الروبيان 

لة (ح) مشاوي البحريات المشكَّ
كركند نصف مشوي، سمك السلمون، روبيان، كاالماري، 

م مع األرز وصلصة الليمون والزبدة ونبات القبار ُتقدَّ

95

45

63

56
63
50
82

169

األطباق النباتية 
لفائف الخضار  (غ)

مع صلصة التغميس بالفلفل الحلو 

سمبوسك الخضار الهندية (غ)
مع صلصة المانجا الحلوة وصلصة النعنع 

كاري الخضار الهندي (م) 
م مع األرز األبيض والتوابل كاري الخضار الهندي ُيقدَّ

فطاير السبانخ (غ)

38

38

44

38

أطباق التحلية 
طبق الفواكه اللذيذة 

تشكيلة اآليس كريم (ح)
اختيارين من آيس كريم الفانيال أو الشوكوال 

كريمي برولي التقليدي (ح) 
كاستر الحليب بنكهة الفانيال والسكر المكرمل

تشيز كيك (غ, ح)
التشيز كيك اللذيذ مع طبقة من التوت البري

أم علي (غ, ح, م)
عجينة مطهوة مع الزبدة والفستق الحلبي 

حلوى الشوكوال مع آيس كريم الفانيال (غ, ح, م)

44

44

44

44

44

44
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Kids Menu 
Obelix (G) 
Mini Beef burger & crispy French fries | 
Cola, Fanta or Sprite | Fresh Fruit Salad

Pinocchio (G, N) 
Spaghetti with fresh tomatoes and parmesan cheese | 
Cola, Fanta or Sprite | Fruit jelly 

Donald Duck (G, D) 
Mini pizza of your choice | Cola, Fanta or Sprite | Chocolate Mousse 

Bugs Bunny (G, D) 
Chicken Mc nuggets & crispy French fries | Cola, Fanta or Sprite | 
Vanilla Ice Cream with Strawberry Sauce 

Little red riding hood (G, D) 
Fish finger with tartar sauce & crispy French fries | 
Cola, Fanta or Sprite | apple or banana

56

56

56

56

56

Appetizers and Salads 
Smoked Salmon 
With condiments horseradish sauce, capers and sliver onions

Healthy Breakfast  (G, D) 
Selection of fresh fruit juices : 
orange, tomato, cocktail, pineapple or strawberry
served with sliced brown toast, egg white omelet 
with spinach and mix green leaves salad, as well as low-fat yoghurt.
Choices of breakfast cereals and cornflakes, all bran or rice krispies, 
served with hot milk, cold milk or low fat milk.

Selection of hot beverage  
Fresh brewed coffee, tea or hot chocolate

Two fresh farm eggs, any style (G, D) 
Boiled, scrambled, fried or poached 
served with veal bacon, Chicken sausages, hash brown potatoes, 
grilled tomato sautéed mushrooms, baked beans and toast bread. 

Bakery delights (G, D) 
Croissants, Danish pastries, muffins, donuts, assorted rolls 
and assorted breads with marmalade, jam, honey and butter
(Diet margarine, sugar free jam and marmalade are 
available upon request) 

60

65

38

44

Night Menu 
Served from 11:00 pm - 6:00 am

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know
G - Contains Gluten  |  D - Contains Dairy  |  N - Contains Nuts  |  V - Vegetarian 

Prices are all in UAE Dirhams 
and inclusive of 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT. 



قائمة الطعام المخّصصة لألطفال 
أوبليكس (غ)

برغر صغير الحجم بلحم البقر مع البطاطا المقلية 
| كوال فانتا أو سبرايت | صلطة الفواكه الطازجة

بينوكيو (غ, م)
ساغيتي مع الطماطم الطازجة وجبنة البارميزان 

| كوال أو فانتا أو سبرايت | جيلي الفواكه 

دونالد داك (غ, ح)
بيتزا صغيرة الحجم من اختياركم  | كوال أو فانتا أو سبرايت | موس الشوكوال 

باغز باني (غ, ح)
ناغيتس الدجاج مع البطاطا المقلية الطازجة | 

كوال أو فانتا أو سبرايت | آيس كريم الفانيال مع صوص الفراولة 

ريد ليتل رايدنغ هوود (غ, ح)
قطع السمك مع صلصة الترتار والبطاطا المقلية المقرمشة 

| كوال أو فانتا أو سبرايت | تفاح أو موز 

56

56

56

56

56

مة لياًل  قائمة المأكوالت المقدَّ
م من الساعة 11:00 لياًل لغاية الساعة 06:00 صباحًا ُتقدَّ

السلطة والمقبالت 
ن  سمك السلمون المدخَّ

مع سلطة الفجل الحار والتوابل والبصل الفضي ونبات القبار

اإلفطار الصحي (غ, ح)
تشكيلة من عصائر الفواكه الطازجة: 

عصير البرتقال أو الطماطم أو كوكتيل الفواكه أو عصير األناناس أو الفراولة أو البطيخ. 
م مع شرائح التوست األسمر وأومليت بياض البيض وسلطة أوراق الخضار مع  ُيقدَّ

السبانخ وزبادي منخفضة السعرات الحرارية
تشكيلة من رقائق الذرة ومزيج الحبوب 

م مع الحليب الساخن أو البارد أو الحليب منخفض  تشكيلة النخالة أو األرز المقرمش ُتقدَّ
السعرات الحرارية

تشكيلة من المشروبات الساخنة 
رة بشكٍل طازج   شاي أو شوكوال ساخنة أو قهوة محضَّ

رتان بأي طريقة (غ, ح) بيضتان طازجتان محضَّ
بيض مخفوق أو مسلوق أو مقلي أو بوشيه ُيقّدم مع لحم العجل الرضيع أو نقانق 

الدجاج والبطاطا البنية المهروسة والطماطم المشوية وفطر سوتيه مع الفاصولياء 
المطبوخة وخبز التوست

المخبوزات الشهية (غ, ح)
كروسان ومعجنات دنماركية وحلوى الدونت والمافن وتشكيلة من اللفائف وأنواع الخبز 

مع المربيات والعسل والزبدة (الزبدة منخفضة السعرات الحرارية والمربيات الخالية من 
السكر متوفرة عند طلبكم)

60

65
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Soup 
Traditional Arabic lentil soup 
With croutons and lemon wedges 

Chicken clear soup 
With toasted cheese crouton 

28

28

Salad 
Greek salad (D, V) 
Small cut romaine lettuce with tomatoes, cucumbers and feta 
cheese, Kalamata olives, green bell peppers, oregano tossed with 
lemon vinaigrette dressing

Caesar salad three ways (D, G) 
With romaine lettuce, parmesan cheese,
caesar dressing and croutons 
Grilled Chicken 
Grilled Shrimps 

38

40

50
53

Sandwiches and Burgers 
Tomato mozzarella panini (D, G) 
Fresh and thinly sliced tomato and buffalo mozzarella, 
grilled in Panini bread with pesto dressing 

Chicken shawarma (D, G) 
Served with a garlic sauce

Burger (D, G) 
200 grams of beef or chicken patty with  lettuce, 
cheddar cheese and crispy bacon, fried egg & gherkins

Club sandwich (D, G)  
Your choice of brown or white bread  with  iceberg lettuce, 
tomatoes, fried egg, grilled chicken breast and turkey bacon.  
Thinly sliced Cheddar cheese

Mexican wrap (G, D) 
Fajita marinated grilled chicken w/ red cheddar cheese, 
guacamole, sour cream & tomato salsa wrapped in tortilla bread

Steak sandwich (G, D) 
Tender grilled beef striploin steak with iceberg lettuce, 
tomato and Caramelized  onions on a toasted french baguette

Cheese sandwich (D, G)
Three layered White Bread or Brown Bread with, 
Emmental cheese, tomato & cucumber  

All sandwiches and burgers are served with french fries

40
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50
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We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know
G - Contains Gluten  |  D - Contains Dairy  |  N - Contains Nuts  |  V - Vegetarian 

Prices are all in UAE Dirhams 
and inclusive of 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT. 



الشوربة
شوربة العدس العربية التقليدية

مع قطع الخبز العربي وشرائح الليمون

شوربة الدجاج
ص بالجبنة  مع قطع الخبز المحمَّ

28

28

السلطة
السلطة اليونانية (ح, ن)

قطع صغيرة من الخس الروماني مع الطماطم والخيار وجبنة الفيتا وزيتون كاالماتا 
والفلفل الَجَرسي األخضر والمردقوش وصلصة الليمون والخل

ة بثالث ُطُرق (ح, ن) سلطة السيزر ُمعدَّ
ص   مع الخس الروماني وجبنة البارميزان وقع الخبز المحمَّ

الدجاج المشوي 
الروبيان المشوي 

38

40

50
53

الساندويتش والبرغر 
بانيني جبنة الموزاريال مع الطماطم (غ, ح) 

طماطم طازجة مقطعة إلى شرائح رقيقة مع جبنة حليب 
الجاموس، مشوية مع خبز البانيني وصلصة البيستو  

شاورما الدجاج (ح, غ) 
م مع البطاطا المقلية وصلصة الثوم ُتقدَّ

البرغر (ح, غ)
200 غرام من لحم البقر أو الدجاج مع الخس وجبنة 

ل الشيدر والبصل المقرمش والبيض المقلي والخيار الصغير المخلَّ

كلوب ساندويتش (ح, غ) 
خبز أبيض أو أسمر بناًء على طلبكم، مع الخس الدائري والطماطم والبيض المقلي 
د وشرائح رقيقة من حبنة الشيدر وصدر الدجاج المشوي ولحم الديك الرومي المقدَّ

الساندويتش المكسيكي بالخبز (ح, غ)
دجاج مشوي بتتبيلة الفاهيتا وجبنة الشيدر الحمراء وسلطة 

غواكامولي والكريم الحامض وسلطة الطماطم، ملفوفة بخبز التورتيال

ساندويتش الستيك (ح, غ)
شريحة لحم البقر الطري مع الخس الدائري والطماطم 

والبصل المكرمل على خبز باغيت التوست الفرنسي

ساندويتش الجبنة (ح, غ)
ثالث شرائح من الخبز األبيض أو األسمر تتوسطها جبنة امينتال مع الطماطم والخيار

جميع أصناف الساندويتش تتضمن تقديم البطاطا المقلية

40

30

50

40

50

50

40

نحن نلبي بكل سرور جميع المتطلبات الغذائية الخاصة. ُيرجى إبالغنا بذلك.
غ - يحتوي على غلوتين |  ح - حليب  |  م - يحتوي على مكسرات  |  ن - نباتي

 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي 
جميع األسعار تشمل رسوم خدمة بنسبة 10%، ورسوم سياحة بنسبة 3.5%، ورسوم بلدية بنسبة  2% وضريبة قيمة مضافة بنسبة %5. 



Main Courses 
Middle Eastern mixed grill 
Tender grilled chicken breast, marinated in saffron & lemon juice, 
served with steam  rice or French fries.

Angus filet steak (200 grams)                                                           
Served with sautéed garden vegetables, 
steak fries, pepper sauce or mushroom sauce

Chicken tikka masala (N)                                                   
Boneless chicken with tomatoes and cashew 
nut gravy, served with steamed  basmati rice and condimpt

Pan seared  Norwegian salmon filet  (200 grams) (D)                                                   
Served with sautéed spinach roasted 
new potatoes, lemon butter sauce  

Fragrant Biryani (N)                                                            
Cooked with traditional spices in fragrant rice 
with condiments and your choice of :
Chicken 
Mutton 
Vegetable 
Shrimp 

95

126

63

70

56
63
50
82

Desserts 
Fresh exotic fruit platter 

Classic creme brulee (D)                                                    
Vanilla flavored milk custard with caramelized sugar

Baked cheese cake (D, G)                                                       
Traditional cheese cake with blueberry topping

44

44

44

Pizza / Pasta 
Spaghetti bolognese (D, G) 
Minced beef cooked tomato concasse gently simmered for at least 3 
hours. Originating from Bologna, and finished with grated parmesan 
cheese and fresh basil leaves.

Pasta carbonara (D, G) 
Penne pasta carbonara is an Italian dish from Rome made with egg 
yolk and bacon with hard parmesan cheese and creamy sauce

Pizza pepperoni (D, G) 
Home made  fresh dough with mozzarella cheese, pepperoni, basil 
leaves

Pizza margherita (D, G) 
Home made fresh dough, tomato sauce,
grated mozzarella cheese and fresh basil

58

58

65

53

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know
G - Contains Gluten  |  D - Contains Dairy  |  N - Contains Nuts  |  V - Vegetarian 

Prices are all in UAE Dirhams 
and inclusive of 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT. 



البيتزا/ الباستا 
سباغيتي بولونيزي (ح, غ)

ع إلى مكعبات صغيرة مع صلصة الطماطم، مطبوخ  لحم بقر مقطَّ
على نار هادئة لما ال يقل عن 3 ساعات، هذه الوجبة نشأت 

في بولونيا ويتم تزيينها بجبنة البارميزان وأوراق الريحان الطازجة  

باستا كاربونارا (ح, غ)
باستا بيني كاربونارا هي طبٌق إيطالي تقليدي نشأ في روما، ُتطبخ 

د وجبنة البارميزان الصلبة والصلصة الغنية بالكريم مع صفار البيض واللحم المقدَّ

بيتزا بابروني (ح, غ)
رة في المطعم، مع جبنة الموزاريال، والبابروني وأوراق الريحان عجينة طازجة محضَّ

بيتزا مارغريتا (ح, غ)
رة في المطعم، مع صلصة الطماطم  عجينة طازجة محضَّ

وجبنة الموزاريال والريحان الطازج

58

58

65

53

األطباق الرئيسية 
تشكيلة المشاوي الشرقية

ل بالزعفران وعصير الليمون،  صدر دجاج مشوي متبَّ
م مع األرز المطهو بالبخار أو البطاطا المقلية ُيقدَّ

شريحة فيليه انغوس (200 غرام) (تحتوي على الغلوتين ومشتقات الحليب)
م مع الخضار المطهوة بالبخار والبطاطا المقلية  ُتقدَّ

رة وصلصة حبوب الفلفل أو صلصة الفطر المحمَّ

ماساال تيكا الدجاج (م)
م مع أرز البسمتي المطهو على البخار والتوابل دجاج مخلي مع الطماطم والكاجو، ُيقدَّ

فيليه سمك السلمون النرويجي المطهو بالمقالة 
(200 غرام) (يحتوي على الغلوتين ومشتقات الحليب)

صة وصلصة الليمون والزبدة م مع ساوتيه السبانخ والبطاطا المحمَّ ُيقدَّ

ر (م) البرياني المعطَّ
ر والتوابل وما تختارونه من : مطهو مع البهارات التقليدية واألرز المعطَّ

الدجاج 
لحم الخروف 

الخضار 
الروبيان 

95

126

63

70

56
63
50
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أطباق التحلية
طبق الفواكه اللذيذة 

كريمي برولي التقليدي (ح)
كاستر الحليب بنكهة الفانيال والسكر المكرمل

تشيز كيك  (ح, غ)
التشيز كيك اللذيذ مع طبقة من التوت البري

44

44

44

نحن نلبي بكل سرور جميع المتطلبات الغذائية الخاصة. ُيرجى إبالغنا بذلك.
غ - يحتوي على غلوتين |  ح - حليب  |  م - يحتوي على مكسرات  |  ن - نباتي

 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي 
جميع األسعار تشمل رسوم خدمة بنسبة 10%، ورسوم سياحة بنسبة 3.5%، ورسوم بلدية بنسبة  2% وضريبة قيمة مضافة بنسبة %5. 



Beverages 

Alcoholic Beverages   
Aperitif  
Martini Dry
Martini Rosso
Martini Bianco
Ricard Campar 
Pernod 
Pimms No. 1 

Spirits
Absolut Vodka
Smirnoff Blue Vodka
Stolichnaya Vodka
Bacardi Rum
Malibu Rum
Lamb Navy Rum
Gordon Gin
Bombay Sapphire Gin

30
30
30
30
30
30

38
38
38
38
38
38
38
38

Hot Beverages
American Coffee 
Espresso 
Café Latte 
Cappuccino 
Turkish Coffee 
Hot Chocolate 
English breakfast tea
Morroccan mint tea
Earl grey tea
Green tea  
Chamomile tea 

Soft Drinks
Coca Cola 
Diet Coke
Sprite 
Diet Sprite
Fanta
Perrier 
Tonic water 
Soda water 
Ginger ale 
Redbull (energy drink)
Bottle Water  
Small 
Large

Chilled Juices
Orange  
Pineapple 
Mango 
Apple

Fresh Juices
Orange 
Tomato 
Mango 
Pineapple 
Cocktail

Shake
Banana milk shake 
Chocolate milk shake

23
19
23
23
19
23
23
23
23
23
23

19
19
19
19
19
28
19
19
19
40

14
19

20
20
20
20

30
30
30
30
30

35
35

Prices are all in UAE Dirhams 
and inclusive of 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT. 



المشروبات

المشروبات الساخنة  
القهوة األمريكية 

اسبريسو 
كافي التيه 
كابوتشينو 

القهوة التركية 
الشوكوال الساخنة 

شاي اإلفطار اإلنكليزي 
الشاي المغربي بالنعنع 

شاي إيرل غري 
الشاي األخضر 
شاي البانونج  

المشروبات الغازية 
كوكا كوال

كوكا كوال دايت 
سبرايت 

سبرايت دايت 
فانتا 

بيرييه 
ماء التونيك 

المياه الغازية 
جنجر ايل (مشروب غازي بنكهة الزنجبيل) 

ريد بول (مشروب الطاقة)
عبوة ماء 

صغيرة 
كبيرة 

دة  العصائر المبرَّ
البرتقال

األناناس 
المانجا 
التفاح 

العصائر الطازجة 
البرتقال 

الطماطم 
المانجا 

األناناس 
كوكتيل 

المشروبات المخفوقة 
مخفوق الحليب والموز 

مخفوق الحليب والشوكوال 

23
19
23
23
19
23
23
23
23
23
23

19
19
19
19
19
28
19
19
19
40

14
19

20
20
20
20

30
30
30
30
30

35
35

المشروبات الكحولية 
أبيرتيف

مارتيني دراي 
مارتيني روسو 
مارتيني دراي 

ريكارد كامباري 
بيرنود 

بيمس نو 1 

المشروبات الروحية 
فودكا أبسولوت 

فودكا سميرنوف بلو 
فودكا ستوليكنايا 

روم باكاردي 
روم ماليبو 

روم المبس نيفي 
جن غوردون 

جن بومباي سافاير 

30
30
30
30
30
30
30

38
38
38
38
38
38
38
38

 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي 
جميع األسعار تشمل رسوم خدمة بنسبة 10%، ورسوم سياحة بنسبة 3.5%، ورسوم بلدية بنسبة  2% وضريبة قيمة مضافة بنسبة %5. 



Regular Whisky
J.W. Red Label
J & B Rare
White Label (Dewar’s)
Famous Grouse 

Premium Whisky
J.W. Black Label
Chivas Regal
Canadian Club
Jack Daniels
Glenfiddich 

Sherry
Tio Pepe
Harveys

Liqueurs
Sambuca 
Baileys 
Grappa 

Cognac
Hennessy VSOP 
Remy Martin VSOP 
Remy Martin XO 

Beers
Heineken
Fosters
Beirut
Stainlager
Corona 

Bottle Whisky / Spirits
Red Label 75 cl 
Red Label 37.5 cl
Jack daniel 75 cl
J&B Rare 75 cl    
Famous grouse 75 cl                                                         
J.W. Black Label 75 cl
J.W. Black Label 37.5 cl
Chivas Regal 75 cl
Chivas Regal 37.5 cl
Absolute Vodka 75 cl
Smirnoff Blue Vodka 75 cl
Gordon Gin 75 cl
Bacardi 100 cl

Champagne 
Cuvée Saphir Brut NV Claude Baron
Cuvée Perle Rosé NV Claude Baron 

Sparkling Wine 
Cook’s Sparkling Brut NV
Pierlant Brut Sparkling Wine
Jacob’s Greek Pinot Noir

Rose Wine 
Cuvée Serpolet
Côtes de Provence
Henri Fabre

Red Wine 
Chianti DOCG, Gabbiano (Italy) 
Château Laborde, Médoc, Borie Manoux (France)
Shiraz, Bin 50, Lindemans (Australia)                  

White Wines 
Pinot Grigio DOC, Gabbiano (Italy)
Chardonnay, Bin 65, Lindemans (Australia)
Chablis 1er Cru ‘Fourchaume’, 

House Wine (Red/White)
Cabernet Sauvignon, Antares (Chile) and Jacobs Creek (Australia) 
Chardonnay,Antares (Chile) and Sauvignon Jacobs Creek (Australia)
Housewine (White/Red) Per Glass

38
38
38
38

48
48
48
48
48

35
35

33
33
33

60
60

100

33
33
33
33
33

515
301
515
502
502
653
307
722
345
521
471
471
502

728
791

207
213
232

264
264
264

238
301
301

188
301
439

169
169
38

Prices are all in UAE Dirhams 
and inclusive of 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT. 
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الوسكي العادي 
جوني ووكر ريد اليبل 

جي آند بي راير 
ديوارز وايت اليبل 
فايموس غراوس 

الوسكي الممتاز 
حوني ووكر بالك اليبل 

شيفاز ريغال 
كانيديان كلوب 

جاك دانيلز 
غلينفيديك 

شيري 
تيو بيبي 

هارفيز 

المشروبات الكحولية المحالة  
سامبوكا 

بايليز 
غرابا 

كونياك 
ق عالي الجودة)  هينيسي (كونياك معتَّ

ق عالي الجودة) ريمي مارتين (كونياك معتَّ
ل) ق نخب أوَّ ريمي مارتن (كونياك معتَّ

البيرة
هاينيكين 

فوستيرز
بيروت 

ستاينالغر 
كورونا 

زجاجة ويسكي/ مشروب كحولي آخر 
جوني ووكر ريد اليبل 75 سل 

جوني ووكر ريد اليبل 37.5 سل 
جاك دانيلز 75 سل 

ديوارز وايت اليبل 75 سل 
فايموس غراوس 75 سل 

جوني ووكر بالك اليبل 75 سل 
جوني ووكر بالك اليبل 37.5 سل 

شيفاز ريغال 75 سل 
شيفاز ريغال 37.5 سل 

فودكا أبسولوت 75 سل 
فودكا سميرنوف بلو 75 سل 

جن غوردون 75 سل 
باكاردي 100 سل 

الشامبانيا 
كوفيه سافير بروت إن في، كالود بارون 

كوفيه بيرلي روز إن في، كالود بارون

النبيذ الفوار 
نبيذ كوكز بروت إن في الفوار 

نبيذ بيرالنت بروت الفوار 
جاكوبز كريك بينوت نوار 

النبيذ الوردي 
كوفي سيربوليت 

كوتي دي بروفينس 
هينري فابري 

النبيذ األحمر 
كيانتي، غابيانو (نبيذ إيطالي عالي الجودة)   

شاتو البورد، ميدوك، بوري مانو (فرنسا)  
شيراز، بين 50، لينديمانز (أستراليا) 

النبيذ األبيض 
بينوت غريجو (نبيذ إيطالي)  

شاردوني، بين 65، لينديمانز (أستراليا) 
شابلي بريميه كرو، فورشوم، ال شابليزيين (فرنسا) 

النبيذ الُمعد في المطعم (األحمر/ األبيض) 
كابرنيت ساوفينيون، انتاريس (تشيلي) وجاكوبس كريك (أستراليا) 

شاردوني، انتاريس (تشيلي) وساوفينيون جاكوبس كريك (أستراليا)  
كأس من النبيذ المعد في المطعم (األحمر/ األبيض) 

 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي 
جميع األسعار تشمل رسوم خدمة بنسبة 10%، ورسوم سياحة بنسبة 3.5%، ورسوم بلدية بنسبة  2% وضريبة قيمة مضافة بنسبة %5. 




