
a perfect sunset venue, stills is a casual but smart european 
style bar and brasserie, with a unique 26 meter long bar, offering 

stunning views over the golf course and the arabian gulf. stills 
caters to every taste.



chili and cheese fritters (v)    40
salsa verde, chili mayo

tomato and parmesan arancini (v)   52
with basil pesto

veggie platter (good for 2) (v)    105
tempura vegetables, tomato and parmesan arancini,
chili cheese fritter, sweet pickle vegetable, dips

tomato and marinated boconcini bruschetta (v) 52
basil, tomato, boconcini

stills platter (good for 2) (sf)    145
bbq chicken wings, cumberland sausage, panko
calamari, cajun chicken skewers, assorted dips 

stills nachos (s) (v)     55
chili beans, guacamole, sour cream, jalapeño,
spicy tomato salsa, melted cheese
add cajun shredded chicken    65
add chili beef      75

prawn vampino (sf)     75
with cholula sauce, salsa verde, grilled lime

bbq chicken wings (s)     55
with coriander and jalapeño

crispy panko calamari rings (n) (sf)   55
with sweet chili sauce & caramelized nuts 

grilled cumberland sausages    45
with mustard dip

chicken pot stickers     60
orange soya glaze, cholula sauce, sweet potato crisps

slow cook salmon on toast (sf)   65
three pieces of toasted bread with marinated
smoked salmon, dill crème fraîche, capers,
avocado & elder flower gel

mini fish cake (sf)     55
cod, leeks, cheddar cheese, parsley, potato,
salsa verde,chili mayo, green apple-slaw

loaded potato with chili beef    65
green apple-slaw, melted cheese,
pico di gallo & sour cream

bar bites

all time favourites

(v) vegetarian (a) contains alcohol  (gf) gluten free option available

(sf) contains seafood (n) contains nuts  (s) signature dish

please advise us early on regarding any allergies besides those indicated on this menu so that we can serve you better

all prices are inclusive of 10% service charge, 6% tourism fee and 4% municipality fee



octopus carpaccio (sf)     60
asparagus, sweet pickle vegetable, mesclun
lettuce, orange segment, garlic aioli

pan-seared scallops (sf)    80
caramelized onion tart, medley of mushroom,
chorizo, capers, samphire and ginger foam, salmon roe

caesar salad      55
cos lettuce with caesar dressing, croutons,
boiled egg and parmesan cheese
add grilled chicken skewers    65
add grilled shrimp skewers (sf)    75

grilled vegetables in olive ciabatta (v) (n)  62
grilled peppers, eggplant, zucchini, goats cheese,
pesto mayo in black olive ciabatta bread

soup of the day     45
chef’s daily creation

halloumi and baby spinach salad (n)    60
cherry tomatoes, candied walnuts, cucumber,
red radish, fresh strawberries, raspberry vinaigrette

heirloom tomato and burrata (v) (gf)   65
roquette leaves, heirloom tomatoes, basil, asparagus,
onion confit, avocado, elder flower gel, 
garlic crouton, lemon vinaigrette  

quinoa and smoked marinated salmon (sf) (gf) 65
marinated smoked salmon, black olives, cherry
tomatoes, onion, green tea-soaked raisins, capers,
mesclun lettuce, blue cheese dressing

smoked prawns and white bean salad (s) (sf) (gf)  70
white beans puree, marinated white beans,
orange segments, bell pepper coulis, roquette

appetizers, salads
& sandwiches

soup

hale & hearty

(v) vegetarian (a) contains alcohol  (gf) gluten free option available

(sf) contains seafood (n) contains nuts  (s) signature dish

please advise us early on regarding any allergies besides those indicated on this menu so that we can serve you better

all prices are inclusive of 10% service charge, 6% tourism fee and 4% municipality fee



wagyu pie (a) (s)     105
chunks of australian wagyu tenderloin in a
rich gravy with onion and mushrooms,                                                              
covered with puff pastry, served with
green onion mash, veal bacon, savory cabbage

wagyu beef burger     135
australian wagyu beef (200g) in a homemade bun with
lettuce, grilled onion, tomatoes, mayonnaise, ketchup, 
mushrooms, pickles, country aged cheddar cheese 

classic wagyu beef sliders    115
three mini wagyu burgers with chili mayo,
pickle cabbage, grilled onion, cheddar cheese

stills burger      105
u.s. angus beef (200g) with lettuce, onion,
tomatoes, mayonnaise, ketchup, mushrooms,
grilled onion, country aged cheddar cheese

camemburger      115
u.s. angus beef (200g) with hash brown, lettuce,
tomatoes, ketchup, mayonnaise, camembert cheese,
truffle oil, grilled onion

julie’s hot chicken burger    95
fried chicken tenders marinated in chili mayonnaise,
jalapeño, lettuce, tomatoes, grilled onions, 
country aged cheddar cheese

portobello burger (v)      75
crumbed portobello mushroom, garlic sautéed
spinach, fried egg, avocado, chili mayonnaise,
lettuce, tomatoes

additional toppings for burger (each)   10
country aged cheddar cheese 
beef bacon 
jalapeño
fried egg

homemade pie

burgers
all burgers are served with coleslaw and french fries

(v) vegetarian (a) contains alcohol  (gf) gluten free option available

(sf) contains seafood (n) contains nuts  (s) signature dish

please advise us early on regarding any allergies besides those indicated on this menu so that we can serve you better

all prices are inclusive of 10% service charge, 6% tourism fee and 4% municipality fee



lamb ragout with tagliatelle (a)    100 
slow cooked lamb shoulder with tagliatelle pasta,
cherry tomatoes, mushrooms, carrots,
celery, red wine & mascarpone

spiced rub salmon (sf) (gf)    125
wilted samphire, cherry tomatoes, baby beetroot,
chive crème fraîche, salmon roe
  
farro with candied walnuts (v)    90
farro, spicy salsa verde, cherry tomato, sweet potato
and aged parmesan cheese 

bangers and mash     105
veal sausages, mashed potato, medley of peas,
onion and beef bacon garnished                                                             
with onion jam, vine tomatoes, mustard sauce

braised beef brisket (a)     115
creamed sweet corn, sweet potato fritters,
with Jack Daniel’s gravy

corn fed chicken leg     95
duxelle stuffed chicken leg, braised leeks,
cherry tomatoes, wild mushroom sauce   

beer battered cod fish and chips (a) (sf)  95
homemade thick chips, silver onion tartar,
mushy peas or garden peas 

grilled tuna steak (sf)     125
warm “niçoise style” green beans, fennel,
artichoke, black olive, piquillo pepper, 
parsley oil with seafood volouté

ricotta ravioli (v)      90
ravioli stuffed with broccoli and goat cheese
served in tomato sauce, flavored with                                                    
white truffle oil, baby spinach, aged parmesan shavings

main dishes

critics’ choice 

(v) vegetarian (a) contains alcohol  (gf) gluten free option available

(sf) contains seafood (n) contains nuts  (s) signature dish

please advise us early on regarding any allergies besides those indicated on this menu so that we can serve you better

all prices are inclusive of 10% service charge, 6% tourism fee and 4% municipality fee



grill house
all our grills are served with wild rocket, roast vine tomatoes,
grilled portobello and a choice of one sauce and side

wagyu blade 220g     195
450 days grain fed - australia                                                               

u.s. tenderloin 220g     175
180 days grain fed - usa

new york striploin 300g    185
180 days grain fed

u.s. rib-eye 300g     195
120 days grain fed

sides (add on)      20
mashed potato 
homemade thick chips 
creamed corn
farro ragout
butter beans (gf)

sauces (add on)     20
red wine (a)
green pepper sauce 
mustard sauce 
béarnaise sauce (gf)
wild mushroom 

signature sides (each)     20 
truff le mashed potato                                                                         
beef bacon and cheese mashed potato                                
truff le fries with parmesan cheese 
sautéed spinach with garlic (gf)
wild rocket and parmesan salad (gf)

(v) vegetarian (a) contains alcohol  (gf) gluten free option available

(sf) contains seafood (n) contains nuts  (s) signature dish

please advise us early on regarding any allergies besides those indicated on this menu so that we can serve you better

all prices are inclusive of 10% service charge, 6% tourism fee and 4% municipality fee



black and white sundae (n)    42
vanilla and chocolate ice cream, chocolate chips,
brownie, meringue cigar, whipped cream

strawberry and lemon sundae    42
strawberry and lemon sorbet, marshmallows,
raspberry coulis, whipped cream 

caramel sundae (n)     42
caramel ice cream, caramel sauce, whipped cream
and fudge, caramelized walnuts

banoffee pie      45
with salted caramel jelly and mocha ice cream

stills lemon tart (s) (n)     50
strawberry sorbet, fresh strawberries, soft meringue 

rich chocolate mousse (a)     45
chocolate sand, fresh berry coulis, vanilla cream 

rhubarb and strawberry crumble (n)   40
white chocolate chantilly cream, vanilla ice cream

date pudding (n)     40
butterscotch sauce, caramel jelly, candied walnut,
a scoop of vanilla ice cream 

assorted ice-cream or sorbet (gf)   35
3 scoops –just ask us for the available flavors 

sundae jars

sweet treats

(v) vegetarian (a) contains alcohol  (gf) gluten free option available

(sf) contains seafood (n) contains nuts  (s) signature dish

please advise us early on regarding any allergies besides those indicated on this menu so that we can serve you better

all prices are inclusive of 10% service charge, 6% tourism fee and 4% municipality fee



42 أبيض وأسود)م(      
أيس كريم فانيال وشوكوالتة، رقائق الشوكوالتة،

براوني، سيجار المرينغ، الكريمة المخفوقة   
                                                                                                 

42 الفراولة والليمون      
كريمة الفراولة والليمون المثلج، حلوى الخطمي،

كوليس التوت، الكريمة المخفوقة

42 الكرميل)م(      
أيس كريم كرميل، صلصة الكرميل، صوص الكراميل،

الكريمة المخفوقة وحلوى الفدج، جوز بالكراميل

45 فطيرة بانوفي      
م مع جيلي الكراميل المملح وأيس كريم موكا ُتقدَّ

                                                                                                 
50 فطيرة الليمون )خ( )م(     

كريمة الفراولة، الفراولة الطازجة، المرينغ الناعم

45 موس الشوكوالتة الغني )ك(    
كريم شانتيلي الشوكوالتة البيضاء، آيس كريم فانيليا

40 مفروكة الراوند والفراولة )م(     
كريم شانتيلي الشوكوالتة البيضاء، آيس كريم فانيليا

40 بودينغ التمر)م(      
صلصة كراميل بالزبدة، جيلي الكراميل،

الجوز الُمحلَّى، أيس كريم الفانيليا

35 أيس كريم متنوع أو كريم مثلج )خ غ(    
3 كرات - اسأل زمالءنا عن النكهات المتاحة

المثلجات

الحلويات

)ن( نباتي   )ك( يحتوي على كحول   )خ غ( خال من الغلوتين   )م( يحتوي على مكسرات   )خ( طبق خاص   )م ب( يحتوي على مأكوالت بحرية

ُيرجىإبالغنا بشان أية مكونات قد تسبب حساسية بخالف الُمشار إليه في هذه القائمة، وذلك لمساعدتنا في تقديم خدمة أفضل لك



195 واغيو بليد 220غرام     
ُمغذى لمدة 450 يومًا على الحبوب - أستراليا                                                                                                     

175 لحم تندرلوين أمريكي 220 غرام    
ُمغذى لمدة 180 يومًا على الحبوب - الواليات المتحدة األمريكية

185 ستريبولين نيويورك 300غرام    
ُمغذى لمدة 180 يومًا على الحبوب - الواليات المتحدة األمريكية

195 ضلع بقري ريب-آي أمريكي 300غرام      
ُمغذى لمدة 120 يومًا على الحبوب - الواليات المتحدة األمريكية

20 األطباق الجانبية      
بطاطا مهروسة

بطاطا شيبس سميكة منزلية
زبدة الذرة
َيْخَنة فارو

زبدة الفول )خ غ(

20 األطباق الجانبية الخاصة     
بطاطا مهروسة بالكمأة

لحم بقري مقدد وبطاطا مهروسة بالجبنة
كمأة مقلية مع جبن البارميزان

سبانخ مقلية مع الثوم )خ غ(
سلطة الجرجير البري وجبن البارميزان )خ غ(

20 الصلصة       
نبيذ أحمر )ك(

صلصة الفلفل األخضر
صلصة الخردل

صلصة بيرنيز )خ غ(
فطر بري

المشويات 
م جميع أطباق المشويات لدينا مع الجرجير البري، الطماطم ُتقدَّ

الكرزية المشوية، بورتوبيللو مشوي، وخيار من صلصة وطبق جانبي

)ن( نباتي   )ك( يحتوي على كحول   )خ غ( خال من الغلوتين   )م( يحتوي على مكسرات   )خ( طبق خاص   )م ب( يحتوي على مأكوالت بحرية

ُيرجىإبالغنا بشان أية مكونات قد تسبب حساسية بخالف الُمشار إليه في هذه القائمة، وذلك لمساعدتنا في تقديم خدمة أفضل لك



100 لحم الضأن مع تالياتيلي )ك(     
كتف ضأن مطهو على نار هادئة مع معكرونة تالياتيلي،
طماطم كرزية،فطر، جزر،كرفس، نبيذ أحمر، مسكربون،

125 سمك السلمون المتبل )خ د( )م ب(    
سامفيري مجفف، طماطم كرزية، شمندر صغير،

كريمة التوم الطرية، سمك السلمون رو

90 فارو بالجوز الملبس )ن(     
فارو، سلطة خضراء حارة، بطاطا حلوة، جبن بارميزان 

105 اللسجق و الهريس      
سجق لحم العجل،بطاطا مهروسة ، مزيج من البازالء والبصل

ولحم البقر المقدد مزين بمربى البصل و الطماطم العنبية وصلصة الخردل

115 لحم صدر بقري مطهو ببطء)ك(    
ذرة حلوة مدهونة، فطائر البطاطا الحلوة، مرق جاك دانيلز 

95 فخذ دجاج مغذى على الذرة     
فخذ دجاج محشو بخلطة دوكسيل، كراث مطهو ببطء،

طماطم كرزية، صلصة الفطر البري

95 سمك القد الُمطّعم وبطاطا الشيبس )ك( )م ب(  
بطاطا شيبس سميكة منزلية، تارتار البصل الفضي،

البازالء الطرية أو البازالء الخضراء 

125 ستيك تونة مشوي )م ب(     
فاصوليا خضراء ساخنة بـ«طريقة  نسواز »، شمر، خرشوف،

زيتون أسود، فلفل بيكويللو األسود،
زيت البقدونس مع مأكوالت فولوتيه البحرية  

90 ريكوتا رافيولي )ن(      
م مع رافيولي محشو بالبروكلي وجبن الماعز ُيقدَّ

صلصة الطماطم، بنكهة زيت الكمأة البيضاء، براعم السبانخ،
شرائح جبن البارميزان اإليطالي المعتقة  

اختيار الذواقين  

األطباق الرئيسية

)ن( نباتي   )ك( يحتوي على كحول   )خ غ( خال من الغلوتين   )م( يحتوي على مكسرات   )خ( طبق خاص   )م ب( يحتوي على مأكوالت بحرية

ُيرجىإبالغنا بشان أية مكونات قد تسبب حساسية بخالف الُمشار إليه في هذه القائمة، وذلك لمساعدتنا في تقديم خدمة أفضل لك



105 فطير واغيو )ك( )خ(     
قطع من لحم خاصرة واغيو االسترالي في مرقة غنية مع

البصل والفطر مغطاة بعجين الفطير، وُتقدم مع هريس البصل األخضر،
لحم العجل المقدد، كرنب سافوي

135 بيف برغر واغيو      
بيف واغيو االسترالي )200 غرام( في كعكة منزلية مع الخس،

والبصل المشوي، والطماطم، والمايونيز
والكاتشب، والفطر، والمخلالت، وجبن شيدرمعتق

115 شرائح بيف واغيو الكالسيكية    
ثالثة قطع برغر واغيو صغيرة مع مايونيز الفلفل الحار،

والكرنب المخلل، والبصل المشوي، والجبن الشيدر

105 ر ستيلز       
أنجوس بيف األمريكي )200 غرام( مع الخس، والبصل،

والطماطم، والمايونيز، والكاتشب، والفطر،
والبصل المشوي، وجبن الشيدر المعتق

115 كامي برغر      
أنجوس بيف األمريكي )200 غرام( مع هاش براونز،

وخس، وطماطم، وكاتشب، ومايونيز، وجبن كامامبير،
وزيت الكمأة، والبصل المشوي

75 برغر بورتو بيلو )ن(      
فطر بورتو بيلو المفتت، والسبانخ المقلية بالثوم،

والبيض المقلي، واألفوكادو، ومايونيز الفلفل الحار، والخس، والطماطم                     

10 اإلضافات للبرغر)كل واحدة(     
جبن الشيدر  المعتق 

 لحم مقدد  
هالبينو 

بيض مقلي 

فطير منزلي

برغر
ُتقدم جميع أنواع البرغر مع سلطة الملفوف والبطاطس المقلية

)ن( نباتي   )ك( يحتوي على كحول   )خ غ( خال من الغلوتين   )م( يحتوي على مكسرات   )خ( طبق خاص   )م ب( يحتوي على مأكوالت بحرية

ُيرجىإبالغنا بشان أية مكونات قد تسبب حساسية بخالف الُمشار إليه في هذه القائمة، وذلك لمساعدتنا في تقديم خدمة أفضل لك



60 كارباتشيو األخطبوط )م ب(     
نبات الهليون، الخضار المخلل الحلو،

خس المسكلون، شريحة برتقال، أيولي ثوم

80 محار محمر )م ب(      
تارت البصل بالكراميل، خليط الفطر، كوريزو، الكبر،
رغوة الزنجبيل والسامفيري، بطارخ سمك السلمون

55 سلطة سيزر      
خس ، صلصة السيزر، كروتون، جبن بارميزان، بيض مسلوق

65 إضافة أسياخ الدجاج المشوي     
75 إضافة أسياخ الروبيان المشوي )م ب(    

62 الخضروات المشوية في شاباتا الزيتون )ن( )م(   
فلفل مشوي، باذنجان، كوسا، جبن الماعز،

مايونيز البيستو في خبز شاباتا الزيتون األسود

45 شوربة اليوم      
الفاصوليا الحارة، غواكامولي، كريمة حامضة،

فلفل الهالبينو، صلصة طماطم بالتوابل، جبنة ذائبة

60 سلطة السبانخ الصغيرة والحلوم )م(    
طماطم كرزية، جوز ُمحّلى، خيار، فجل أحمر،

فراولة طازجة، صلصلة خل التوت

65 بوراتا وطماطم غير مهجنة )ن( )خ د(    
أوراق الجرجير، طماطم غير مهجنة، ريحان، نبات الهليون،

بصل نصف مطهي، أفوكادو، هالم الَخَمان، 
كروتون الثوم، خل الليمون   

65 الكينوا وسمك السلمون المنقوع المدخن )خ د( )م ب(  
سمك السلمون المنقوع المدخن، زيتون أسود، طماطم كرزية،

بصل، زبيب منقوع في الشاي األخضر، َكَبر، خس المسكلون، توابل الجبن األزرق   

70 الروبيان المدخن مع صلصلة الفاصوليا البيضاء)خ( )خ د( )م ب( 
بيوريه الفاصوليا البيضاء، الفاصوليا البيضاء المنقوعة، شرائح البرتقال،

كوليس الفلفل،أوراق الجرجير، صلصة خل الليمون

المقبالت والسلطات والسندويشات

الشوربة

صحة وعافية

)ن( نباتي   )ك( يحتوي على كحول   )خ غ( خال من الغلوتين   )م( يحتوي على مكسرات   )خ( طبق خاص   )م ب( يحتوي على مأكوالت بحرية

ُيرجىإبالغنا بشان أية مكونات قد تسبب حساسية بخالف الُمشار إليه في هذه القائمة، وذلك لمساعدتنا في تقديم خدمة أفضل لك



مقبالت البار

األطباق األكثر طلبًا

40 فلفل حار و جبن فريترز )ن(     
صلصة الفيردي، مايونيز بالفلفل الحار

52 طماطم وأرانشيني البارميزان )ن(    
مع صلصة البيستو

105 الطبق النباتي )مناسب لفردين( )ن(    
تمبورا خضار، طماطم، أرانشيني البارميزان، جبن فريترز

بالفلفل الحار،خضار المخلل الحلو، الدبس 

52 طماطم  وبروشيتا بوكونسيني متبل )ن(   
ريحان، طماطم، بوكونسيني

145 طبق ستيلز )مناسب لفردين( )م ب(    
أجنحة دجاج بصلصة الباربكيو، سجق كمبرالند، كاالماري

بالبانكو، أسياخ الدجاج المتبل بالكاجون، تشكيلة من الدبس

55 ناتشوز ستيلز )ن( )خ(     
الفاصوليا الحارة، غواكامولي، كريمة حامضة،

فلفل الهالبينو، صلصة طماطم بالتوابل، جبنة ذائبة
65 أضف قطع دجاج الكاجن     
 75 أضف اللحم البقري      

   
75 روبيان فامبينو )م ب(     

صلصة تشولوال الحارة، صلصة الفيردي، ليمون مشوي

55 أجنحة دجاج بصلصة الباربكيو )خ(    
الكزبرة، الهالبينو

55 حلقات الكالماري بالبانكو المقرمشة )م ب( )م(   
صلصة الفلفل الحار الحلوة، مكسرات بالكراميل 

45 سجق كمبرالند المشوي     
بدبس الخردل  

60 فطائر الدجاج      
طبقة براقة من صلصة البرتقال،

صلصة تشولوال الحارة، رقائق البطاطا الحلوة

65 سلمون مطهي على نار هادئة على الخبز المحمص )م ب( 
ثالث قطع من الخبز المحمص مع سمك السلمون المدخن بالتوابل،

كريم فريش بالشبت، الكبر، األفوكادو، هالم الَخَمان

55 كعكة سمك صغيرة )م ب(     
سمك القد، كراث، جبن الشيدر، البقدونس، البطاطا،

صلصة الفيردي، مايونيز الفلفل الحار، سلو التفاح األخضر

65 البطاطا المحشوة مع اللحم البقري الحار   
سلو التفاح األخضر، الجبنة الذائبة، صوص بكو دي جلو، كريمة حامضة

)ن( نباتي   )ك( يحتوي على كحول   )خ غ( خال من الغلوتين   )م( يحتوي على مكسرات   )خ( طبق خاص   )م ب( يحتوي على مأكوالت بحرية

ُيرجىإبالغنا بشان أية مكونات قد تسبب حساسية بخالف الُمشار إليه في هذه القائمة، وذلك لمساعدتنا في تقديم خدمة أفضل لك



موقع مثالي لإلستمتاع بغروب الشمس، ستيلز هو بار و براسيري على 
الطراز األوروبي مريح وعملي، مع بار مميز بمساحة 26 متر وإطاللة مميزة 

على ملعب الغولف والخليج العربي. ستيلز يرضي كل األذواق.


