
ّ
Order. Savour.  

Repeat. 





SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with

fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil 

soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and 

roughly cut short pasta.

Soup of the Day
Kindly ask your server for the day’s special.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, 

served with grilled mango and cajun tuna chunks.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade homemade 

Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry 
fries.

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled chicken tikka, onion, bell pepper, served 

with French fries and mint chutney.

Classic Club Sandwich
Smoked chicken, turkey bacon, fried egg, cheese with 

mayonnaise and crispy salad in toasted white or brown 
bread, served with French fries and coleslaw.

Cajun Chicken Burger
Cajun crusted chicken breast with tomato,

lettuce and your choice of turkey bacon, cheese egg or 
mushroom with avocado mayonnaise in toasted sesame 

bun, served with cajun potatoes and tomato salsa.

Caesar Salad (V) 
Crisp Romaine lettuce tossed in creamy garlic dressing 

topped with croutons and parmesan shavings.
Grilled chicken

Shrimps

Chicken Cutlet Salad 
Crispy fried chicken, rocket salad, thinly sliced onions, 

tomatoes and garlic with lemon dressing.

Fattoush (V) (L) (H) 
A refreshing mix of tomato, cucumber, lettuce, parsley, 
radish with fresh thyme in lemon and olive oil dressing, 

served with crispy bread and a dash of pomegranate 
molasses.

Arabic Potato Salad (V) (L)
Baby potatoes, boiled egg, green onions, finely 

chopped parsley and mint tossed with minced garlic 
lemon and olive oil dressing.

Traditional Greek Salad (V) 
Feta cheese, tomato, cucumber, red onion, oregano 

with lemon and olive oil dressing.

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian beef patty cooked well done 

with tomato, lettuce, gherkins and your choice of 
turkey bacon, cheese, egg or mushrooms in toasted 

sesame bun, served with steak fries.

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro,

cheddar cheese, served with tomato salsa
and guacamole.

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano.

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or 

pineapples.

Pizza Pepperoni (N)
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and 

olives.

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 
6:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served

with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, 

hammour & mussels), served with a seasonal salad or 
saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea 
puree, fresh lemon, thick fires & mojito tartar sauce.

Chicken Breast 
Grilled or pan fried chicken breast, served with sautéed 

vegetables, mashed potato and apple cream sauce.

Murgh Tikka Masala 
Tandoori chicken tikka subtly flavoured with coriander 

and cumin seeds, cooked in rich onion and tomato 
gravy served with pratha or basmati white rice , pickle, 

mango chutney, raita and papadum.

Oriental Mixed Grill (L) 
Lamb chops, kofta, kebab, shish taouk, served

with oriental rice and fattoush salad.

Prime Beef Tenderloin (300 gms) 
Grilled to your preference, served with green beans, 

garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom 
sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots,

grilled vegetables, your choice of potato, served
with mushroom or pepper sauce.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with

sunny side up fried egg
Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served 

with pratha or basmati white rice, pickle, pickle, mango 
chutney, raita and papadum.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and 

cooked with
Vegetables (V) 

Boneless chicken 
Shrimps (S) 

Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue,

served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice 

cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

Ice Cream with Cookies and Chantilly Cream 
(3 Scoops) 

Vanilla, strawberry, caramel, chocolate, cappuccino

Seasonal Sliced Fresh Fruit (V)(H) 
Freshly sliced melon, kiwi, strawberry, pineapple,

orange, pear, grapes and dates.

KIDS SELECTION

Tomato Soup (V)

Fish Finger with French fries(S)

Steamed Fish Fillet with veggies(V) (S)

Chicken Nuggets with French fries

Chicken Lollypops with curly fries

Beef Cheese Burger with French fries

Angel Hair Spaghetti

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)

Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries with tomato or meat sauce

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

FAST & FRESH
We are happy to offer you fast & fresh food options – 

freshly prepared items, delivered to you within 15 
minutes

Fresh Garden Green Salad (V) (H)
A refreshing mix of tomato, cucumber, Romaine 

lettuce, with lemon & olive oil dressing.

Feta Salad (V)
Crisp Romaine lettuce, cherry tomato, cucumber, red 

onion, feta cheese with Mediterranean dressing.

Tuna Salad Sandwich (S)
Full flavoured tuna salad with mayonnaise, Romaine 

lettuce, tomato slices, served on whole wheat bread & 
French fries.

Ciabatta Sandwich (V)
With mozzarella cheese, iceberg lettuce, cucumber & 

tomato served with spicy potato wedges.

Hara Bhara Kabab (V) (N) 
Blend of assorted minced vegetable, potato, spinach & 

cottage cheese patty deep fried & served with mint 
chutney

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and 

horseradish cream.

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf prawns with garlic, ginger, red chilli and 

fresh parsley.

Chicken Tikka
Tender boneless chicken, marinated in spices and 

yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & 
kachumber salad.

Arabic Lamb Kofta (L)
Grilled lamb with fresh cucumber yogurt and mint 

chutney.

Arabic Mezzeh Platter (L)
Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves,

kibbeh, sambousek and cheese fatayer.

Vegetable Tempura (V)
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and 

onion tempura served  with spicy wasabi mayo and soy 
sauce.

المقبالت

السلمون المدّخن على الطريقة االسكتلندية (ث)
السلمون االسكتلندي يقّدم مع الليمون والقبار والتوست وكريما الفجل.

الربيان بالفلفل األحمر (ث)
الربيان الشهي من الخليج مع الثوم والزنجبيل والفلفل األحمر والبقدونس 

الطازج.

دجاج تيكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البهارات واللبن ومطبوخ في فرن 

الطين، يقّدم مع بهارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

الكفتة بلحم الخراف على الطريقة العربية (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخيار والنعناع.

طبق المازة العربية (مح)
حّمص، متّبل، تّبولة، ورق عنب، كّبة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شيتاكي وتامبورا البصل، ويقّدم مع 

الواسابي بالبهارات بصلصة المايونيز والصويا.

الحساءات 

توم يام كونغ (ث)
حساء الربيان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفيعة.

حساء كريما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، يقّدم مع البارميزان الطازجة ومكعبات 

البستو.

حساء العدس على الطريقة العربية (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنية والشهية الشرق أوسطية التقليدية، تقّدم مع 

مكعبات الخبز المحّمص وقطع الليمون.

مينستروني (ن)
الحساء التقليدي اإليطالي مع الخضروات الموسمية والباستا  لمقّطعة 

بدّقة.

حساء اليوم
يرجى سؤال موّظف خدمة الطعام عن الطبق الخاص لليوم.

السلطات
تقّدم بحجم المقّبالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانغو 

المشوي وتونا كاجون.

سلطة السيزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكهة الكريما يعلوها مكعبات 

الخبز المحّمصة وشرحات البارميزان المقّطعة.
الدجاج المشوي 

الربيان 

سلطة قطع الدجاج 
دجاج مقلي مقرمش، سلطة الخس، بصل مفروم ناعم، صلصة الطماطم 

والثوم مع الليمون.

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخيار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر 

الطازج بصلصة الليمون وزيت الزيتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس 
الرّمان.

سلطة عربية بالبطاطا (ن) (مح)
بطاطا صغيرة، بيض مسلوق، بصل أخضر، وبقدونس مفروم ناعم، 

ونعناع باإلضافة إلى صلصة الليمون بالثوم وزيت الزيتون.

السلطة اليونانية التقليدية (ن) 
جبنة الفيتا، طماطم، خيار، بصل أحمر، صلصة أوريغانو مع ليمون 

وزيت زيتون.

وجبات خفيفة
(سندويشات، برغر وبيتزا)

إنديانا 
سندويش دجاج تندوري على خبز هندي صنع منزلي مع الخس 

والبطاطا المقلية بالكاري.

دجاج تيكا 
دجاج تيكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، يقّدم مع بطاطا مقلية 

وبهارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندويش الكالسيكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بيض مقلي، جبنة بالمايونيز، وسلطة 

مقرمشة مع خيار من التوست األسمر أو األبيض، مع
البطاطا المقلية وسلطة الملفوف.

تشيكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببهارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري 
بالسمسم وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البيض أو 

الفطر بالمايونيز ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص يقّدم مع البطاطا 
بالكاجون وصلصة الطماطم.

برغر باللحم للذواقة (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس،

مخلل خيار الجركين، وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن 
أو البيض أو الفطر ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص

يقّدم مع بطاطا مقلية للستيك.

شطيرة الكاساديا 
كاساديا باللحم أو الدجاج، بصل، ثيالنترو، جبنة شيدار، تقّدم مع صلصة 

الطماطم والغواكامولي.

بيتزا مرغريتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال وأوريغانو

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بيتزا بيبروني (مك) 
طماطم، بيبروني، جبنة موزاريال، بيستو، وزيتون.

يتّم تقديم طلبيات البيتزا من الساعة ۱۲ ظهراً وحّتى الساعة ۳٫۰۰ بعد الظهر 
ومن الساعة ٦ مساًء وحّتى الساعة ۱۱:۰۰ ليالً

األطباق األساسية

شريحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحميصة البستو، يقّدم أعشاب

طازجة وبطاطا مهروسة مع كومبوت الطماطم.

تشكيلة ثمار البحر المشوية (ث) 
تشكيلة من ثمار البحر المشوية )الربيان، والكاالماري، والهامور،

والمحار( يقّدم مع سلطة موسمية أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فيليه الهامور المقلية المدقوقة، تقّدم مع هريسة البازيالء الخضراء 
والليمون الطازج والبطاطا المقلية الكبيرة الحجم وصلصة تارتار 

بالموهيتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، يقّدم مع الخضر المسلوقة 

والبطاطا المهروسة، وصلصة كريما التّفاح.

مورغ تيكا ماساال 
دجاج تيكا تندوري بنكهة الكزبرة وبزر الكمون ومطهو في الصلصة 

الغنية بالبصل والبندورة ويقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، 
والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

تشكيلة المشاوي الشرقية (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شيش طاووق، يقّدم مع األرز 

الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوين الممّيزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونها ، يقّدم مع الفاصولياء الخضراء، 

والبطاطا المهروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شريحة لحم البقر سيرلوين المشوية (۲۲۰ غ) 
شريحة ستيك سيرلوين مشوية مع كراث محّمص، وخضار مشوية، 

وما تختارونه من البطاطا، يقّدم مع صلصة الفطر أو البهار.

الباستا على طريقتكم 
ما تختارونه من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بيني، سباغيتي، أو فوزيلي صلصة: الطماطم أو بولونييزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، يقّدم مع بيض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكيلة الخضار بصلصة الكريما بالكاري الهندي، وتقّدم مع البراماثا أو 

األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

أرز برياني
أرز بسمتي بنكهة غنية مع الزنجبيل، والبصل، والكزبرة، ويطهى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربيان (ث) 
يقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

الحلويات

طبق جبنة التشيدار 
غرويير، بري، موزاريال، تشيدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات 

مقرمشة وأطايب ومكّسرات.

الحلوى العربية المميزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوال األسود السائل، واآليس كريم بالكابوتشينو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كريم بروليه بالطريقة الكالسيكية 

آيس كريم مع كوكيز وكريما شانتيي (۳ مغارف) 
Sفانيال، فراولة، كاراميل، شوكوالتة، كابوتشينو

فاكهة موسمية طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكيوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال،

واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكيلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلية (ث) 

فيليه سمك مطهو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلية

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلية

سباغيتي ناعمة 

سبرينغ رول بالطريقة الفييتنامية مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

خضار مطهوة بالبخارأو مهروسة (ن) (ص) 

بطاطا مقلية مع صلصة اللحم أو الطماطم

تيراميسو مصّغرة تقليدية 
تيراميسو بطعم الكريما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبليت (مك) 

لبن بالفاكهة 

سريع & طازج
نحن سعداء لتقديم لكم خيارات الطعام السريعة و الطازجة و التى يتم 
تحضيرها لكم بعناصرطازجة، و توصيلها لكم في غضون ۱٥ دقيقة

سلطة الحديقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزيج منعش من الطماطم والخيار، خس روماين ، مع مرق الليمون 

وزيت الزيتون

سلطة الفيتا (ن)
خس روماين الهش الطازج ،  مع الطماطم الكرزية والخيار، بصل أحمر 

و جبنة فيتا مع مرق البحر األبيض المتوسط

ساندوتش سلطة التونة (ث)  
سلطة التونة الطازجة مع المايونيز، خس روماين، شرائح الطماطم، تقدم 

على خبز القمح الكامل والبطاطا المقلية

ساندوتش سياباتا (ن)
مع جبن الموتزاريال، خس األيسبرغ، خيار وطماطم يقدم مع ودجز 

البطاطا الحارة

هارا بارا كباب (ن) (مك) 
مزيج متنوع من الخضروات المفرومة ، البطاطا، السبانخ و جبن

الكوتاج المقلية بعمق يقدم مع صوص النعناع
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درهم
AED

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food 
(H) Healthy choice/Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts

(L) Local/Regional product | (V) Suitable for vegetarians

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement.
All prices are inclusive of 10% service charge, 5% VAT and 10% municipality fees

يرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خيار صحي/طبق متوازن | (ث) يحتوي على ثمار البحر| (مك) يحتوي على كسرات

(مح) منتج محلي/إقليمي | (ن) مناسب للنباتيين 
فريق عملنا في المطبخ جاهز دائماً لتقديم المساعدة حول أي متطلبات غذائية خاصة

األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة و ۱۰٪ رسوم البلدية



SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with

fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil 

soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and 

roughly cut short pasta.

Soup of the Day
Kindly ask your server for the day’s special.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, 

served with grilled mango and cajun tuna chunks.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade homemade 

Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry 
fries.

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled chicken tikka, onion, bell pepper, served 

with French fries and mint chutney.

Classic Club Sandwich
Smoked chicken, turkey bacon, fried egg, cheese with 

mayonnaise and crispy salad in toasted white or brown 
bread, served with French fries and coleslaw.

Cajun Chicken Burger
Cajun crusted chicken breast with tomato,

lettuce and your choice of turkey bacon, cheese egg or 
mushroom with avocado mayonnaise in toasted sesame 

bun, served with cajun potatoes and tomato salsa.

Caesar Salad (V) 
Crisp Romaine lettuce tossed in creamy garlic dressing 

topped with croutons and parmesan shavings.
Grilled chicken

Shrimps

Chicken Cutlet Salad 
Crispy fried chicken, rocket salad, thinly sliced onions, 

tomatoes and garlic with lemon dressing.

Fattoush (V) (L) (H) 
A refreshing mix of tomato, cucumber, lettuce, parsley, 
radish with fresh thyme in lemon and olive oil dressing, 

served with crispy bread and a dash of pomegranate 
molasses.

Arabic Potato Salad (V) (L)
Baby potatoes, boiled egg, green onions, finely 

chopped parsley and mint tossed with minced garlic 
lemon and olive oil dressing.

Traditional Greek Salad (V) 
Feta cheese, tomato, cucumber, red onion, oregano 

with lemon and olive oil dressing.

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian beef patty cooked well done 

with tomato, lettuce, gherkins and your choice of 
turkey bacon, cheese, egg or mushrooms in toasted 

sesame bun, served with steak fries.

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro,

cheddar cheese, served with tomato salsa
and guacamole.

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano.

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or 

pineapples.

Pizza Pepperoni (N)
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and 

olives.

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 
6:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served

with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, 

hammour & mussels), served with a seasonal salad or 
saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea 
puree, fresh lemon, thick fires & mojito tartar sauce.

Chicken Breast 
Grilled or pan fried chicken breast, served with sautéed 

vegetables, mashed potato and apple cream sauce.

Murgh Tikka Masala 
Tandoori chicken tikka subtly flavoured with coriander 

and cumin seeds, cooked in rich onion and tomato 
gravy served with pratha or basmati white rice , pickle, 

mango chutney, raita and papadum.

Oriental Mixed Grill (L) 
Lamb chops, kofta, kebab, shish taouk, served

with oriental rice and fattoush salad.

Prime Beef Tenderloin (300 gms) 
Grilled to your preference, served with green beans, 

garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom 
sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots,

grilled vegetables, your choice of potato, served
with mushroom or pepper sauce.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with

sunny side up fried egg
Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served 

with pratha or basmati white rice, pickle, pickle, mango 
chutney, raita and papadum.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and 

cooked with
Vegetables (V) 

Boneless chicken 
Shrimps (S) 

Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue,

served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice 

cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

Ice Cream with Cookies and Chantilly Cream 
(3 Scoops) 

Vanilla, strawberry, caramel, chocolate, cappuccino

Seasonal Sliced Fresh Fruit (V)(H) 
Freshly sliced melon, kiwi, strawberry, pineapple,

orange, pear, grapes and dates.

KIDS SELECTION

Tomato Soup (V)

Fish Finger with French fries(S)

Steamed Fish Fillet with veggies(V) (S)

Chicken Nuggets with French fries

Chicken Lollypops with curly fries

Beef Cheese Burger with French fries

Angel Hair Spaghetti

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)

Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries with tomato or meat sauce

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

FAST & FRESH
We are happy to offer you fast & fresh food options – 

freshly prepared items, delivered to you within 15 
minutes

Fresh Garden Green Salad (V) (H)
A refreshing mix of tomato, cucumber, Romaine 

lettuce, with lemon & olive oil dressing.

Feta Salad (V)
Crisp Romaine lettuce, cherry tomato, cucumber, red 

onion, feta cheese with Mediterranean dressing.

Tuna Salad Sandwich (S)
Full flavoured tuna salad with mayonnaise, Romaine 

lettuce, tomato slices, served on whole wheat bread & 
French fries.

Ciabatta Sandwich (V)
With mozzarella cheese, iceberg lettuce, cucumber & 

tomato served with spicy potato wedges.

Hara Bhara Kabab (V) (N) 
Blend of assorted minced vegetable, potato, spinach & 

cottage cheese patty deep fried & served with mint 
chutney

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and 

horseradish cream.

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf prawns with garlic, ginger, red chilli and 

fresh parsley.

Chicken Tikka
Tender boneless chicken, marinated in spices and 

yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & 
kachumber salad.

Arabic Lamb Kofta (L)
Grilled lamb with fresh cucumber yogurt and mint 

chutney.

Arabic Mezzeh Platter (L)
Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves,

kibbeh, sambousek and cheese fatayer.

Vegetable Tempura (V)
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and 

onion tempura served  with spicy wasabi mayo and soy 
sauce.

المقبالت

السلمون المدّخن على الطريقة االسكتلندية (ث)
السلمون االسكتلندي يقّدم مع الليمون والقبار والتوست وكريما الفجل.

الربيان بالفلفل األحمر (ث)
الربيان الشهي من الخليج مع الثوم والزنجبيل والفلفل األحمر والبقدونس 

الطازج.

دجاج تيكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البهارات واللبن ومطبوخ في فرن 

الطين، يقّدم مع بهارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

الكفتة بلحم الخراف على الطريقة العربية (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخيار والنعناع.

طبق المازة العربية (مح)
حّمص، متّبل، تّبولة، ورق عنب، كّبة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شيتاكي وتامبورا البصل، ويقّدم مع 

الواسابي بالبهارات بصلصة المايونيز والصويا.

الحساءات 

توم يام كونغ (ث)
حساء الربيان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفيعة.

حساء كريما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، يقّدم مع البارميزان الطازجة ومكعبات 

البستو.

حساء العدس على الطريقة العربية (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنية والشهية الشرق أوسطية التقليدية، تقّدم مع 

مكعبات الخبز المحّمص وقطع الليمون.

مينستروني (ن)
الحساء التقليدي اإليطالي مع الخضروات الموسمية والباستا  لمقّطعة 

بدّقة.

حساء اليوم
يرجى سؤال موّظف خدمة الطعام عن الطبق الخاص لليوم.

السلطات
تقّدم بحجم المقّبالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانغو 

المشوي وتونا كاجون.

سلطة السيزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكهة الكريما يعلوها مكعبات 

الخبز المحّمصة وشرحات البارميزان المقّطعة.
الدجاج المشوي 

الربيان 

سلطة قطع الدجاج 
دجاج مقلي مقرمش، سلطة الخس، بصل مفروم ناعم، صلصة الطماطم 

والثوم مع الليمون.

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخيار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر 

الطازج بصلصة الليمون وزيت الزيتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس 
الرّمان.

سلطة عربية بالبطاطا (ن) (مح)
بطاطا صغيرة، بيض مسلوق، بصل أخضر، وبقدونس مفروم ناعم، 

ونعناع باإلضافة إلى صلصة الليمون بالثوم وزيت الزيتون.

السلطة اليونانية التقليدية (ن) 
جبنة الفيتا، طماطم، خيار، بصل أحمر، صلصة أوريغانو مع ليمون 

وزيت زيتون.

وجبات خفيفة
(سندويشات، برغر وبيتزا)

إنديانا 
سندويش دجاج تندوري على خبز هندي صنع منزلي مع الخس 

والبطاطا المقلية بالكاري.

دجاج تيكا 
دجاج تيكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، يقّدم مع بطاطا مقلية 

وبهارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندويش الكالسيكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بيض مقلي، جبنة بالمايونيز، وسلطة 

مقرمشة مع خيار من التوست األسمر أو األبيض، مع
البطاطا المقلية وسلطة الملفوف.

تشيكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببهارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري 
بالسمسم وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البيض أو 

الفطر بالمايونيز ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص يقّدم مع البطاطا 
بالكاجون وصلصة الطماطم.

برغر باللحم للذواقة (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس،

مخلل خيار الجركين، وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن 
أو البيض أو الفطر ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص

يقّدم مع بطاطا مقلية للستيك.

شطيرة الكاساديا 
كاساديا باللحم أو الدجاج، بصل، ثيالنترو، جبنة شيدار، تقّدم مع صلصة 

الطماطم والغواكامولي.

بيتزا مرغريتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال وأوريغانو

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بيتزا بيبروني (مك) 
طماطم، بيبروني، جبنة موزاريال، بيستو، وزيتون.

يتّم تقديم طلبيات البيتزا من الساعة ۱۲ ظهراً وحّتى الساعة ۳٫۰۰ بعد الظهر 
ومن الساعة ٦ مساًء وحّتى الساعة ۱۱:۰۰ ليالً

األطباق األساسية

شريحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحميصة البستو، يقّدم أعشاب

طازجة وبطاطا مهروسة مع كومبوت الطماطم.

تشكيلة ثمار البحر المشوية (ث) 
تشكيلة من ثمار البحر المشوية )الربيان، والكاالماري، والهامور،

والمحار( يقّدم مع سلطة موسمية أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فيليه الهامور المقلية المدقوقة، تقّدم مع هريسة البازيالء الخضراء 
والليمون الطازج والبطاطا المقلية الكبيرة الحجم وصلصة تارتار 

بالموهيتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، يقّدم مع الخضر المسلوقة 

والبطاطا المهروسة، وصلصة كريما التّفاح.

مورغ تيكا ماساال 
دجاج تيكا تندوري بنكهة الكزبرة وبزر الكمون ومطهو في الصلصة 

الغنية بالبصل والبندورة ويقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، 
والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

تشكيلة المشاوي الشرقية (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شيش طاووق، يقّدم مع األرز 

الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوين الممّيزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونها ، يقّدم مع الفاصولياء الخضراء، 

والبطاطا المهروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شريحة لحم البقر سيرلوين المشوية (۲۲۰ غ) 
شريحة ستيك سيرلوين مشوية مع كراث محّمص، وخضار مشوية، 

وما تختارونه من البطاطا، يقّدم مع صلصة الفطر أو البهار.

الباستا على طريقتكم 
ما تختارونه من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بيني، سباغيتي، أو فوزيلي صلصة: الطماطم أو بولونييزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، يقّدم مع بيض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكيلة الخضار بصلصة الكريما بالكاري الهندي، وتقّدم مع البراماثا أو 

األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

أرز برياني
أرز بسمتي بنكهة غنية مع الزنجبيل، والبصل، والكزبرة، ويطهى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربيان (ث) 
يقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

الحلويات

طبق جبنة التشيدار 
غرويير، بري، موزاريال، تشيدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات 

مقرمشة وأطايب ومكّسرات.

الحلوى العربية المميزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوال األسود السائل، واآليس كريم بالكابوتشينو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كريم بروليه بالطريقة الكالسيكية 

آيس كريم مع كوكيز وكريما شانتيي (۳ مغارف) 
Sفانيال، فراولة، كاراميل، شوكوالتة، كابوتشينو

فاكهة موسمية طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكيوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال،

واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكيلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلية (ث) 

فيليه سمك مطهو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلية

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلية

سباغيتي ناعمة 

سبرينغ رول بالطريقة الفييتنامية مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

خضار مطهوة بالبخارأو مهروسة (ن) (ص) 

بطاطا مقلية مع صلصة اللحم أو الطماطم

تيراميسو مصّغرة تقليدية 
تيراميسو بطعم الكريما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبليت (مك) 

لبن بالفاكهة 

سريع & طازج
نحن سعداء لتقديم لكم خيارات الطعام السريعة و الطازجة و التى يتم 
تحضيرها لكم بعناصرطازجة، و توصيلها لكم في غضون ۱٥ دقيقة

سلطة الحديقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزيج منعش من الطماطم والخيار، خس روماين ، مع مرق الليمون 

وزيت الزيتون

سلطة الفيتا (ن)
خس روماين الهش الطازج ،  مع الطماطم الكرزية والخيار، بصل أحمر 

و جبنة فيتا مع مرق البحر األبيض المتوسط

ساندوتش سلطة التونة (ث)  
سلطة التونة الطازجة مع المايونيز، خس روماين، شرائح الطماطم، تقدم 

على خبز القمح الكامل والبطاطا المقلية

ساندوتش سياباتا (ن)
مع جبن الموتزاريال، خس األيسبرغ، خيار وطماطم يقدم مع ودجز 

البطاطا الحارة

هارا بارا كباب (ن) (مك) 
مزيج متنوع من الخضروات المفرومة ، البطاطا، السبانخ و جبن

الكوتاج المقلية بعمق يقدم مع صوص النعناع

40

30

30

30

30

40/58

درهم
AED

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food 
(H) Healthy choice/Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts

(L) Local/Regional product | (V) Suitable for vegetarians

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement.
All prices are inclusive of 10% service charge, 5% VAT and 10% municipality fees

يرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خيار صحي/طبق متوازن | (ث) يحتوي على ثمار البحر| (مك) يحتوي على كسرات

(مح) منتج محلي/إقليمي | (ن) مناسب للنباتيين 
فريق عملنا في المطبخ جاهز دائماً لتقديم المساعدة حول أي متطلبات غذائية خاصة

األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة و ۱۰٪ رسوم البلدية



SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with

fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil 

soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and 

roughly cut short pasta.

Soup of the Day
Kindly ask your server for the day’s special.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, 

served with grilled mango and cajun tuna chunks.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade homemade 

Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry 
fries.

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled chicken tikka, onion, bell pepper, served 

with French fries and mint chutney.

Classic Club Sandwich
Smoked chicken, turkey bacon, fried egg, cheese with 

mayonnaise and crispy salad in toasted white or brown 
bread, served with French fries and coleslaw.

Cajun Chicken Burger
Cajun crusted chicken breast with tomato,

lettuce and your choice of turkey bacon, cheese egg or 
mushroom with avocado mayonnaise in toasted sesame 

bun, served with cajun potatoes and tomato salsa.

Caesar Salad (V) 
Crisp Romaine lettuce tossed in creamy garlic dressing 

topped with croutons and parmesan shavings.
Grilled chicken

Shrimps

Chicken Cutlet Salad 
Crispy fried chicken, rocket salad, thinly sliced onions, 

tomatoes and garlic with lemon dressing.

Fattoush (V) (L) (H) 
A refreshing mix of tomato, cucumber, lettuce, parsley, 
radish with fresh thyme in lemon and olive oil dressing, 

served with crispy bread and a dash of pomegranate 
molasses.

Arabic Potato Salad (V) (L)
Baby potatoes, boiled egg, green onions, finely 

chopped parsley and mint tossed with minced garlic 
lemon and olive oil dressing.

Traditional Greek Salad (V) 
Feta cheese, tomato, cucumber, red onion, oregano 

with lemon and olive oil dressing.

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian beef patty cooked well done 

with tomato, lettuce, gherkins and your choice of 
turkey bacon, cheese, egg or mushrooms in toasted 

sesame bun, served with steak fries.

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro,

cheddar cheese, served with tomato salsa
and guacamole.

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano.

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or 

pineapples.

Pizza Pepperoni (N)
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and 

olives.

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 
6:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served

with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, 

hammour & mussels), served with a seasonal salad or 
saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea 
puree, fresh lemon, thick fires & mojito tartar sauce.

Chicken Breast 
Grilled or pan fried chicken breast, served with sautéed 

vegetables, mashed potato and apple cream sauce.

Murgh Tikka Masala 
Tandoori chicken tikka subtly flavoured with coriander 

and cumin seeds, cooked in rich onion and tomato 
gravy served with pratha or basmati white rice , pickle, 

mango chutney, raita and papadum.

Oriental Mixed Grill (L) 
Lamb chops, kofta, kebab, shish taouk, served

with oriental rice and fattoush salad.

Prime Beef Tenderloin (300 gms) 
Grilled to your preference, served with green beans, 

garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom 
sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots,

grilled vegetables, your choice of potato, served
with mushroom or pepper sauce.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with

sunny side up fried egg
Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served 

with pratha or basmati white rice, pickle, pickle, mango 
chutney, raita and papadum.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and 

cooked with
Vegetables (V) 

Boneless chicken 
Shrimps (S) 

Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue,

served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice 

cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

Ice Cream with Cookies and Chantilly Cream 
(3 Scoops) 

Vanilla, strawberry, caramel, chocolate, cappuccino

Seasonal Sliced Fresh Fruit (V)(H) 
Freshly sliced melon, kiwi, strawberry, pineapple,

orange, pear, grapes and dates.

KIDS SELECTION

Tomato Soup (V)

Fish Finger with French fries(S)

Steamed Fish Fillet with veggies(V) (S)

Chicken Nuggets with French fries

Chicken Lollypops with curly fries

Beef Cheese Burger with French fries

Angel Hair Spaghetti

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)

Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries with tomato or meat sauce

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

FAST & FRESH
We are happy to offer you fast & fresh food options – 

freshly prepared items, delivered to you within 15 
minutes

Fresh Garden Green Salad (V) (H)
A refreshing mix of tomato, cucumber, Romaine 

lettuce, with lemon & olive oil dressing.

Feta Salad (V)
Crisp Romaine lettuce, cherry tomato, cucumber, red 

onion, feta cheese with Mediterranean dressing.

Tuna Salad Sandwich (S)
Full flavoured tuna salad with mayonnaise, Romaine 

lettuce, tomato slices, served on whole wheat bread & 
French fries.

Ciabatta Sandwich (V)
With mozzarella cheese, iceberg lettuce, cucumber & 

tomato served with spicy potato wedges.

Hara Bhara Kabab (V) (N) 
Blend of assorted minced vegetable, potato, spinach & 

cottage cheese patty deep fried & served with mint 
chutney

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and 

horseradish cream.

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf prawns with garlic, ginger, red chilli and 

fresh parsley.

Chicken Tikka
Tender boneless chicken, marinated in spices and 

yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & 
kachumber salad.

Arabic Lamb Kofta (L)
Grilled lamb with fresh cucumber yogurt and mint 

chutney.

Arabic Mezzeh Platter (L)
Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves,

kibbeh, sambousek and cheese fatayer.

Vegetable Tempura (V)
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and 

onion tempura served  with spicy wasabi mayo and soy 
sauce.

المقبالت

السلمون المدّخن على الطريقة االسكتلندية (ث)
السلمون االسكتلندي يقّدم مع الليمون والقبار والتوست وكريما الفجل.

الربيان بالفلفل األحمر (ث)
الربيان الشهي من الخليج مع الثوم والزنجبيل والفلفل األحمر والبقدونس 

الطازج.

دجاج تيكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البهارات واللبن ومطبوخ في فرن 

الطين، يقّدم مع بهارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

الكفتة بلحم الخراف على الطريقة العربية (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخيار والنعناع.

طبق المازة العربية (مح)
حّمص، متّبل، تّبولة، ورق عنب، كّبة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شيتاكي وتامبورا البصل، ويقّدم مع 

الواسابي بالبهارات بصلصة المايونيز والصويا.

الحساءات 

توم يام كونغ (ث)
حساء الربيان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفيعة.

حساء كريما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، يقّدم مع البارميزان الطازجة ومكعبات 

البستو.

حساء العدس على الطريقة العربية (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنية والشهية الشرق أوسطية التقليدية، تقّدم مع 

مكعبات الخبز المحّمص وقطع الليمون.

مينستروني (ن)
الحساء التقليدي اإليطالي مع الخضروات الموسمية والباستا  لمقّطعة 

بدّقة.

حساء اليوم
يرجى سؤال موّظف خدمة الطعام عن الطبق الخاص لليوم.

السلطات
تقّدم بحجم المقّبالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانغو 

المشوي وتونا كاجون.

سلطة السيزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكهة الكريما يعلوها مكعبات 

الخبز المحّمصة وشرحات البارميزان المقّطعة.
الدجاج المشوي 

الربيان 

سلطة قطع الدجاج 
دجاج مقلي مقرمش، سلطة الخس، بصل مفروم ناعم، صلصة الطماطم 

والثوم مع الليمون.

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخيار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر 

الطازج بصلصة الليمون وزيت الزيتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس 
الرّمان.

سلطة عربية بالبطاطا (ن) (مح)
بطاطا صغيرة، بيض مسلوق، بصل أخضر، وبقدونس مفروم ناعم، 

ونعناع باإلضافة إلى صلصة الليمون بالثوم وزيت الزيتون.

السلطة اليونانية التقليدية (ن) 
جبنة الفيتا، طماطم، خيار، بصل أحمر، صلصة أوريغانو مع ليمون 

وزيت زيتون.

وجبات خفيفة
(سندويشات، برغر وبيتزا)

إنديانا 
سندويش دجاج تندوري على خبز هندي صنع منزلي مع الخس 

والبطاطا المقلية بالكاري.

دجاج تيكا 
دجاج تيكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، يقّدم مع بطاطا مقلية 

وبهارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندويش الكالسيكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بيض مقلي، جبنة بالمايونيز، وسلطة 

مقرمشة مع خيار من التوست األسمر أو األبيض، مع
البطاطا المقلية وسلطة الملفوف.

تشيكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببهارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري 
بالسمسم وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البيض أو 

الفطر بالمايونيز ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص يقّدم مع البطاطا 
بالكاجون وصلصة الطماطم.

برغر باللحم للذواقة (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس،

مخلل خيار الجركين، وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن 
أو البيض أو الفطر ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص

يقّدم مع بطاطا مقلية للستيك.

شطيرة الكاساديا 
كاساديا باللحم أو الدجاج، بصل، ثيالنترو، جبنة شيدار، تقّدم مع صلصة 

الطماطم والغواكامولي.

بيتزا مرغريتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال وأوريغانو

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بيتزا بيبروني (مك) 
طماطم، بيبروني، جبنة موزاريال، بيستو، وزيتون.

يتّم تقديم طلبيات البيتزا من الساعة ۱۲ ظهراً وحّتى الساعة ۳٫۰۰ بعد الظهر 
ومن الساعة ٦ مساًء وحّتى الساعة ۱۱:۰۰ ليالً

األطباق األساسية

شريحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحميصة البستو، يقّدم أعشاب

طازجة وبطاطا مهروسة مع كومبوت الطماطم.

تشكيلة ثمار البحر المشوية (ث) 
تشكيلة من ثمار البحر المشوية )الربيان، والكاالماري، والهامور،

والمحار( يقّدم مع سلطة موسمية أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فيليه الهامور المقلية المدقوقة، تقّدم مع هريسة البازيالء الخضراء 
والليمون الطازج والبطاطا المقلية الكبيرة الحجم وصلصة تارتار 

بالموهيتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، يقّدم مع الخضر المسلوقة 

والبطاطا المهروسة، وصلصة كريما التّفاح.

مورغ تيكا ماساال 
دجاج تيكا تندوري بنكهة الكزبرة وبزر الكمون ومطهو في الصلصة 

الغنية بالبصل والبندورة ويقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، 
والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

تشكيلة المشاوي الشرقية (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شيش طاووق، يقّدم مع األرز 

الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوين الممّيزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونها ، يقّدم مع الفاصولياء الخضراء، 

والبطاطا المهروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شريحة لحم البقر سيرلوين المشوية (۲۲۰ غ) 
شريحة ستيك سيرلوين مشوية مع كراث محّمص، وخضار مشوية، 

وما تختارونه من البطاطا، يقّدم مع صلصة الفطر أو البهار.

الباستا على طريقتكم 
ما تختارونه من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بيني، سباغيتي، أو فوزيلي صلصة: الطماطم أو بولونييزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، يقّدم مع بيض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكيلة الخضار بصلصة الكريما بالكاري الهندي، وتقّدم مع البراماثا أو 

األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

أرز برياني
أرز بسمتي بنكهة غنية مع الزنجبيل، والبصل، والكزبرة، ويطهى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربيان (ث) 
يقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

الحلويات

طبق جبنة التشيدار 
غرويير، بري، موزاريال، تشيدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات 

مقرمشة وأطايب ومكّسرات.

الحلوى العربية المميزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوال األسود السائل، واآليس كريم بالكابوتشينو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كريم بروليه بالطريقة الكالسيكية 

آيس كريم مع كوكيز وكريما شانتيي (۳ مغارف) 
Sفانيال، فراولة، كاراميل، شوكوالتة، كابوتشينو

فاكهة موسمية طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكيوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال،

واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكيلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلية (ث) 

فيليه سمك مطهو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلية

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلية

سباغيتي ناعمة 

سبرينغ رول بالطريقة الفييتنامية مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

خضار مطهوة بالبخارأو مهروسة (ن) (ص) 

بطاطا مقلية مع صلصة اللحم أو الطماطم

تيراميسو مصّغرة تقليدية 
تيراميسو بطعم الكريما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبليت (مك) 

لبن بالفاكهة 

سريع & طازج
نحن سعداء لتقديم لكم خيارات الطعام السريعة و الطازجة و التى يتم 
تحضيرها لكم بعناصرطازجة، و توصيلها لكم في غضون ۱٥ دقيقة

سلطة الحديقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزيج منعش من الطماطم والخيار، خس روماين ، مع مرق الليمون 

وزيت الزيتون

سلطة الفيتا (ن)
خس روماين الهش الطازج ،  مع الطماطم الكرزية والخيار، بصل أحمر 

و جبنة فيتا مع مرق البحر األبيض المتوسط

ساندوتش سلطة التونة (ث)  
سلطة التونة الطازجة مع المايونيز، خس روماين، شرائح الطماطم، تقدم 

على خبز القمح الكامل والبطاطا المقلية

ساندوتش سياباتا (ن)
مع جبن الموتزاريال، خس األيسبرغ، خيار وطماطم يقدم مع ودجز 

البطاطا الحارة

هارا بارا كباب (ن) (مك) 
مزيج متنوع من الخضروات المفرومة ، البطاطا، السبانخ و جبن

الكوتاج المقلية بعمق يقدم مع صوص النعناع

34/48

38/56
42/62

40/56

34/46

34/56

34/46

درهم
AED

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food 
(H) Healthy choice/Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts

(L) Local/Regional product | (V) Suitable for vegetarians

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement.
All prices are inclusive of 10% service charge, 5% VAT and 10% municipality fees

يرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خيار صحي/طبق متوازن | (ث) يحتوي على ثمار البحر| (مك) يحتوي على كسرات

(مح) منتج محلي/إقليمي | (ن) مناسب للنباتيين 
فريق عملنا في المطبخ جاهز دائماً لتقديم المساعدة حول أي متطلبات غذائية خاصة

األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة و ۱۰٪ رسوم البلدية



SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with

fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil 

soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and 

roughly cut short pasta.

Soup of the Day
Kindly ask your server for the day’s special.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, 

served with grilled mango and cajun tuna chunks.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade homemade 

Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry 
fries.

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled chicken tikka, onion, bell pepper, served 

with French fries and mint chutney.

Classic Club Sandwich
Smoked chicken, turkey bacon, fried egg, cheese with 

mayonnaise and crispy salad in toasted white or brown 
bread, served with French fries and coleslaw.

Cajun Chicken Burger
Cajun crusted chicken breast with tomato,

lettuce and your choice of turkey bacon, cheese egg or 
mushroom with avocado mayonnaise in toasted sesame 

bun, served with cajun potatoes and tomato salsa.

Caesar Salad (V) 
Crisp Romaine lettuce tossed in creamy garlic dressing 

topped with croutons and parmesan shavings.
Grilled chicken

Shrimps

Chicken Cutlet Salad 
Crispy fried chicken, rocket salad, thinly sliced onions, 

tomatoes and garlic with lemon dressing.

Fattoush (V) (L) (H) 
A refreshing mix of tomato, cucumber, lettuce, parsley, 
radish with fresh thyme in lemon and olive oil dressing, 

served with crispy bread and a dash of pomegranate 
molasses.

Arabic Potato Salad (V) (L)
Baby potatoes, boiled egg, green onions, finely 

chopped parsley and mint tossed with minced garlic 
lemon and olive oil dressing.

Traditional Greek Salad (V) 
Feta cheese, tomato, cucumber, red onion, oregano 

with lemon and olive oil dressing.

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian beef patty cooked well done 

with tomato, lettuce, gherkins and your choice of 
turkey bacon, cheese, egg or mushrooms in toasted 

sesame bun, served with steak fries.

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro,

cheddar cheese, served with tomato salsa
and guacamole.

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano.

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or 

pineapples.

Pizza Pepperoni (N)
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and 

olives.

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 
6:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served

with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, 

hammour & mussels), served with a seasonal salad or 
saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea 
puree, fresh lemon, thick fires & mojito tartar sauce.

Chicken Breast 
Grilled or pan fried chicken breast, served with sautéed 

vegetables, mashed potato and apple cream sauce.

Murgh Tikka Masala 
Tandoori chicken tikka subtly flavoured with coriander 

and cumin seeds, cooked in rich onion and tomato 
gravy served with pratha or basmati white rice , pickle, 

mango chutney, raita and papadum.

Oriental Mixed Grill (L) 
Lamb chops, kofta, kebab, shish taouk, served

with oriental rice and fattoush salad.

Prime Beef Tenderloin (300 gms) 
Grilled to your preference, served with green beans, 

garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom 
sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots,

grilled vegetables, your choice of potato, served
with mushroom or pepper sauce.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with

sunny side up fried egg
Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served 

with pratha or basmati white rice, pickle, pickle, mango 
chutney, raita and papadum.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and 

cooked with
Vegetables (V) 

Boneless chicken 
Shrimps (S) 

Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue,

served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice 

cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

Ice Cream with Cookies and Chantilly Cream 
(3 Scoops) 

Vanilla, strawberry, caramel, chocolate, cappuccino

Seasonal Sliced Fresh Fruit (V)(H) 
Freshly sliced melon, kiwi, strawberry, pineapple,

orange, pear, grapes and dates.

KIDS SELECTION

Tomato Soup (V)

Fish Finger with French fries(S)

Steamed Fish Fillet with veggies(V) (S)

Chicken Nuggets with French fries

Chicken Lollypops with curly fries

Beef Cheese Burger with French fries

Angel Hair Spaghetti

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)

Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries with tomato or meat sauce

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

FAST & FRESH
We are happy to offer you fast & fresh food options – 

freshly prepared items, delivered to you within 15 
minutes

Fresh Garden Green Salad (V) (H)
A refreshing mix of tomato, cucumber, Romaine 

lettuce, with lemon & olive oil dressing.

Feta Salad (V)
Crisp Romaine lettuce, cherry tomato, cucumber, red 

onion, feta cheese with Mediterranean dressing.

Tuna Salad Sandwich (S)
Full flavoured tuna salad with mayonnaise, Romaine 

lettuce, tomato slices, served on whole wheat bread & 
French fries.

Ciabatta Sandwich (V)
With mozzarella cheese, iceberg lettuce, cucumber & 

tomato served with spicy potato wedges.

Hara Bhara Kabab (V) (N) 
Blend of assorted minced vegetable, potato, spinach & 

cottage cheese patty deep fried & served with mint 
chutney

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and 

horseradish cream.

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf prawns with garlic, ginger, red chilli and 

fresh parsley.

Chicken Tikka
Tender boneless chicken, marinated in spices and 

yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & 
kachumber salad.

Arabic Lamb Kofta (L)
Grilled lamb with fresh cucumber yogurt and mint 

chutney.

Arabic Mezzeh Platter (L)
Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves,

kibbeh, sambousek and cheese fatayer.

Vegetable Tempura (V)
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and 

onion tempura served  with spicy wasabi mayo and soy 
sauce.

المقبالت

السلمون المدّخن على الطريقة االسكتلندية (ث)
السلمون االسكتلندي يقّدم مع الليمون والقبار والتوست وكريما الفجل.

الربيان بالفلفل األحمر (ث)
الربيان الشهي من الخليج مع الثوم والزنجبيل والفلفل األحمر والبقدونس 

الطازج.

دجاج تيكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البهارات واللبن ومطبوخ في فرن 

الطين، يقّدم مع بهارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

الكفتة بلحم الخراف على الطريقة العربية (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخيار والنعناع.

طبق المازة العربية (مح)
حّمص، متّبل، تّبولة، ورق عنب، كّبة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شيتاكي وتامبورا البصل، ويقّدم مع 

الواسابي بالبهارات بصلصة المايونيز والصويا.

الحساءات 

توم يام كونغ (ث)
حساء الربيان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفيعة.

حساء كريما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، يقّدم مع البارميزان الطازجة ومكعبات 

البستو.

حساء العدس على الطريقة العربية (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنية والشهية الشرق أوسطية التقليدية، تقّدم مع 

مكعبات الخبز المحّمص وقطع الليمون.

مينستروني (ن)
الحساء التقليدي اإليطالي مع الخضروات الموسمية والباستا  لمقّطعة 

بدّقة.

حساء اليوم
يرجى سؤال موّظف خدمة الطعام عن الطبق الخاص لليوم.

السلطات
تقّدم بحجم المقّبالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانغو 

المشوي وتونا كاجون.

سلطة السيزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكهة الكريما يعلوها مكعبات 

الخبز المحّمصة وشرحات البارميزان المقّطعة.
الدجاج المشوي 

الربيان 

سلطة قطع الدجاج 
دجاج مقلي مقرمش، سلطة الخس، بصل مفروم ناعم، صلصة الطماطم 

والثوم مع الليمون.

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخيار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر 

الطازج بصلصة الليمون وزيت الزيتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس 
الرّمان.

سلطة عربية بالبطاطا (ن) (مح)
بطاطا صغيرة، بيض مسلوق، بصل أخضر، وبقدونس مفروم ناعم، 

ونعناع باإلضافة إلى صلصة الليمون بالثوم وزيت الزيتون.

السلطة اليونانية التقليدية (ن) 
جبنة الفيتا، طماطم، خيار، بصل أحمر، صلصة أوريغانو مع ليمون 

وزيت زيتون.

وجبات خفيفة
(سندويشات، برغر وبيتزا)

إنديانا 
سندويش دجاج تندوري على خبز هندي صنع منزلي مع الخس 

والبطاطا المقلية بالكاري.

دجاج تيكا 
دجاج تيكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، يقّدم مع بطاطا مقلية 

وبهارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندويش الكالسيكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بيض مقلي، جبنة بالمايونيز، وسلطة 

مقرمشة مع خيار من التوست األسمر أو األبيض، مع
البطاطا المقلية وسلطة الملفوف.

تشيكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببهارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري 
بالسمسم وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البيض أو 

الفطر بالمايونيز ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص يقّدم مع البطاطا 
بالكاجون وصلصة الطماطم.

برغر باللحم للذواقة (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس،

مخلل خيار الجركين، وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن 
أو البيض أو الفطر ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص

يقّدم مع بطاطا مقلية للستيك.

شطيرة الكاساديا 
كاساديا باللحم أو الدجاج، بصل، ثيالنترو، جبنة شيدار، تقّدم مع صلصة 

الطماطم والغواكامولي.

بيتزا مرغريتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال وأوريغانو

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بيتزا بيبروني (مك) 
طماطم، بيبروني، جبنة موزاريال، بيستو، وزيتون.

يتّم تقديم طلبيات البيتزا من الساعة ۱۲ ظهراً وحّتى الساعة ۳٫۰۰ بعد الظهر 
ومن الساعة ٦ مساًء وحّتى الساعة ۱۱:۰۰ ليالً

األطباق األساسية

شريحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحميصة البستو، يقّدم أعشاب

طازجة وبطاطا مهروسة مع كومبوت الطماطم.

تشكيلة ثمار البحر المشوية (ث) 
تشكيلة من ثمار البحر المشوية )الربيان، والكاالماري، والهامور،

والمحار( يقّدم مع سلطة موسمية أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فيليه الهامور المقلية المدقوقة، تقّدم مع هريسة البازيالء الخضراء 
والليمون الطازج والبطاطا المقلية الكبيرة الحجم وصلصة تارتار 

بالموهيتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، يقّدم مع الخضر المسلوقة 

والبطاطا المهروسة، وصلصة كريما التّفاح.

مورغ تيكا ماساال 
دجاج تيكا تندوري بنكهة الكزبرة وبزر الكمون ومطهو في الصلصة 

الغنية بالبصل والبندورة ويقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، 
والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

تشكيلة المشاوي الشرقية (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شيش طاووق، يقّدم مع األرز 

الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوين الممّيزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونها ، يقّدم مع الفاصولياء الخضراء، 

والبطاطا المهروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شريحة لحم البقر سيرلوين المشوية (۲۲۰ غ) 
شريحة ستيك سيرلوين مشوية مع كراث محّمص، وخضار مشوية، 

وما تختارونه من البطاطا، يقّدم مع صلصة الفطر أو البهار.

الباستا على طريقتكم 
ما تختارونه من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بيني، سباغيتي، أو فوزيلي صلصة: الطماطم أو بولونييزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، يقّدم مع بيض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكيلة الخضار بصلصة الكريما بالكاري الهندي، وتقّدم مع البراماثا أو 

األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

أرز برياني
أرز بسمتي بنكهة غنية مع الزنجبيل، والبصل، والكزبرة، ويطهى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربيان (ث) 
يقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

الحلويات

طبق جبنة التشيدار 
غرويير، بري، موزاريال، تشيدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات 

مقرمشة وأطايب ومكّسرات.

الحلوى العربية المميزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوال األسود السائل، واآليس كريم بالكابوتشينو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كريم بروليه بالطريقة الكالسيكية 

آيس كريم مع كوكيز وكريما شانتيي (۳ مغارف) 
Sفانيال، فراولة، كاراميل، شوكوالتة، كابوتشينو

فاكهة موسمية طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكيوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال،

واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكيلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلية (ث) 

فيليه سمك مطهو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلية

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلية

سباغيتي ناعمة 

سبرينغ رول بالطريقة الفييتنامية مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

خضار مطهوة بالبخارأو مهروسة (ن) (ص) 

بطاطا مقلية مع صلصة اللحم أو الطماطم

تيراميسو مصّغرة تقليدية 
تيراميسو بطعم الكريما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبليت (مك) 

لبن بالفاكهة 

سريع & طازج
نحن سعداء لتقديم لكم خيارات الطعام السريعة و الطازجة و التى يتم 
تحضيرها لكم بعناصرطازجة، و توصيلها لكم في غضون ۱٥ دقيقة

سلطة الحديقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزيج منعش من الطماطم والخيار، خس روماين ، مع مرق الليمون 

وزيت الزيتون

سلطة الفيتا (ن)
خس روماين الهش الطازج ،  مع الطماطم الكرزية والخيار، بصل أحمر 

و جبنة فيتا مع مرق البحر األبيض المتوسط

ساندوتش سلطة التونة (ث)  
سلطة التونة الطازجة مع المايونيز، خس روماين، شرائح الطماطم، تقدم 

على خبز القمح الكامل والبطاطا المقلية

ساندوتش سياباتا (ن)
مع جبن الموتزاريال، خس األيسبرغ، خيار وطماطم يقدم مع ودجز 

البطاطا الحارة

هارا بارا كباب (ن) (مك) 
مزيج متنوع من الخضروات المفرومة ، البطاطا، السبانخ و جبن

الكوتاج المقلية بعمق يقدم مع صوص النعناع
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درهم
AED

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food 
(H) Healthy choice/Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts

(L) Local/Regional product | (V) Suitable for vegetarians

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement.
All prices are inclusive of 10% service charge, 5% VAT and 10% municipality fees

يرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خيار صحي/طبق متوازن | (ث) يحتوي على ثمار البحر| (مك) يحتوي على كسرات

(مح) منتج محلي/إقليمي | (ن) مناسب للنباتيين 
فريق عملنا في المطبخ جاهز دائماً لتقديم المساعدة حول أي متطلبات غذائية خاصة

األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة و ۱۰٪ رسوم البلدية



SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with

fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil 

soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and 

roughly cut short pasta.

Soup of the Day
Kindly ask your server for the day’s special.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, 

served with grilled mango and cajun tuna chunks.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade homemade 

Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry 
fries.

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled chicken tikka, onion, bell pepper, served 

with French fries and mint chutney.

Classic Club Sandwich
Smoked chicken, turkey bacon, fried egg, cheese with 

mayonnaise and crispy salad in toasted white or brown 
bread, served with French fries and coleslaw.

Cajun Chicken Burger
Cajun crusted chicken breast with tomato,

lettuce and your choice of turkey bacon, cheese egg or 
mushroom with avocado mayonnaise in toasted sesame 

bun, served with cajun potatoes and tomato salsa.

Caesar Salad (V) 
Crisp Romaine lettuce tossed in creamy garlic dressing 

topped with croutons and parmesan shavings.
Grilled chicken

Shrimps

Chicken Cutlet Salad 
Crispy fried chicken, rocket salad, thinly sliced onions, 

tomatoes and garlic with lemon dressing.

Fattoush (V) (L) (H) 
A refreshing mix of tomato, cucumber, lettuce, parsley, 
radish with fresh thyme in lemon and olive oil dressing, 

served with crispy bread and a dash of pomegranate 
molasses.

Arabic Potato Salad (V) (L)
Baby potatoes, boiled egg, green onions, finely 

chopped parsley and mint tossed with minced garlic 
lemon and olive oil dressing.

Traditional Greek Salad (V) 
Feta cheese, tomato, cucumber, red onion, oregano 

with lemon and olive oil dressing.

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian beef patty cooked well done 

with tomato, lettuce, gherkins and your choice of 
turkey bacon, cheese, egg or mushrooms in toasted 

sesame bun, served with steak fries.

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro,

cheddar cheese, served with tomato salsa
and guacamole.

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano.

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or 

pineapples.

Pizza Pepperoni (N)
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and 

olives.

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 
6:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served

with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, 

hammour & mussels), served with a seasonal salad or 
saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea 
puree, fresh lemon, thick fires & mojito tartar sauce.

Chicken Breast 
Grilled or pan fried chicken breast, served with sautéed 

vegetables, mashed potato and apple cream sauce.

Murgh Tikka Masala 
Tandoori chicken tikka subtly flavoured with coriander 

and cumin seeds, cooked in rich onion and tomato 
gravy served with pratha or basmati white rice , pickle, 

mango chutney, raita and papadum.

Oriental Mixed Grill (L) 
Lamb chops, kofta, kebab, shish taouk, served

with oriental rice and fattoush salad.

Prime Beef Tenderloin (300 gms) 
Grilled to your preference, served with green beans, 

garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom 
sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots,

grilled vegetables, your choice of potato, served
with mushroom or pepper sauce.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with

sunny side up fried egg
Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served 

with pratha or basmati white rice, pickle, pickle, mango 
chutney, raita and papadum.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and 

cooked with
Vegetables (V) 

Boneless chicken 
Shrimps (S) 

Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue,

served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice 

cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

Ice Cream with Cookies and Chantilly Cream 
(3 Scoops) 

Vanilla, strawberry, caramel, chocolate, cappuccino

Seasonal Sliced Fresh Fruit (V)(H) 
Freshly sliced melon, kiwi, strawberry, pineapple,

orange, pear, grapes and dates.

KIDS SELECTION

Tomato Soup (V)

Fish Finger with French fries(S)

Steamed Fish Fillet with veggies(V) (S)

Chicken Nuggets with French fries

Chicken Lollypops with curly fries

Beef Cheese Burger with French fries

Angel Hair Spaghetti

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)

Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries with tomato or meat sauce

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

FAST & FRESH
We are happy to offer you fast & fresh food options – 

freshly prepared items, delivered to you within 15 
minutes

Fresh Garden Green Salad (V) (H)
A refreshing mix of tomato, cucumber, Romaine 

lettuce, with lemon & olive oil dressing.

Feta Salad (V)
Crisp Romaine lettuce, cherry tomato, cucumber, red 

onion, feta cheese with Mediterranean dressing.

Tuna Salad Sandwich (S)
Full flavoured tuna salad with mayonnaise, Romaine 

lettuce, tomato slices, served on whole wheat bread & 
French fries.

Ciabatta Sandwich (V)
With mozzarella cheese, iceberg lettuce, cucumber & 

tomato served with spicy potato wedges.

Hara Bhara Kabab (V) (N) 
Blend of assorted minced vegetable, potato, spinach & 

cottage cheese patty deep fried & served with mint 
chutney

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and 

horseradish cream.

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf prawns with garlic, ginger, red chilli and 

fresh parsley.

Chicken Tikka
Tender boneless chicken, marinated in spices and 

yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & 
kachumber salad.

Arabic Lamb Kofta (L)
Grilled lamb with fresh cucumber yogurt and mint 

chutney.

Arabic Mezzeh Platter (L)
Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves,

kibbeh, sambousek and cheese fatayer.

Vegetable Tempura (V)
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and 

onion tempura served  with spicy wasabi mayo and soy 
sauce.

المقبالت

السلمون المدّخن على الطريقة االسكتلندية (ث)
السلمون االسكتلندي يقّدم مع الليمون والقبار والتوست وكريما الفجل.

الربيان بالفلفل األحمر (ث)
الربيان الشهي من الخليج مع الثوم والزنجبيل والفلفل األحمر والبقدونس 

الطازج.

دجاج تيكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البهارات واللبن ومطبوخ في فرن 

الطين، يقّدم مع بهارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

الكفتة بلحم الخراف على الطريقة العربية (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخيار والنعناع.

طبق المازة العربية (مح)
حّمص، متّبل، تّبولة، ورق عنب، كّبة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شيتاكي وتامبورا البصل، ويقّدم مع 

الواسابي بالبهارات بصلصة المايونيز والصويا.

الحساءات 

توم يام كونغ (ث)
حساء الربيان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفيعة.

حساء كريما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، يقّدم مع البارميزان الطازجة ومكعبات 

البستو.

حساء العدس على الطريقة العربية (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنية والشهية الشرق أوسطية التقليدية، تقّدم مع 

مكعبات الخبز المحّمص وقطع الليمون.

مينستروني (ن)
الحساء التقليدي اإليطالي مع الخضروات الموسمية والباستا  لمقّطعة 

بدّقة.

حساء اليوم
يرجى سؤال موّظف خدمة الطعام عن الطبق الخاص لليوم.

السلطات
تقّدم بحجم المقّبالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانغو 

المشوي وتونا كاجون.

سلطة السيزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكهة الكريما يعلوها مكعبات 

الخبز المحّمصة وشرحات البارميزان المقّطعة.
الدجاج المشوي 

الربيان 

سلطة قطع الدجاج 
دجاج مقلي مقرمش، سلطة الخس، بصل مفروم ناعم، صلصة الطماطم 

والثوم مع الليمون.

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخيار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر 

الطازج بصلصة الليمون وزيت الزيتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس 
الرّمان.

سلطة عربية بالبطاطا (ن) (مح)
بطاطا صغيرة، بيض مسلوق، بصل أخضر، وبقدونس مفروم ناعم، 

ونعناع باإلضافة إلى صلصة الليمون بالثوم وزيت الزيتون.

السلطة اليونانية التقليدية (ن) 
جبنة الفيتا، طماطم، خيار، بصل أحمر، صلصة أوريغانو مع ليمون 

وزيت زيتون.

وجبات خفيفة
(سندويشات، برغر وبيتزا)

إنديانا 
سندويش دجاج تندوري على خبز هندي صنع منزلي مع الخس 

والبطاطا المقلية بالكاري.

دجاج تيكا 
دجاج تيكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، يقّدم مع بطاطا مقلية 

وبهارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندويش الكالسيكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بيض مقلي، جبنة بالمايونيز، وسلطة 

مقرمشة مع خيار من التوست األسمر أو األبيض، مع
البطاطا المقلية وسلطة الملفوف.

تشيكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببهارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري 
بالسمسم وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البيض أو 

الفطر بالمايونيز ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص يقّدم مع البطاطا 
بالكاجون وصلصة الطماطم.

برغر باللحم للذواقة (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس،

مخلل خيار الجركين، وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن 
أو البيض أو الفطر ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص

يقّدم مع بطاطا مقلية للستيك.

شطيرة الكاساديا 
كاساديا باللحم أو الدجاج، بصل، ثيالنترو، جبنة شيدار، تقّدم مع صلصة 

الطماطم والغواكامولي.

بيتزا مرغريتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال وأوريغانو

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بيتزا بيبروني (مك) 
طماطم، بيبروني، جبنة موزاريال، بيستو، وزيتون.

يتّم تقديم طلبيات البيتزا من الساعة ۱۲ ظهراً وحّتى الساعة ۳٫۰۰ بعد الظهر 
ومن الساعة ٦ مساًء وحّتى الساعة ۱۱:۰۰ ليالً

األطباق األساسية

شريحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحميصة البستو، يقّدم أعشاب

طازجة وبطاطا مهروسة مع كومبوت الطماطم.

تشكيلة ثمار البحر المشوية (ث) 
تشكيلة من ثمار البحر المشوية )الربيان، والكاالماري، والهامور،

والمحار( يقّدم مع سلطة موسمية أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فيليه الهامور المقلية المدقوقة، تقّدم مع هريسة البازيالء الخضراء 
والليمون الطازج والبطاطا المقلية الكبيرة الحجم وصلصة تارتار 

بالموهيتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، يقّدم مع الخضر المسلوقة 

والبطاطا المهروسة، وصلصة كريما التّفاح.

مورغ تيكا ماساال 
دجاج تيكا تندوري بنكهة الكزبرة وبزر الكمون ومطهو في الصلصة 

الغنية بالبصل والبندورة ويقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، 
والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

تشكيلة المشاوي الشرقية (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شيش طاووق، يقّدم مع األرز 

الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوين الممّيزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونها ، يقّدم مع الفاصولياء الخضراء، 

والبطاطا المهروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شريحة لحم البقر سيرلوين المشوية (۲۲۰ غ) 
شريحة ستيك سيرلوين مشوية مع كراث محّمص، وخضار مشوية، 

وما تختارونه من البطاطا، يقّدم مع صلصة الفطر أو البهار.

الباستا على طريقتكم 
ما تختارونه من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بيني، سباغيتي، أو فوزيلي صلصة: الطماطم أو بولونييزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، يقّدم مع بيض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكيلة الخضار بصلصة الكريما بالكاري الهندي، وتقّدم مع البراماثا أو 

األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

أرز برياني
أرز بسمتي بنكهة غنية مع الزنجبيل، والبصل، والكزبرة، ويطهى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربيان (ث) 
يقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

الحلويات

طبق جبنة التشيدار 
غرويير، بري، موزاريال، تشيدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات 

مقرمشة وأطايب ومكّسرات.

الحلوى العربية المميزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوال األسود السائل، واآليس كريم بالكابوتشينو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كريم بروليه بالطريقة الكالسيكية 

آيس كريم مع كوكيز وكريما شانتيي (۳ مغارف) 
Sفانيال، فراولة، كاراميل، شوكوالتة، كابوتشينو

فاكهة موسمية طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكيوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال،

واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكيلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلية (ث) 

فيليه سمك مطهو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلية

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلية

سباغيتي ناعمة 

سبرينغ رول بالطريقة الفييتنامية مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

خضار مطهوة بالبخارأو مهروسة (ن) (ص) 

بطاطا مقلية مع صلصة اللحم أو الطماطم

تيراميسو مصّغرة تقليدية 
تيراميسو بطعم الكريما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبليت (مك) 

لبن بالفاكهة 

سريع & طازج
نحن سعداء لتقديم لكم خيارات الطعام السريعة و الطازجة و التى يتم 
تحضيرها لكم بعناصرطازجة، و توصيلها لكم في غضون ۱٥ دقيقة

سلطة الحديقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزيج منعش من الطماطم والخيار، خس روماين ، مع مرق الليمون 

وزيت الزيتون

سلطة الفيتا (ن)
خس روماين الهش الطازج ،  مع الطماطم الكرزية والخيار، بصل أحمر 

و جبنة فيتا مع مرق البحر األبيض المتوسط

ساندوتش سلطة التونة (ث)  
سلطة التونة الطازجة مع المايونيز، خس روماين، شرائح الطماطم، تقدم 

على خبز القمح الكامل والبطاطا المقلية

ساندوتش سياباتا (ن)
مع جبن الموتزاريال، خس األيسبرغ، خيار وطماطم يقدم مع ودجز 

البطاطا الحارة

هارا بارا كباب (ن) (مك) 
مزيج متنوع من الخضروات المفرومة ، البطاطا، السبانخ و جبن

الكوتاج المقلية بعمق يقدم مع صوص النعناع
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درهم
AED

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food 
(H) Healthy choice/Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts

(L) Local/Regional product | (V) Suitable for vegetarians

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement.
All prices are inclusive of 10% service charge, 5% VAT and 10% municipality fees

يرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خيار صحي/طبق متوازن | (ث) يحتوي على ثمار البحر| (مك) يحتوي على كسرات

(مح) منتج محلي/إقليمي | (ن) مناسب للنباتيين 
فريق عملنا في المطبخ جاهز دائماً لتقديم المساعدة حول أي متطلبات غذائية خاصة

األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة و ۱۰٪ رسوم البلدية



SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with

fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil 

soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and 

roughly cut short pasta.

Soup of the Day
Kindly ask your server for the day’s special.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, 

served with grilled mango and cajun tuna chunks.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade homemade 

Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry 
fries.

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled chicken tikka, onion, bell pepper, served 

with French fries and mint chutney.

Classic Club Sandwich
Smoked chicken, turkey bacon, fried egg, cheese with 

mayonnaise and crispy salad in toasted white or brown 
bread, served with French fries and coleslaw.

Cajun Chicken Burger
Cajun crusted chicken breast with tomato,

lettuce and your choice of turkey bacon, cheese egg or 
mushroom with avocado mayonnaise in toasted sesame 

bun, served with cajun potatoes and tomato salsa.

Caesar Salad (V) 
Crisp Romaine lettuce tossed in creamy garlic dressing 

topped with croutons and parmesan shavings.
Grilled chicken

Shrimps

Chicken Cutlet Salad 
Crispy fried chicken, rocket salad, thinly sliced onions, 

tomatoes and garlic with lemon dressing.

Fattoush (V) (L) (H) 
A refreshing mix of tomato, cucumber, lettuce, parsley, 
radish with fresh thyme in lemon and olive oil dressing, 

served with crispy bread and a dash of pomegranate 
molasses.

Arabic Potato Salad (V) (L)
Baby potatoes, boiled egg, green onions, finely 

chopped parsley and mint tossed with minced garlic 
lemon and olive oil dressing.

Traditional Greek Salad (V) 
Feta cheese, tomato, cucumber, red onion, oregano 

with lemon and olive oil dressing.

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian beef patty cooked well done 

with tomato, lettuce, gherkins and your choice of 
turkey bacon, cheese, egg or mushrooms in toasted 

sesame bun, served with steak fries.

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro,

cheddar cheese, served with tomato salsa
and guacamole.

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano.

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or 

pineapples.

Pizza Pepperoni (N)
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and 

olives.

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 
6:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served

with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, 

hammour & mussels), served with a seasonal salad or 
saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea 
puree, fresh lemon, thick fires & mojito tartar sauce.

Chicken Breast 
Grilled or pan fried chicken breast, served with sautéed 

vegetables, mashed potato and apple cream sauce.

Murgh Tikka Masala 
Tandoori chicken tikka subtly flavoured with coriander 

and cumin seeds, cooked in rich onion and tomato 
gravy served with pratha or basmati white rice , pickle, 

mango chutney, raita and papadum.

Oriental Mixed Grill (L) 
Lamb chops, kofta, kebab, shish taouk, served

with oriental rice and fattoush salad.

Prime Beef Tenderloin (300 gms) 
Grilled to your preference, served with green beans, 

garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom 
sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots,

grilled vegetables, your choice of potato, served
with mushroom or pepper sauce.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with

sunny side up fried egg
Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served 

with pratha or basmati white rice, pickle, pickle, mango 
chutney, raita and papadum.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and 

cooked with
Vegetables (V) 

Boneless chicken 
Shrimps (S) 

Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue,

served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice 

cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

Ice Cream with Cookies and Chantilly Cream 
(3 Scoops) 

Vanilla, strawberry, caramel, chocolate, cappuccino

Seasonal Sliced Fresh Fruit (V)(H) 
Freshly sliced melon, kiwi, strawberry, pineapple,

orange, pear, grapes and dates.

KIDS SELECTION

Tomato Soup (V)

Fish Finger with French fries(S)

Steamed Fish Fillet with veggies(V) (S)

Chicken Nuggets with French fries

Chicken Lollypops with curly fries

Beef Cheese Burger with French fries

Angel Hair Spaghetti

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)

Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries with tomato or meat sauce

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

FAST & FRESH
We are happy to offer you fast & fresh food options – 

freshly prepared items, delivered to you within 15 
minutes

Fresh Garden Green Salad (V) (H)
A refreshing mix of tomato, cucumber, Romaine 

lettuce, with lemon & olive oil dressing.

Feta Salad (V)
Crisp Romaine lettuce, cherry tomato, cucumber, red 

onion, feta cheese with Mediterranean dressing.

Tuna Salad Sandwich (S)
Full flavoured tuna salad with mayonnaise, Romaine 

lettuce, tomato slices, served on whole wheat bread & 
French fries.

Ciabatta Sandwich (V)
With mozzarella cheese, iceberg lettuce, cucumber & 

tomato served with spicy potato wedges.

Hara Bhara Kabab (V) (N) 
Blend of assorted minced vegetable, potato, spinach & 

cottage cheese patty deep fried & served with mint 
chutney

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and 

horseradish cream.

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf prawns with garlic, ginger, red chilli and 

fresh parsley.

Chicken Tikka
Tender boneless chicken, marinated in spices and 

yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & 
kachumber salad.

Arabic Lamb Kofta (L)
Grilled lamb with fresh cucumber yogurt and mint 

chutney.

Arabic Mezzeh Platter (L)
Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves,

kibbeh, sambousek and cheese fatayer.

Vegetable Tempura (V)
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and 

onion tempura served  with spicy wasabi mayo and soy 
sauce.

المقبالت

السلمون المدّخن على الطريقة االسكتلندية (ث)
السلمون االسكتلندي يقّدم مع الليمون والقبار والتوست وكريما الفجل.

الربيان بالفلفل األحمر (ث)
الربيان الشهي من الخليج مع الثوم والزنجبيل والفلفل األحمر والبقدونس 

الطازج.

دجاج تيكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البهارات واللبن ومطبوخ في فرن 

الطين، يقّدم مع بهارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

الكفتة بلحم الخراف على الطريقة العربية (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخيار والنعناع.

طبق المازة العربية (مح)
حّمص، متّبل، تّبولة، ورق عنب، كّبة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شيتاكي وتامبورا البصل، ويقّدم مع 

الواسابي بالبهارات بصلصة المايونيز والصويا.

الحساءات 

توم يام كونغ (ث)
حساء الربيان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفيعة.

حساء كريما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، يقّدم مع البارميزان الطازجة ومكعبات 

البستو.

حساء العدس على الطريقة العربية (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنية والشهية الشرق أوسطية التقليدية، تقّدم مع 

مكعبات الخبز المحّمص وقطع الليمون.

مينستروني (ن)
الحساء التقليدي اإليطالي مع الخضروات الموسمية والباستا  لمقّطعة 

بدّقة.

حساء اليوم
يرجى سؤال موّظف خدمة الطعام عن الطبق الخاص لليوم.

السلطات
تقّدم بحجم المقّبالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانغو 

المشوي وتونا كاجون.

سلطة السيزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكهة الكريما يعلوها مكعبات 

الخبز المحّمصة وشرحات البارميزان المقّطعة.
الدجاج المشوي 

الربيان 

سلطة قطع الدجاج 
دجاج مقلي مقرمش، سلطة الخس، بصل مفروم ناعم، صلصة الطماطم 

والثوم مع الليمون.

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخيار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر 

الطازج بصلصة الليمون وزيت الزيتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس 
الرّمان.

سلطة عربية بالبطاطا (ن) (مح)
بطاطا صغيرة، بيض مسلوق، بصل أخضر، وبقدونس مفروم ناعم، 

ونعناع باإلضافة إلى صلصة الليمون بالثوم وزيت الزيتون.

السلطة اليونانية التقليدية (ن) 
جبنة الفيتا، طماطم، خيار، بصل أحمر، صلصة أوريغانو مع ليمون 

وزيت زيتون.

وجبات خفيفة
(سندويشات، برغر وبيتزا)

إنديانا 
سندويش دجاج تندوري على خبز هندي صنع منزلي مع الخس 

والبطاطا المقلية بالكاري.

دجاج تيكا 
دجاج تيكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، يقّدم مع بطاطا مقلية 

وبهارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندويش الكالسيكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بيض مقلي، جبنة بالمايونيز، وسلطة 

مقرمشة مع خيار من التوست األسمر أو األبيض، مع
البطاطا المقلية وسلطة الملفوف.

تشيكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببهارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري 
بالسمسم وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البيض أو 

الفطر بالمايونيز ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص يقّدم مع البطاطا 
بالكاجون وصلصة الطماطم.

برغر باللحم للذواقة (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس،

مخلل خيار الجركين، وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن 
أو البيض أو الفطر ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص

يقّدم مع بطاطا مقلية للستيك.

شطيرة الكاساديا 
كاساديا باللحم أو الدجاج، بصل، ثيالنترو، جبنة شيدار، تقّدم مع صلصة 

الطماطم والغواكامولي.

بيتزا مرغريتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال وأوريغانو

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بيتزا بيبروني (مك) 
طماطم، بيبروني، جبنة موزاريال، بيستو، وزيتون.

يتّم تقديم طلبيات البيتزا من الساعة ۱۲ ظهراً وحّتى الساعة ۳٫۰۰ بعد الظهر 
ومن الساعة ٦ مساًء وحّتى الساعة ۱۱:۰۰ ليالً

األطباق األساسية

شريحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحميصة البستو، يقّدم أعشاب

طازجة وبطاطا مهروسة مع كومبوت الطماطم.

تشكيلة ثمار البحر المشوية (ث) 
تشكيلة من ثمار البحر المشوية )الربيان، والكاالماري، والهامور،

والمحار( يقّدم مع سلطة موسمية أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فيليه الهامور المقلية المدقوقة، تقّدم مع هريسة البازيالء الخضراء 
والليمون الطازج والبطاطا المقلية الكبيرة الحجم وصلصة تارتار 

بالموهيتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، يقّدم مع الخضر المسلوقة 

والبطاطا المهروسة، وصلصة كريما التّفاح.

مورغ تيكا ماساال 
دجاج تيكا تندوري بنكهة الكزبرة وبزر الكمون ومطهو في الصلصة 

الغنية بالبصل والبندورة ويقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، 
والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

تشكيلة المشاوي الشرقية (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شيش طاووق، يقّدم مع األرز 

الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوين الممّيزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونها ، يقّدم مع الفاصولياء الخضراء، 

والبطاطا المهروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شريحة لحم البقر سيرلوين المشوية (۲۲۰ غ) 
شريحة ستيك سيرلوين مشوية مع كراث محّمص، وخضار مشوية، 

وما تختارونه من البطاطا، يقّدم مع صلصة الفطر أو البهار.

الباستا على طريقتكم 
ما تختارونه من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بيني، سباغيتي، أو فوزيلي صلصة: الطماطم أو بولونييزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، يقّدم مع بيض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكيلة الخضار بصلصة الكريما بالكاري الهندي، وتقّدم مع البراماثا أو 

األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

أرز برياني
أرز بسمتي بنكهة غنية مع الزنجبيل، والبصل، والكزبرة، ويطهى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربيان (ث) 
يقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

الحلويات

طبق جبنة التشيدار 
غرويير، بري، موزاريال، تشيدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات 

مقرمشة وأطايب ومكّسرات.

الحلوى العربية المميزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوال األسود السائل، واآليس كريم بالكابوتشينو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كريم بروليه بالطريقة الكالسيكية 

آيس كريم مع كوكيز وكريما شانتيي (۳ مغارف) 
Sفانيال، فراولة، كاراميل، شوكوالتة، كابوتشينو

فاكهة موسمية طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكيوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال،

واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكيلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلية (ث) 

فيليه سمك مطهو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلية

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلية

سباغيتي ناعمة 

سبرينغ رول بالطريقة الفييتنامية مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

خضار مطهوة بالبخارأو مهروسة (ن) (ص) 

بطاطا مقلية مع صلصة اللحم أو الطماطم

تيراميسو مصّغرة تقليدية 
تيراميسو بطعم الكريما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبليت (مك) 

لبن بالفاكهة 

سريع & طازج
نحن سعداء لتقديم لكم خيارات الطعام السريعة و الطازجة و التى يتم 
تحضيرها لكم بعناصرطازجة، و توصيلها لكم في غضون ۱٥ دقيقة

سلطة الحديقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزيج منعش من الطماطم والخيار، خس روماين ، مع مرق الليمون 

وزيت الزيتون

سلطة الفيتا (ن)
خس روماين الهش الطازج ،  مع الطماطم الكرزية والخيار، بصل أحمر 

و جبنة فيتا مع مرق البحر األبيض المتوسط

ساندوتش سلطة التونة (ث)  
سلطة التونة الطازجة مع المايونيز، خس روماين، شرائح الطماطم، تقدم 

على خبز القمح الكامل والبطاطا المقلية

ساندوتش سياباتا (ن)
مع جبن الموتزاريال، خس األيسبرغ، خيار وطماطم يقدم مع ودجز 

البطاطا الحارة

هارا بارا كباب (ن) (مك) 
مزيج متنوع من الخضروات المفرومة ، البطاطا، السبانخ و جبن

الكوتاج المقلية بعمق يقدم مع صوص النعناع
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درهم
AED

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food 
(H) Healthy choice/Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts

(L) Local/Regional product | (V) Suitable for vegetarians

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement.
All prices are inclusive of 10% service charge, 5% VAT and 10% municipality fees

يرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خيار صحي/طبق متوازن | (ث) يحتوي على ثمار البحر| (مك) يحتوي على كسرات

(مح) منتج محلي/إقليمي | (ن) مناسب للنباتيين 
فريق عملنا في المطبخ جاهز دائماً لتقديم المساعدة حول أي متطلبات غذائية خاصة

األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة و ۱۰٪ رسوم البلدية



SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with

fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil 

soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and 

roughly cut short pasta.

Soup of the Day
Kindly ask your server for the day’s special.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, 

served with grilled mango and cajun tuna chunks.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade homemade 

Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry 
fries.

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled chicken tikka, onion, bell pepper, served 

with French fries and mint chutney.

Classic Club Sandwich
Smoked chicken, turkey bacon, fried egg, cheese with 

mayonnaise and crispy salad in toasted white or brown 
bread, served with French fries and coleslaw.

Cajun Chicken Burger
Cajun crusted chicken breast with tomato,

lettuce and your choice of turkey bacon, cheese egg or 
mushroom with avocado mayonnaise in toasted sesame 

bun, served with cajun potatoes and tomato salsa.

Caesar Salad (V) 
Crisp Romaine lettuce tossed in creamy garlic dressing 

topped with croutons and parmesan shavings.
Grilled chicken

Shrimps

Chicken Cutlet Salad 
Crispy fried chicken, rocket salad, thinly sliced onions, 

tomatoes and garlic with lemon dressing.

Fattoush (V) (L) (H) 
A refreshing mix of tomato, cucumber, lettuce, parsley, 
radish with fresh thyme in lemon and olive oil dressing, 

served with crispy bread and a dash of pomegranate 
molasses.

Arabic Potato Salad (V) (L)
Baby potatoes, boiled egg, green onions, finely 

chopped parsley and mint tossed with minced garlic 
lemon and olive oil dressing.

Traditional Greek Salad (V) 
Feta cheese, tomato, cucumber, red onion, oregano 

with lemon and olive oil dressing.

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian beef patty cooked well done 

with tomato, lettuce, gherkins and your choice of 
turkey bacon, cheese, egg or mushrooms in toasted 

sesame bun, served with steak fries.

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro,

cheddar cheese, served with tomato salsa
and guacamole.

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano.

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or 

pineapples.

Pizza Pepperoni (N)
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and 

olives.

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 
6:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served

with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, 

hammour & mussels), served with a seasonal salad or 
saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea 
puree, fresh lemon, thick fires & mojito tartar sauce.

Chicken Breast 
Grilled or pan fried chicken breast, served with sautéed 

vegetables, mashed potato and apple cream sauce.

Murgh Tikka Masala 
Tandoori chicken tikka subtly flavoured with coriander 

and cumin seeds, cooked in rich onion and tomato 
gravy served with pratha or basmati white rice , pickle, 

mango chutney, raita and papadum.

Oriental Mixed Grill (L) 
Lamb chops, kofta, kebab, shish taouk, served

with oriental rice and fattoush salad.

Prime Beef Tenderloin (300 gms) 
Grilled to your preference, served with green beans, 

garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom 
sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots,

grilled vegetables, your choice of potato, served
with mushroom or pepper sauce.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with

sunny side up fried egg
Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served 

with pratha or basmati white rice, pickle, pickle, mango 
chutney, raita and papadum.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and 

cooked with
Vegetables (V) 

Boneless chicken 
Shrimps (S) 

Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue,

served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice 

cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

Ice Cream with Cookies and Chantilly Cream 
(3 Scoops) 

Vanilla, strawberry, caramel, chocolate, cappuccino

Seasonal Sliced Fresh Fruit (V)(H) 
Freshly sliced melon, kiwi, strawberry, pineapple,

orange, pear, grapes and dates.

KIDS SELECTION

Tomato Soup (V)

Fish Finger with French fries(S)

Steamed Fish Fillet with veggies(V) (S)

Chicken Nuggets with French fries

Chicken Lollypops with curly fries

Beef Cheese Burger with French fries

Angel Hair Spaghetti

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)

Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries with tomato or meat sauce

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

FAST & FRESH
We are happy to offer you fast & fresh food options – 

freshly prepared items, delivered to you within 15 
minutes

Fresh Garden Green Salad (V) (H)
A refreshing mix of tomato, cucumber, Romaine 

lettuce, with lemon & olive oil dressing.

Feta Salad (V)
Crisp Romaine lettuce, cherry tomato, cucumber, red 

onion, feta cheese with Mediterranean dressing.

Tuna Salad Sandwich (S)
Full flavoured tuna salad with mayonnaise, Romaine 

lettuce, tomato slices, served on whole wheat bread & 
French fries.

Ciabatta Sandwich (V)
With mozzarella cheese, iceberg lettuce, cucumber & 

tomato served with spicy potato wedges.

Hara Bhara Kabab (V) (N) 
Blend of assorted minced vegetable, potato, spinach & 

cottage cheese patty deep fried & served with mint 
chutney

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and 

horseradish cream.

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf prawns with garlic, ginger, red chilli and 

fresh parsley.

Chicken Tikka
Tender boneless chicken, marinated in spices and 

yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & 
kachumber salad.

Arabic Lamb Kofta (L)
Grilled lamb with fresh cucumber yogurt and mint 

chutney.

Arabic Mezzeh Platter (L)
Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves,

kibbeh, sambousek and cheese fatayer.

Vegetable Tempura (V)
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and 

onion tempura served  with spicy wasabi mayo and soy 
sauce.

المقبالت

السلمون المدّخن على الطريقة االسكتلندية (ث)
السلمون االسكتلندي يقّدم مع الليمون والقبار والتوست وكريما الفجل.

الربيان بالفلفل األحمر (ث)
الربيان الشهي من الخليج مع الثوم والزنجبيل والفلفل األحمر والبقدونس 

الطازج.

دجاج تيكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البهارات واللبن ومطبوخ في فرن 

الطين، يقّدم مع بهارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

الكفتة بلحم الخراف على الطريقة العربية (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخيار والنعناع.

طبق المازة العربية (مح)
حّمص، متّبل، تّبولة، ورق عنب، كّبة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شيتاكي وتامبورا البصل، ويقّدم مع 

الواسابي بالبهارات بصلصة المايونيز والصويا.

الحساءات 

توم يام كونغ (ث)
حساء الربيان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفيعة.

حساء كريما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، يقّدم مع البارميزان الطازجة ومكعبات 

البستو.

حساء العدس على الطريقة العربية (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنية والشهية الشرق أوسطية التقليدية، تقّدم مع 

مكعبات الخبز المحّمص وقطع الليمون.

مينستروني (ن)
الحساء التقليدي اإليطالي مع الخضروات الموسمية والباستا  لمقّطعة 

بدّقة.

حساء اليوم
يرجى سؤال موّظف خدمة الطعام عن الطبق الخاص لليوم.

السلطات
تقّدم بحجم المقّبالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانغو 

المشوي وتونا كاجون.

سلطة السيزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكهة الكريما يعلوها مكعبات 

الخبز المحّمصة وشرحات البارميزان المقّطعة.
الدجاج المشوي 

الربيان 

سلطة قطع الدجاج 
دجاج مقلي مقرمش، سلطة الخس، بصل مفروم ناعم، صلصة الطماطم 

والثوم مع الليمون.

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخيار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر 

الطازج بصلصة الليمون وزيت الزيتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس 
الرّمان.

سلطة عربية بالبطاطا (ن) (مح)
بطاطا صغيرة، بيض مسلوق، بصل أخضر، وبقدونس مفروم ناعم، 

ونعناع باإلضافة إلى صلصة الليمون بالثوم وزيت الزيتون.

السلطة اليونانية التقليدية (ن) 
جبنة الفيتا، طماطم، خيار، بصل أحمر، صلصة أوريغانو مع ليمون 

وزيت زيتون.

وجبات خفيفة
(سندويشات، برغر وبيتزا)

إنديانا 
سندويش دجاج تندوري على خبز هندي صنع منزلي مع الخس 

والبطاطا المقلية بالكاري.

دجاج تيكا 
دجاج تيكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، يقّدم مع بطاطا مقلية 

وبهارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندويش الكالسيكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بيض مقلي، جبنة بالمايونيز، وسلطة 

مقرمشة مع خيار من التوست األسمر أو األبيض، مع
البطاطا المقلية وسلطة الملفوف.

تشيكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببهارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري 
بالسمسم وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البيض أو 

الفطر بالمايونيز ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص يقّدم مع البطاطا 
بالكاجون وصلصة الطماطم.

برغر باللحم للذواقة (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس،

مخلل خيار الجركين، وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن 
أو البيض أو الفطر ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص

يقّدم مع بطاطا مقلية للستيك.

شطيرة الكاساديا 
كاساديا باللحم أو الدجاج، بصل، ثيالنترو، جبنة شيدار، تقّدم مع صلصة 

الطماطم والغواكامولي.

بيتزا مرغريتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال وأوريغانو

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بيتزا بيبروني (مك) 
طماطم، بيبروني، جبنة موزاريال، بيستو، وزيتون.

يتّم تقديم طلبيات البيتزا من الساعة ۱۲ ظهراً وحّتى الساعة ۳٫۰۰ بعد الظهر 
ومن الساعة ٦ مساًء وحّتى الساعة ۱۱:۰۰ ليالً

األطباق األساسية

شريحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحميصة البستو، يقّدم أعشاب

طازجة وبطاطا مهروسة مع كومبوت الطماطم.

تشكيلة ثمار البحر المشوية (ث) 
تشكيلة من ثمار البحر المشوية )الربيان، والكاالماري، والهامور،

والمحار( يقّدم مع سلطة موسمية أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فيليه الهامور المقلية المدقوقة، تقّدم مع هريسة البازيالء الخضراء 
والليمون الطازج والبطاطا المقلية الكبيرة الحجم وصلصة تارتار 

بالموهيتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، يقّدم مع الخضر المسلوقة 

والبطاطا المهروسة، وصلصة كريما التّفاح.

مورغ تيكا ماساال 
دجاج تيكا تندوري بنكهة الكزبرة وبزر الكمون ومطهو في الصلصة 

الغنية بالبصل والبندورة ويقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، 
والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

تشكيلة المشاوي الشرقية (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شيش طاووق، يقّدم مع األرز 

الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوين الممّيزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونها ، يقّدم مع الفاصولياء الخضراء، 

والبطاطا المهروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شريحة لحم البقر سيرلوين المشوية (۲۲۰ غ) 
شريحة ستيك سيرلوين مشوية مع كراث محّمص، وخضار مشوية، 

وما تختارونه من البطاطا، يقّدم مع صلصة الفطر أو البهار.

الباستا على طريقتكم 
ما تختارونه من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بيني، سباغيتي، أو فوزيلي صلصة: الطماطم أو بولونييزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، يقّدم مع بيض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكيلة الخضار بصلصة الكريما بالكاري الهندي، وتقّدم مع البراماثا أو 

األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

أرز برياني
أرز بسمتي بنكهة غنية مع الزنجبيل، والبصل، والكزبرة، ويطهى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربيان (ث) 
يقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

الحلويات

طبق جبنة التشيدار 
غرويير، بري، موزاريال، تشيدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات 

مقرمشة وأطايب ومكّسرات.

الحلوى العربية المميزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوال األسود السائل، واآليس كريم بالكابوتشينو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كريم بروليه بالطريقة الكالسيكية 

آيس كريم مع كوكيز وكريما شانتيي (۳ مغارف) 
Sفانيال، فراولة، كاراميل، شوكوالتة، كابوتشينو

فاكهة موسمية طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكيوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال،

واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكيلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلية (ث) 

فيليه سمك مطهو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلية

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلية

سباغيتي ناعمة 

سبرينغ رول بالطريقة الفييتنامية مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

خضار مطهوة بالبخارأو مهروسة (ن) (ص) 

بطاطا مقلية مع صلصة اللحم أو الطماطم

تيراميسو مصّغرة تقليدية 
تيراميسو بطعم الكريما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبليت (مك) 

لبن بالفاكهة 

سريع & طازج
نحن سعداء لتقديم لكم خيارات الطعام السريعة و الطازجة و التى يتم 
تحضيرها لكم بعناصرطازجة، و توصيلها لكم في غضون ۱٥ دقيقة

سلطة الحديقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزيج منعش من الطماطم والخيار، خس روماين ، مع مرق الليمون 

وزيت الزيتون

سلطة الفيتا (ن)
خس روماين الهش الطازج ،  مع الطماطم الكرزية والخيار، بصل أحمر 

و جبنة فيتا مع مرق البحر األبيض المتوسط

ساندوتش سلطة التونة (ث)  
سلطة التونة الطازجة مع المايونيز، خس روماين، شرائح الطماطم، تقدم 

على خبز القمح الكامل والبطاطا المقلية

ساندوتش سياباتا (ن)
مع جبن الموتزاريال، خس األيسبرغ، خيار وطماطم يقدم مع ودجز 

البطاطا الحارة

هارا بارا كباب (ن) (مك) 
مزيج متنوع من الخضروات المفرومة ، البطاطا، السبانخ و جبن

الكوتاج المقلية بعمق يقدم مع صوص النعناع
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درهم
AED

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food 
(H) Healthy choice/Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts

(L) Local/Regional product | (V) Suitable for vegetarians

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement.
All prices are inclusive of 10% service charge, 5% VAT and 10% municipality fees

يرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خيار صحي/طبق متوازن | (ث) يحتوي على ثمار البحر| (مك) يحتوي على كسرات

(مح) منتج محلي/إقليمي | (ن) مناسب للنباتيين 
فريق عملنا في المطبخ جاهز دائماً لتقديم المساعدة حول أي متطلبات غذائية خاصة

األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة و ۱۰٪ رسوم البلدية



SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with

fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil 

soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and 

roughly cut short pasta.

Soup of the Day
Kindly ask your server for the day’s special.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, 

served with grilled mango and cajun tuna chunks.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade homemade 

Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry 
fries.

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled chicken tikka, onion, bell pepper, served 

with French fries and mint chutney.

Classic Club Sandwich
Smoked chicken, turkey bacon, fried egg, cheese with 

mayonnaise and crispy salad in toasted white or brown 
bread, served with French fries and coleslaw.

Cajun Chicken Burger
Cajun crusted chicken breast with tomato,

lettuce and your choice of turkey bacon, cheese egg or 
mushroom with avocado mayonnaise in toasted sesame 

bun, served with cajun potatoes and tomato salsa.

Caesar Salad (V) 
Crisp Romaine lettuce tossed in creamy garlic dressing 

topped with croutons and parmesan shavings.
Grilled chicken

Shrimps

Chicken Cutlet Salad 
Crispy fried chicken, rocket salad, thinly sliced onions, 

tomatoes and garlic with lemon dressing.

Fattoush (V) (L) (H) 
A refreshing mix of tomato, cucumber, lettuce, parsley, 
radish with fresh thyme in lemon and olive oil dressing, 

served with crispy bread and a dash of pomegranate 
molasses.

Arabic Potato Salad (V) (L)
Baby potatoes, boiled egg, green onions, finely 

chopped parsley and mint tossed with minced garlic 
lemon and olive oil dressing.

Traditional Greek Salad (V) 
Feta cheese, tomato, cucumber, red onion, oregano 

with lemon and olive oil dressing.

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian beef patty cooked well done 

with tomato, lettuce, gherkins and your choice of 
turkey bacon, cheese, egg or mushrooms in toasted 

sesame bun, served with steak fries.

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro,

cheddar cheese, served with tomato salsa
and guacamole.

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano.

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or 

pineapples.

Pizza Pepperoni (N)
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and 

olives.

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 
6:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served

with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, 

hammour & mussels), served with a seasonal salad or 
saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea 
puree, fresh lemon, thick fires & mojito tartar sauce.

Chicken Breast 
Grilled or pan fried chicken breast, served with sautéed 

vegetables, mashed potato and apple cream sauce.

Murgh Tikka Masala 
Tandoori chicken tikka subtly flavoured with coriander 

and cumin seeds, cooked in rich onion and tomato 
gravy served with pratha or basmati white rice , pickle, 

mango chutney, raita and papadum.

Oriental Mixed Grill (L) 
Lamb chops, kofta, kebab, shish taouk, served

with oriental rice and fattoush salad.

Prime Beef Tenderloin (300 gms) 
Grilled to your preference, served with green beans, 

garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom 
sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots,

grilled vegetables, your choice of potato, served
with mushroom or pepper sauce.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with

sunny side up fried egg
Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served 

with pratha or basmati white rice, pickle, pickle, mango 
chutney, raita and papadum.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and 

cooked with
Vegetables (V) 

Boneless chicken 
Shrimps (S) 

Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue,

served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice 

cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

Ice Cream with Cookies and Chantilly Cream 
(3 Scoops) 

Vanilla, strawberry, caramel, chocolate, cappuccino

Seasonal Sliced Fresh Fruit (V)(H) 
Freshly sliced melon, kiwi, strawberry, pineapple,

orange, pear, grapes and dates.

KIDS SELECTION

Tomato Soup (V)

Fish Finger with French fries(S)

Steamed Fish Fillet with veggies(V) (S)

Chicken Nuggets with French fries

Chicken Lollypops with curly fries

Beef Cheese Burger with French fries

Angel Hair Spaghetti

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)

Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries with tomato or meat sauce

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

FAST & FRESH
We are happy to offer you fast & fresh food options – 

freshly prepared items, delivered to you within 15 
minutes

Fresh Garden Green Salad (V) (H)
A refreshing mix of tomato, cucumber, Romaine 

lettuce, with lemon & olive oil dressing.

Feta Salad (V)
Crisp Romaine lettuce, cherry tomato, cucumber, red 

onion, feta cheese with Mediterranean dressing.

Tuna Salad Sandwich (S)
Full flavoured tuna salad with mayonnaise, Romaine 

lettuce, tomato slices, served on whole wheat bread & 
French fries.

Ciabatta Sandwich (V)
With mozzarella cheese, iceberg lettuce, cucumber & 

tomato served with spicy potato wedges.

Hara Bhara Kabab (V) (N) 
Blend of assorted minced vegetable, potato, spinach & 

cottage cheese patty deep fried & served with mint 
chutney

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and 

horseradish cream.

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf prawns with garlic, ginger, red chilli and 

fresh parsley.

Chicken Tikka
Tender boneless chicken, marinated in spices and 

yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & 
kachumber salad.

Arabic Lamb Kofta (L)
Grilled lamb with fresh cucumber yogurt and mint 

chutney.

Arabic Mezzeh Platter (L)
Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves,

kibbeh, sambousek and cheese fatayer.

Vegetable Tempura (V)
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and 

onion tempura served  with spicy wasabi mayo and soy 
sauce.

المقبالت

السلمون المدّخن على الطريقة االسكتلندية (ث)
السلمون االسكتلندي يقّدم مع الليمون والقبار والتوست وكريما الفجل.

الربيان بالفلفل األحمر (ث)
الربيان الشهي من الخليج مع الثوم والزنجبيل والفلفل األحمر والبقدونس 

الطازج.

دجاج تيكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البهارات واللبن ومطبوخ في فرن 

الطين، يقّدم مع بهارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

الكفتة بلحم الخراف على الطريقة العربية (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخيار والنعناع.

طبق المازة العربية (مح)
حّمص، متّبل، تّبولة، ورق عنب، كّبة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شيتاكي وتامبورا البصل، ويقّدم مع 

الواسابي بالبهارات بصلصة المايونيز والصويا.

الحساءات 

توم يام كونغ (ث)
حساء الربيان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفيعة.

حساء كريما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، يقّدم مع البارميزان الطازجة ومكعبات 

البستو.

حساء العدس على الطريقة العربية (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنية والشهية الشرق أوسطية التقليدية، تقّدم مع 

مكعبات الخبز المحّمص وقطع الليمون.

مينستروني (ن)
الحساء التقليدي اإليطالي مع الخضروات الموسمية والباستا  لمقّطعة 

بدّقة.

حساء اليوم
يرجى سؤال موّظف خدمة الطعام عن الطبق الخاص لليوم.

السلطات
تقّدم بحجم المقّبالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانغو 

المشوي وتونا كاجون.

سلطة السيزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكهة الكريما يعلوها مكعبات 

الخبز المحّمصة وشرحات البارميزان المقّطعة.
الدجاج المشوي 

الربيان 

سلطة قطع الدجاج 
دجاج مقلي مقرمش، سلطة الخس، بصل مفروم ناعم، صلصة الطماطم 

والثوم مع الليمون.

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخيار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر 

الطازج بصلصة الليمون وزيت الزيتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس 
الرّمان.

سلطة عربية بالبطاطا (ن) (مح)
بطاطا صغيرة، بيض مسلوق، بصل أخضر، وبقدونس مفروم ناعم، 

ونعناع باإلضافة إلى صلصة الليمون بالثوم وزيت الزيتون.

السلطة اليونانية التقليدية (ن) 
جبنة الفيتا، طماطم، خيار، بصل أحمر، صلصة أوريغانو مع ليمون 

وزيت زيتون.

وجبات خفيفة
(سندويشات، برغر وبيتزا)

إنديانا 
سندويش دجاج تندوري على خبز هندي صنع منزلي مع الخس 

والبطاطا المقلية بالكاري.

دجاج تيكا 
دجاج تيكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، يقّدم مع بطاطا مقلية 

وبهارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندويش الكالسيكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بيض مقلي، جبنة بالمايونيز، وسلطة 

مقرمشة مع خيار من التوست األسمر أو األبيض، مع
البطاطا المقلية وسلطة الملفوف.

تشيكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببهارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري 
بالسمسم وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البيض أو 

الفطر بالمايونيز ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص يقّدم مع البطاطا 
بالكاجون وصلصة الطماطم.

برغر باللحم للذواقة (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس،

مخلل خيار الجركين، وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن 
أو البيض أو الفطر ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص

يقّدم مع بطاطا مقلية للستيك.

شطيرة الكاساديا 
كاساديا باللحم أو الدجاج، بصل، ثيالنترو، جبنة شيدار، تقّدم مع صلصة 

الطماطم والغواكامولي.

بيتزا مرغريتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال وأوريغانو

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بيتزا بيبروني (مك) 
طماطم، بيبروني، جبنة موزاريال، بيستو، وزيتون.

يتّم تقديم طلبيات البيتزا من الساعة ۱۲ ظهراً وحّتى الساعة ۳٫۰۰ بعد الظهر 
ومن الساعة ٦ مساًء وحّتى الساعة ۱۱:۰۰ ليالً

األطباق األساسية

شريحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحميصة البستو، يقّدم أعشاب

طازجة وبطاطا مهروسة مع كومبوت الطماطم.

تشكيلة ثمار البحر المشوية (ث) 
تشكيلة من ثمار البحر المشوية )الربيان، والكاالماري، والهامور،

والمحار( يقّدم مع سلطة موسمية أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فيليه الهامور المقلية المدقوقة، تقّدم مع هريسة البازيالء الخضراء 
والليمون الطازج والبطاطا المقلية الكبيرة الحجم وصلصة تارتار 

بالموهيتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، يقّدم مع الخضر المسلوقة 

والبطاطا المهروسة، وصلصة كريما التّفاح.

مورغ تيكا ماساال 
دجاج تيكا تندوري بنكهة الكزبرة وبزر الكمون ومطهو في الصلصة 

الغنية بالبصل والبندورة ويقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، 
والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

تشكيلة المشاوي الشرقية (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شيش طاووق، يقّدم مع األرز 

الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوين الممّيزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونها ، يقّدم مع الفاصولياء الخضراء، 

والبطاطا المهروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شريحة لحم البقر سيرلوين المشوية (۲۲۰ غ) 
شريحة ستيك سيرلوين مشوية مع كراث محّمص، وخضار مشوية، 

وما تختارونه من البطاطا، يقّدم مع صلصة الفطر أو البهار.

الباستا على طريقتكم 
ما تختارونه من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بيني، سباغيتي، أو فوزيلي صلصة: الطماطم أو بولونييزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، يقّدم مع بيض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكيلة الخضار بصلصة الكريما بالكاري الهندي، وتقّدم مع البراماثا أو 

األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

أرز برياني
أرز بسمتي بنكهة غنية مع الزنجبيل، والبصل، والكزبرة، ويطهى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربيان (ث) 
يقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

الحلويات

طبق جبنة التشيدار 
غرويير، بري، موزاريال، تشيدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات 

مقرمشة وأطايب ومكّسرات.

الحلوى العربية المميزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوال األسود السائل، واآليس كريم بالكابوتشينو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كريم بروليه بالطريقة الكالسيكية 

آيس كريم مع كوكيز وكريما شانتيي (۳ مغارف) 
Sفانيال، فراولة، كاراميل، شوكوالتة، كابوتشينو

فاكهة موسمية طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكيوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال،

واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكيلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلية (ث) 

فيليه سمك مطهو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلية

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلية

سباغيتي ناعمة 

سبرينغ رول بالطريقة الفييتنامية مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

خضار مطهوة بالبخارأو مهروسة (ن) (ص) 

بطاطا مقلية مع صلصة اللحم أو الطماطم

تيراميسو مصّغرة تقليدية 
تيراميسو بطعم الكريما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبليت (مك) 

لبن بالفاكهة 

سريع & طازج
نحن سعداء لتقديم لكم خيارات الطعام السريعة و الطازجة و التى يتم 
تحضيرها لكم بعناصرطازجة، و توصيلها لكم في غضون ۱٥ دقيقة

سلطة الحديقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزيج منعش من الطماطم والخيار، خس روماين ، مع مرق الليمون 

وزيت الزيتون

سلطة الفيتا (ن)
خس روماين الهش الطازج ،  مع الطماطم الكرزية والخيار، بصل أحمر 

و جبنة فيتا مع مرق البحر األبيض المتوسط

ساندوتش سلطة التونة (ث)  
سلطة التونة الطازجة مع المايونيز، خس روماين، شرائح الطماطم، تقدم 

على خبز القمح الكامل والبطاطا المقلية

ساندوتش سياباتا (ن)
مع جبن الموتزاريال، خس األيسبرغ، خيار وطماطم يقدم مع ودجز 

البطاطا الحارة

هارا بارا كباب (ن) (مك) 
مزيج متنوع من الخضروات المفرومة ، البطاطا، السبانخ و جبن

الكوتاج المقلية بعمق يقدم مع صوص النعناع
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درهم
AED

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food 
(H) Healthy choice/Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts

(L) Local/Regional product | (V) Suitable for vegetarians

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement.
All prices are inclusive of 10% service charge, 5% VAT and 10% municipality fees

يرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خيار صحي/طبق متوازن | (ث) يحتوي على ثمار البحر| (مك) يحتوي على كسرات

(مح) منتج محلي/إقليمي | (ن) مناسب للنباتيين 
فريق عملنا في المطبخ جاهز دائماً لتقديم المساعدة حول أي متطلبات غذائية خاصة

األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة و ۱۰٪ رسوم البلدية



SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with

fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil 

soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and 

roughly cut short pasta.

Soup of the Day
Kindly ask your server for the day’s special.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, 

served with grilled mango and cajun tuna chunks.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade homemade 

Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry 
fries.

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled chicken tikka, onion, bell pepper, served 

with French fries and mint chutney.

Classic Club Sandwich
Smoked chicken, turkey bacon, fried egg, cheese with 

mayonnaise and crispy salad in toasted white or brown 
bread, served with French fries and coleslaw.

Cajun Chicken Burger
Cajun crusted chicken breast with tomato,

lettuce and your choice of turkey bacon, cheese egg or 
mushroom with avocado mayonnaise in toasted sesame 

bun, served with cajun potatoes and tomato salsa.

Caesar Salad (V) 
Crisp Romaine lettuce tossed in creamy garlic dressing 

topped with croutons and parmesan shavings.
Grilled chicken

Shrimps

Chicken Cutlet Salad 
Crispy fried chicken, rocket salad, thinly sliced onions, 

tomatoes and garlic with lemon dressing.

Fattoush (V) (L) (H) 
A refreshing mix of tomato, cucumber, lettuce, parsley, 
radish with fresh thyme in lemon and olive oil dressing, 

served with crispy bread and a dash of pomegranate 
molasses.

Arabic Potato Salad (V) (L)
Baby potatoes, boiled egg, green onions, finely 

chopped parsley and mint tossed with minced garlic 
lemon and olive oil dressing.

Traditional Greek Salad (V) 
Feta cheese, tomato, cucumber, red onion, oregano 

with lemon and olive oil dressing.

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian beef patty cooked well done 

with tomato, lettuce, gherkins and your choice of 
turkey bacon, cheese, egg or mushrooms in toasted 

sesame bun, served with steak fries.

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro,

cheddar cheese, served with tomato salsa
and guacamole.

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano.

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or 

pineapples.

Pizza Pepperoni (N)
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and 

olives.

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 
6:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served

with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, 

hammour & mussels), served with a seasonal salad or 
saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea 
puree, fresh lemon, thick fires & mojito tartar sauce.

Chicken Breast 
Grilled or pan fried chicken breast, served with sautéed 

vegetables, mashed potato and apple cream sauce.

Murgh Tikka Masala 
Tandoori chicken tikka subtly flavoured with coriander 

and cumin seeds, cooked in rich onion and tomato 
gravy served with pratha or basmati white rice , pickle, 

mango chutney, raita and papadum.

Oriental Mixed Grill (L) 
Lamb chops, kofta, kebab, shish taouk, served

with oriental rice and fattoush salad.

Prime Beef Tenderloin (300 gms) 
Grilled to your preference, served with green beans, 

garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom 
sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots,

grilled vegetables, your choice of potato, served
with mushroom or pepper sauce.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with

sunny side up fried egg
Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served 

with pratha or basmati white rice, pickle, pickle, mango 
chutney, raita and papadum.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and 

cooked with
Vegetables (V) 

Boneless chicken 
Shrimps (S) 

Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue,

served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice 

cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

Ice Cream with Cookies and Chantilly Cream 
(3 Scoops) 

Vanilla, strawberry, caramel, chocolate, cappuccino

Seasonal Sliced Fresh Fruit (V)(H) 
Freshly sliced melon, kiwi, strawberry, pineapple,

orange, pear, grapes and dates.

KIDS SELECTION

Tomato Soup (V)

Fish Finger with French fries(S)

Steamed Fish Fillet with veggies(V) (S)

Chicken Nuggets with French fries

Chicken Lollypops with curly fries

Beef Cheese Burger with French fries

Angel Hair Spaghetti

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)

Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries with tomato or meat sauce

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

FAST & FRESH
We are happy to offer you fast & fresh food options – 

freshly prepared items, delivered to you within 15 
minutes

Fresh Garden Green Salad (V) (H)
A refreshing mix of tomato, cucumber, Romaine 

lettuce, with lemon & olive oil dressing.

Feta Salad (V)
Crisp Romaine lettuce, cherry tomato, cucumber, red 

onion, feta cheese with Mediterranean dressing.

Tuna Salad Sandwich (S)
Full flavoured tuna salad with mayonnaise, Romaine 

lettuce, tomato slices, served on whole wheat bread & 
French fries.

Ciabatta Sandwich (V)
With mozzarella cheese, iceberg lettuce, cucumber & 

tomato served with spicy potato wedges.

Hara Bhara Kabab (V) (N) 
Blend of assorted minced vegetable, potato, spinach & 

cottage cheese patty deep fried & served with mint 
chutney

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and 

horseradish cream.

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf prawns with garlic, ginger, red chilli and 

fresh parsley.

Chicken Tikka
Tender boneless chicken, marinated in spices and 

yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & 
kachumber salad.

Arabic Lamb Kofta (L)
Grilled lamb with fresh cucumber yogurt and mint 

chutney.

Arabic Mezzeh Platter (L)
Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves,

kibbeh, sambousek and cheese fatayer.

Vegetable Tempura (V)
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and 

onion tempura served  with spicy wasabi mayo and soy 
sauce.

المقبالت

السلمون المدّخن على الطريقة االسكتلندية (ث)
السلمون االسكتلندي يقّدم مع الليمون والقبار والتوست وكريما الفجل.

الربيان بالفلفل األحمر (ث)
الربيان الشهي من الخليج مع الثوم والزنجبيل والفلفل األحمر والبقدونس 

الطازج.

دجاج تيكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البهارات واللبن ومطبوخ في فرن 

الطين، يقّدم مع بهارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

الكفتة بلحم الخراف على الطريقة العربية (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخيار والنعناع.

طبق المازة العربية (مح)
حّمص، متّبل، تّبولة، ورق عنب، كّبة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شيتاكي وتامبورا البصل، ويقّدم مع 

الواسابي بالبهارات بصلصة المايونيز والصويا.

الحساءات 

توم يام كونغ (ث)
حساء الربيان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفيعة.

حساء كريما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، يقّدم مع البارميزان الطازجة ومكعبات 

البستو.

حساء العدس على الطريقة العربية (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنية والشهية الشرق أوسطية التقليدية، تقّدم مع 

مكعبات الخبز المحّمص وقطع الليمون.

مينستروني (ن)
الحساء التقليدي اإليطالي مع الخضروات الموسمية والباستا  لمقّطعة 

بدّقة.

حساء اليوم
يرجى سؤال موّظف خدمة الطعام عن الطبق الخاص لليوم.

السلطات
تقّدم بحجم المقّبالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانغو 

المشوي وتونا كاجون.

سلطة السيزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكهة الكريما يعلوها مكعبات 

الخبز المحّمصة وشرحات البارميزان المقّطعة.
الدجاج المشوي 

الربيان 

سلطة قطع الدجاج 
دجاج مقلي مقرمش، سلطة الخس، بصل مفروم ناعم، صلصة الطماطم 

والثوم مع الليمون.

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخيار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر 

الطازج بصلصة الليمون وزيت الزيتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس 
الرّمان.

سلطة عربية بالبطاطا (ن) (مح)
بطاطا صغيرة، بيض مسلوق، بصل أخضر، وبقدونس مفروم ناعم، 

ونعناع باإلضافة إلى صلصة الليمون بالثوم وزيت الزيتون.

السلطة اليونانية التقليدية (ن) 
جبنة الفيتا، طماطم، خيار، بصل أحمر، صلصة أوريغانو مع ليمون 

وزيت زيتون.

وجبات خفيفة
(سندويشات، برغر وبيتزا)

إنديانا 
سندويش دجاج تندوري على خبز هندي صنع منزلي مع الخس 

والبطاطا المقلية بالكاري.

دجاج تيكا 
دجاج تيكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، يقّدم مع بطاطا مقلية 

وبهارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندويش الكالسيكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بيض مقلي، جبنة بالمايونيز، وسلطة 

مقرمشة مع خيار من التوست األسمر أو األبيض، مع
البطاطا المقلية وسلطة الملفوف.

تشيكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببهارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري 
بالسمسم وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البيض أو 

الفطر بالمايونيز ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص يقّدم مع البطاطا 
بالكاجون وصلصة الطماطم.

برغر باللحم للذواقة (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس،

مخلل خيار الجركين، وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن 
أو البيض أو الفطر ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص

يقّدم مع بطاطا مقلية للستيك.

شطيرة الكاساديا 
كاساديا باللحم أو الدجاج، بصل، ثيالنترو، جبنة شيدار، تقّدم مع صلصة 

الطماطم والغواكامولي.

بيتزا مرغريتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال وأوريغانو

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بيتزا بيبروني (مك) 
طماطم، بيبروني، جبنة موزاريال، بيستو، وزيتون.

يتّم تقديم طلبيات البيتزا من الساعة ۱۲ ظهراً وحّتى الساعة ۳٫۰۰ بعد الظهر 
ومن الساعة ٦ مساًء وحّتى الساعة ۱۱:۰۰ ليالً

األطباق األساسية

شريحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحميصة البستو، يقّدم أعشاب

طازجة وبطاطا مهروسة مع كومبوت الطماطم.

تشكيلة ثمار البحر المشوية (ث) 
تشكيلة من ثمار البحر المشوية )الربيان، والكاالماري، والهامور،

والمحار( يقّدم مع سلطة موسمية أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فيليه الهامور المقلية المدقوقة، تقّدم مع هريسة البازيالء الخضراء 
والليمون الطازج والبطاطا المقلية الكبيرة الحجم وصلصة تارتار 

بالموهيتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، يقّدم مع الخضر المسلوقة 

والبطاطا المهروسة، وصلصة كريما التّفاح.

مورغ تيكا ماساال 
دجاج تيكا تندوري بنكهة الكزبرة وبزر الكمون ومطهو في الصلصة 

الغنية بالبصل والبندورة ويقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، 
والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

تشكيلة المشاوي الشرقية (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شيش طاووق، يقّدم مع األرز 

الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوين الممّيزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونها ، يقّدم مع الفاصولياء الخضراء، 

والبطاطا المهروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شريحة لحم البقر سيرلوين المشوية (۲۲۰ غ) 
شريحة ستيك سيرلوين مشوية مع كراث محّمص، وخضار مشوية، 

وما تختارونه من البطاطا، يقّدم مع صلصة الفطر أو البهار.

الباستا على طريقتكم 
ما تختارونه من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بيني، سباغيتي، أو فوزيلي صلصة: الطماطم أو بولونييزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، يقّدم مع بيض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكيلة الخضار بصلصة الكريما بالكاري الهندي، وتقّدم مع البراماثا أو 

األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

أرز برياني
أرز بسمتي بنكهة غنية مع الزنجبيل، والبصل، والكزبرة، ويطهى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربيان (ث) 
يقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

الحلويات

طبق جبنة التشيدار 
غرويير، بري، موزاريال، تشيدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات 

مقرمشة وأطايب ومكّسرات.

الحلوى العربية المميزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوال األسود السائل، واآليس كريم بالكابوتشينو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كريم بروليه بالطريقة الكالسيكية 

آيس كريم مع كوكيز وكريما شانتيي (۳ مغارف) 
Sفانيال، فراولة، كاراميل، شوكوالتة، كابوتشينو

فاكهة موسمية طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكيوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال،

واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكيلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلية (ث) 

فيليه سمك مطهو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلية

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلية

سباغيتي ناعمة 

سبرينغ رول بالطريقة الفييتنامية مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

خضار مطهوة بالبخارأو مهروسة (ن) (ص) 

بطاطا مقلية مع صلصة اللحم أو الطماطم

تيراميسو مصّغرة تقليدية 
تيراميسو بطعم الكريما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبليت (مك) 

لبن بالفاكهة 

سريع & طازج
نحن سعداء لتقديم لكم خيارات الطعام السريعة و الطازجة و التى يتم 
تحضيرها لكم بعناصرطازجة، و توصيلها لكم في غضون ۱٥ دقيقة

سلطة الحديقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزيج منعش من الطماطم والخيار، خس روماين ، مع مرق الليمون 

وزيت الزيتون

سلطة الفيتا (ن)
خس روماين الهش الطازج ،  مع الطماطم الكرزية والخيار، بصل أحمر 

و جبنة فيتا مع مرق البحر األبيض المتوسط

ساندوتش سلطة التونة (ث)  
سلطة التونة الطازجة مع المايونيز، خس روماين، شرائح الطماطم، تقدم 

على خبز القمح الكامل والبطاطا المقلية

ساندوتش سياباتا (ن)
مع جبن الموتزاريال، خس األيسبرغ، خيار وطماطم يقدم مع ودجز 

البطاطا الحارة

هارا بارا كباب (ن) (مك) 
مزيج متنوع من الخضروات المفرومة ، البطاطا، السبانخ و جبن

الكوتاج المقلية بعمق يقدم مع صوص النعناع
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Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food 
(H) Healthy choice/Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts

(L) Local/Regional product | (V) Suitable for vegetarians

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement.
All prices are inclusive of 10% service charge, 5% VAT and 10% municipality fees

يرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خيار صحي/طبق متوازن | (ث) يحتوي على ثمار البحر| (مك) يحتوي على كسرات

(مح) منتج محلي/إقليمي | (ن) مناسب للنباتيين 
فريق عملنا في المطبخ جاهز دائماً لتقديم المساعدة حول أي متطلبات غذائية خاصة

األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة و ۱۰٪ رسوم البلدية



SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with

fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil 

soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and 

roughly cut short pasta.

Soup of the Day
Kindly ask your server for the day’s special.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, 

served with grilled mango and cajun tuna chunks.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade homemade 

Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry 
fries.

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled chicken tikka, onion, bell pepper, served 

with French fries and mint chutney.

Classic Club Sandwich
Smoked chicken, turkey bacon, fried egg, cheese with 

mayonnaise and crispy salad in toasted white or brown 
bread, served with French fries and coleslaw.

Cajun Chicken Burger
Cajun crusted chicken breast with tomato,

lettuce and your choice of turkey bacon, cheese egg or 
mushroom with avocado mayonnaise in toasted sesame 

bun, served with cajun potatoes and tomato salsa.

Caesar Salad (V) 
Crisp Romaine lettuce tossed in creamy garlic dressing 

topped with croutons and parmesan shavings.
Grilled chicken

Shrimps

Chicken Cutlet Salad 
Crispy fried chicken, rocket salad, thinly sliced onions, 

tomatoes and garlic with lemon dressing.

Fattoush (V) (L) (H) 
A refreshing mix of tomato, cucumber, lettuce, parsley, 
radish with fresh thyme in lemon and olive oil dressing, 

served with crispy bread and a dash of pomegranate 
molasses.

Arabic Potato Salad (V) (L)
Baby potatoes, boiled egg, green onions, finely 

chopped parsley and mint tossed with minced garlic 
lemon and olive oil dressing.

Traditional Greek Salad (V) 
Feta cheese, tomato, cucumber, red onion, oregano 

with lemon and olive oil dressing.

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian beef patty cooked well done 

with tomato, lettuce, gherkins and your choice of 
turkey bacon, cheese, egg or mushrooms in toasted 

sesame bun, served with steak fries.

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro,

cheddar cheese, served with tomato salsa
and guacamole.

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano.

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or 

pineapples.

Pizza Pepperoni (N)
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and 

olives.

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 
6:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served

with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, 

hammour & mussels), served with a seasonal salad or 
saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea 
puree, fresh lemon, thick fires & mojito tartar sauce.

Chicken Breast 
Grilled or pan fried chicken breast, served with sautéed 

vegetables, mashed potato and apple cream sauce.

Murgh Tikka Masala 
Tandoori chicken tikka subtly flavoured with coriander 

and cumin seeds, cooked in rich onion and tomato 
gravy served with pratha or basmati white rice , pickle, 

mango chutney, raita and papadum.

Oriental Mixed Grill (L) 
Lamb chops, kofta, kebab, shish taouk, served

with oriental rice and fattoush salad.

Prime Beef Tenderloin (300 gms) 
Grilled to your preference, served with green beans, 

garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom 
sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots,

grilled vegetables, your choice of potato, served
with mushroom or pepper sauce.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with

sunny side up fried egg
Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served 

with pratha or basmati white rice, pickle, pickle, mango 
chutney, raita and papadum.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and 

cooked with
Vegetables (V) 

Boneless chicken 
Shrimps (S) 

Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue,

served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice 

cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

Ice Cream with Cookies and Chantilly Cream 
(3 Scoops) 

Vanilla, strawberry, caramel, chocolate, cappuccino

Seasonal Sliced Fresh Fruit (V)(H) 
Freshly sliced melon, kiwi, strawberry, pineapple,

orange, pear, grapes and dates.

KIDS SELECTION

Tomato Soup (V)

Fish Finger with French fries(S)

Steamed Fish Fillet with veggies(V) (S)

Chicken Nuggets with French fries

Chicken Lollypops with curly fries

Beef Cheese Burger with French fries

Angel Hair Spaghetti

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)

Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries with tomato or meat sauce

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

FAST & FRESH
We are happy to offer you fast & fresh food options – 

freshly prepared items, delivered to you within 15 
minutes

Fresh Garden Green Salad (V) (H)
A refreshing mix of tomato, cucumber, Romaine 

lettuce, with lemon & olive oil dressing.

Feta Salad (V)
Crisp Romaine lettuce, cherry tomato, cucumber, red 

onion, feta cheese with Mediterranean dressing.

Tuna Salad Sandwich (S)
Full flavoured tuna salad with mayonnaise, Romaine 

lettuce, tomato slices, served on whole wheat bread & 
French fries.

Ciabatta Sandwich (V)
With mozzarella cheese, iceberg lettuce, cucumber & 

tomato served with spicy potato wedges.

Hara Bhara Kabab (V) (N) 
Blend of assorted minced vegetable, potato, spinach & 

cottage cheese patty deep fried & served with mint 
chutney

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and 

horseradish cream.

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf prawns with garlic, ginger, red chilli and 

fresh parsley.

Chicken Tikka
Tender boneless chicken, marinated in spices and 

yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & 
kachumber salad.

Arabic Lamb Kofta (L)
Grilled lamb with fresh cucumber yogurt and mint 

chutney.

Arabic Mezzeh Platter (L)
Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves,

kibbeh, sambousek and cheese fatayer.

Vegetable Tempura (V)
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and 

onion tempura served  with spicy wasabi mayo and soy 
sauce.

المقبالت

السلمون المدّخن على الطريقة االسكتلندية (ث)
السلمون االسكتلندي يقّدم مع الليمون والقبار والتوست وكريما الفجل.

الربيان بالفلفل األحمر (ث)
الربيان الشهي من الخليج مع الثوم والزنجبيل والفلفل األحمر والبقدونس 

الطازج.

دجاج تيكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البهارات واللبن ومطبوخ في فرن 

الطين، يقّدم مع بهارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

الكفتة بلحم الخراف على الطريقة العربية (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخيار والنعناع.

طبق المازة العربية (مح)
حّمص، متّبل، تّبولة، ورق عنب، كّبة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شيتاكي وتامبورا البصل، ويقّدم مع 

الواسابي بالبهارات بصلصة المايونيز والصويا.

الحساءات 

توم يام كونغ (ث)
حساء الربيان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفيعة.

حساء كريما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، يقّدم مع البارميزان الطازجة ومكعبات 

البستو.

حساء العدس على الطريقة العربية (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنية والشهية الشرق أوسطية التقليدية، تقّدم مع 

مكعبات الخبز المحّمص وقطع الليمون.

مينستروني (ن)
الحساء التقليدي اإليطالي مع الخضروات الموسمية والباستا  لمقّطعة 

بدّقة.

حساء اليوم
يرجى سؤال موّظف خدمة الطعام عن الطبق الخاص لليوم.

السلطات
تقّدم بحجم المقّبالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانغو 

المشوي وتونا كاجون.

سلطة السيزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكهة الكريما يعلوها مكعبات 

الخبز المحّمصة وشرحات البارميزان المقّطعة.
الدجاج المشوي 

الربيان 

سلطة قطع الدجاج 
دجاج مقلي مقرمش، سلطة الخس، بصل مفروم ناعم، صلصة الطماطم 

والثوم مع الليمون.

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخيار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر 

الطازج بصلصة الليمون وزيت الزيتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس 
الرّمان.

سلطة عربية بالبطاطا (ن) (مح)
بطاطا صغيرة، بيض مسلوق، بصل أخضر، وبقدونس مفروم ناعم، 

ونعناع باإلضافة إلى صلصة الليمون بالثوم وزيت الزيتون.

السلطة اليونانية التقليدية (ن) 
جبنة الفيتا، طماطم، خيار، بصل أحمر، صلصة أوريغانو مع ليمون 

وزيت زيتون.

وجبات خفيفة
(سندويشات، برغر وبيتزا)

إنديانا 
سندويش دجاج تندوري على خبز هندي صنع منزلي مع الخس 

والبطاطا المقلية بالكاري.

دجاج تيكا 
دجاج تيكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، يقّدم مع بطاطا مقلية 

وبهارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندويش الكالسيكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بيض مقلي، جبنة بالمايونيز، وسلطة 

مقرمشة مع خيار من التوست األسمر أو األبيض، مع
البطاطا المقلية وسلطة الملفوف.

تشيكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببهارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري 
بالسمسم وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البيض أو 

الفطر بالمايونيز ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص يقّدم مع البطاطا 
بالكاجون وصلصة الطماطم.

برغر باللحم للذواقة (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس،

مخلل خيار الجركين، وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن 
أو البيض أو الفطر ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص

يقّدم مع بطاطا مقلية للستيك.

شطيرة الكاساديا 
كاساديا باللحم أو الدجاج، بصل، ثيالنترو، جبنة شيدار، تقّدم مع صلصة 

الطماطم والغواكامولي.

بيتزا مرغريتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال وأوريغانو

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بيتزا بيبروني (مك) 
طماطم، بيبروني، جبنة موزاريال، بيستو، وزيتون.

يتّم تقديم طلبيات البيتزا من الساعة ۱۲ ظهراً وحّتى الساعة ۳٫۰۰ بعد الظهر 
ومن الساعة ٦ مساًء وحّتى الساعة ۱۱:۰۰ ليالً

األطباق األساسية

شريحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحميصة البستو، يقّدم أعشاب

طازجة وبطاطا مهروسة مع كومبوت الطماطم.

تشكيلة ثمار البحر المشوية (ث) 
تشكيلة من ثمار البحر المشوية )الربيان، والكاالماري، والهامور،

والمحار( يقّدم مع سلطة موسمية أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فيليه الهامور المقلية المدقوقة، تقّدم مع هريسة البازيالء الخضراء 
والليمون الطازج والبطاطا المقلية الكبيرة الحجم وصلصة تارتار 

بالموهيتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، يقّدم مع الخضر المسلوقة 

والبطاطا المهروسة، وصلصة كريما التّفاح.

مورغ تيكا ماساال 
دجاج تيكا تندوري بنكهة الكزبرة وبزر الكمون ومطهو في الصلصة 

الغنية بالبصل والبندورة ويقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، 
والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

تشكيلة المشاوي الشرقية (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شيش طاووق، يقّدم مع األرز 

الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوين الممّيزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونها ، يقّدم مع الفاصولياء الخضراء، 

والبطاطا المهروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شريحة لحم البقر سيرلوين المشوية (۲۲۰ غ) 
شريحة ستيك سيرلوين مشوية مع كراث محّمص، وخضار مشوية، 

وما تختارونه من البطاطا، يقّدم مع صلصة الفطر أو البهار.

الباستا على طريقتكم 
ما تختارونه من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بيني، سباغيتي، أو فوزيلي صلصة: الطماطم أو بولونييزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، يقّدم مع بيض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكيلة الخضار بصلصة الكريما بالكاري الهندي، وتقّدم مع البراماثا أو 

األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

أرز برياني
أرز بسمتي بنكهة غنية مع الزنجبيل، والبصل، والكزبرة، ويطهى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربيان (ث) 
يقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

الحلويات

طبق جبنة التشيدار 
غرويير، بري، موزاريال، تشيدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات 

مقرمشة وأطايب ومكّسرات.

الحلوى العربية المميزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوال األسود السائل، واآليس كريم بالكابوتشينو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كريم بروليه بالطريقة الكالسيكية 

آيس كريم مع كوكيز وكريما شانتيي (۳ مغارف) 
Sفانيال، فراولة، كاراميل، شوكوالتة، كابوتشينو

فاكهة موسمية طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكيوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال،

واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكيلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلية (ث) 

فيليه سمك مطهو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلية

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلية

سباغيتي ناعمة 

سبرينغ رول بالطريقة الفييتنامية مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

خضار مطهوة بالبخارأو مهروسة (ن) (ص) 

بطاطا مقلية مع صلصة اللحم أو الطماطم

تيراميسو مصّغرة تقليدية 
تيراميسو بطعم الكريما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبليت (مك) 

لبن بالفاكهة 

سريع & طازج
نحن سعداء لتقديم لكم خيارات الطعام السريعة و الطازجة و التى يتم 
تحضيرها لكم بعناصرطازجة، و توصيلها لكم في غضون ۱٥ دقيقة

سلطة الحديقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزيج منعش من الطماطم والخيار، خس روماين ، مع مرق الليمون 

وزيت الزيتون

سلطة الفيتا (ن)
خس روماين الهش الطازج ،  مع الطماطم الكرزية والخيار، بصل أحمر 

و جبنة فيتا مع مرق البحر األبيض المتوسط

ساندوتش سلطة التونة (ث)  
سلطة التونة الطازجة مع المايونيز، خس روماين، شرائح الطماطم، تقدم 

على خبز القمح الكامل والبطاطا المقلية

ساندوتش سياباتا (ن)
مع جبن الموتزاريال، خس األيسبرغ، خيار وطماطم يقدم مع ودجز 

البطاطا الحارة

هارا بارا كباب (ن) (مك) 
مزيج متنوع من الخضروات المفرومة ، البطاطا، السبانخ و جبن

الكوتاج المقلية بعمق يقدم مع صوص النعناع
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درهم
AED

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food 
(H) Healthy choice/Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts

(L) Local/Regional product | (V) Suitable for vegetarians

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement.
All prices are inclusive of 10% service charge, 5% VAT and 10% municipality fees

يرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خيار صحي/طبق متوازن | (ث) يحتوي على ثمار البحر| (مك) يحتوي على كسرات

(مح) منتج محلي/إقليمي | (ن) مناسب للنباتيين 
فريق عملنا في المطبخ جاهز دائماً لتقديم المساعدة حول أي متطلبات غذائية خاصة

األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة و ۱۰٪ رسوم البلدية



SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with

fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil 

soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and 

roughly cut short pasta.

Soup of the Day
Kindly ask your server for the day’s special.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, 

served with grilled mango and cajun tuna chunks.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade homemade 

Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry 
fries.

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled chicken tikka, onion, bell pepper, served 

with French fries and mint chutney.

Classic Club Sandwich
Smoked chicken, turkey bacon, fried egg, cheese with 

mayonnaise and crispy salad in toasted white or brown 
bread, served with French fries and coleslaw.

Cajun Chicken Burger
Cajun crusted chicken breast with tomato,

lettuce and your choice of turkey bacon, cheese egg or 
mushroom with avocado mayonnaise in toasted sesame 

bun, served with cajun potatoes and tomato salsa.

Caesar Salad (V) 
Crisp Romaine lettuce tossed in creamy garlic dressing 

topped with croutons and parmesan shavings.
Grilled chicken

Shrimps

Chicken Cutlet Salad 
Crispy fried chicken, rocket salad, thinly sliced onions, 

tomatoes and garlic with lemon dressing.

Fattoush (V) (L) (H) 
A refreshing mix of tomato, cucumber, lettuce, parsley, 
radish with fresh thyme in lemon and olive oil dressing, 

served with crispy bread and a dash of pomegranate 
molasses.

Arabic Potato Salad (V) (L)
Baby potatoes, boiled egg, green onions, finely 

chopped parsley and mint tossed with minced garlic 
lemon and olive oil dressing.

Traditional Greek Salad (V) 
Feta cheese, tomato, cucumber, red onion, oregano 

with lemon and olive oil dressing.

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian beef patty cooked well done 

with tomato, lettuce, gherkins and your choice of 
turkey bacon, cheese, egg or mushrooms in toasted 

sesame bun, served with steak fries.

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro,

cheddar cheese, served with tomato salsa
and guacamole.

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano.

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or 

pineapples.

Pizza Pepperoni (N)
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and 

olives.

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 
6:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served

with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, 

hammour & mussels), served with a seasonal salad or 
saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea 
puree, fresh lemon, thick fires & mojito tartar sauce.

Chicken Breast 
Grilled or pan fried chicken breast, served with sautéed 

vegetables, mashed potato and apple cream sauce.

Murgh Tikka Masala 
Tandoori chicken tikka subtly flavoured with coriander 

and cumin seeds, cooked in rich onion and tomato 
gravy served with pratha or basmati white rice , pickle, 

mango chutney, raita and papadum.

Oriental Mixed Grill (L) 
Lamb chops, kofta, kebab, shish taouk, served

with oriental rice and fattoush salad.

Prime Beef Tenderloin (300 gms) 
Grilled to your preference, served with green beans, 

garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom 
sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots,

grilled vegetables, your choice of potato, served
with mushroom or pepper sauce.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with

sunny side up fried egg
Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served 

with pratha or basmati white rice, pickle, pickle, mango 
chutney, raita and papadum.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and 

cooked with
Vegetables (V) 

Boneless chicken 
Shrimps (S) 

Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue,

served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice 

cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

Ice Cream with Cookies and Chantilly Cream 
(3 Scoops) 

Vanilla, strawberry, caramel, chocolate, cappuccino

Seasonal Sliced Fresh Fruit (V)(H) 
Freshly sliced melon, kiwi, strawberry, pineapple,

orange, pear, grapes and dates.

KIDS SELECTION

Tomato Soup (V)

Fish Finger with French fries(S)

Steamed Fish Fillet with veggies(V) (S)

Chicken Nuggets with French fries

Chicken Lollypops with curly fries

Beef Cheese Burger with French fries

Angel Hair Spaghetti

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)

Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries with tomato or meat sauce

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

FAST & FRESH
We are happy to offer you fast & fresh food options – 

freshly prepared items, delivered to you within 15 
minutes

Fresh Garden Green Salad (V) (H)
A refreshing mix of tomato, cucumber, Romaine 

lettuce, with lemon & olive oil dressing.

Feta Salad (V)
Crisp Romaine lettuce, cherry tomato, cucumber, red 

onion, feta cheese with Mediterranean dressing.

Tuna Salad Sandwich (S)
Full flavoured tuna salad with mayonnaise, Romaine 

lettuce, tomato slices, served on whole wheat bread & 
French fries.

Ciabatta Sandwich (V)
With mozzarella cheese, iceberg lettuce, cucumber & 

tomato served with spicy potato wedges.

Hara Bhara Kabab (V) (N) 
Blend of assorted minced vegetable, potato, spinach & 

cottage cheese patty deep fried & served with mint 
chutney

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and 

horseradish cream.

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf prawns with garlic, ginger, red chilli and 

fresh parsley.

Chicken Tikka
Tender boneless chicken, marinated in spices and 

yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & 
kachumber salad.

Arabic Lamb Kofta (L)
Grilled lamb with fresh cucumber yogurt and mint 

chutney.

Arabic Mezzeh Platter (L)
Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves,

kibbeh, sambousek and cheese fatayer.

Vegetable Tempura (V)
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and 

onion tempura served  with spicy wasabi mayo and soy 
sauce.

المقبالت

السلمون المدّخن على الطريقة االسكتلندية (ث)
السلمون االسكتلندي يقّدم مع الليمون والقبار والتوست وكريما الفجل.

الربيان بالفلفل األحمر (ث)
الربيان الشهي من الخليج مع الثوم والزنجبيل والفلفل األحمر والبقدونس 

الطازج.

دجاج تيكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البهارات واللبن ومطبوخ في فرن 

الطين، يقّدم مع بهارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

الكفتة بلحم الخراف على الطريقة العربية (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخيار والنعناع.

طبق المازة العربية (مح)
حّمص، متّبل، تّبولة، ورق عنب، كّبة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شيتاكي وتامبورا البصل، ويقّدم مع 

الواسابي بالبهارات بصلصة المايونيز والصويا.

الحساءات 

توم يام كونغ (ث)
حساء الربيان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفيعة.

حساء كريما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، يقّدم مع البارميزان الطازجة ومكعبات 

البستو.

حساء العدس على الطريقة العربية (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنية والشهية الشرق أوسطية التقليدية، تقّدم مع 

مكعبات الخبز المحّمص وقطع الليمون.

مينستروني (ن)
الحساء التقليدي اإليطالي مع الخضروات الموسمية والباستا  لمقّطعة 

بدّقة.

حساء اليوم
يرجى سؤال موّظف خدمة الطعام عن الطبق الخاص لليوم.

السلطات
تقّدم بحجم المقّبالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانغو 

المشوي وتونا كاجون.

سلطة السيزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكهة الكريما يعلوها مكعبات 

الخبز المحّمصة وشرحات البارميزان المقّطعة.
الدجاج المشوي 

الربيان 

سلطة قطع الدجاج 
دجاج مقلي مقرمش، سلطة الخس، بصل مفروم ناعم، صلصة الطماطم 

والثوم مع الليمون.

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخيار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر 

الطازج بصلصة الليمون وزيت الزيتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس 
الرّمان.

سلطة عربية بالبطاطا (ن) (مح)
بطاطا صغيرة، بيض مسلوق، بصل أخضر، وبقدونس مفروم ناعم، 

ونعناع باإلضافة إلى صلصة الليمون بالثوم وزيت الزيتون.

السلطة اليونانية التقليدية (ن) 
جبنة الفيتا، طماطم، خيار، بصل أحمر، صلصة أوريغانو مع ليمون 

وزيت زيتون.

وجبات خفيفة
(سندويشات، برغر وبيتزا)

إنديانا 
سندويش دجاج تندوري على خبز هندي صنع منزلي مع الخس 

والبطاطا المقلية بالكاري.

دجاج تيكا 
دجاج تيكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، يقّدم مع بطاطا مقلية 

وبهارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندويش الكالسيكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بيض مقلي، جبنة بالمايونيز، وسلطة 

مقرمشة مع خيار من التوست األسمر أو األبيض، مع
البطاطا المقلية وسلطة الملفوف.

تشيكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببهارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري 
بالسمسم وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البيض أو 

الفطر بالمايونيز ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص يقّدم مع البطاطا 
بالكاجون وصلصة الطماطم.

برغر باللحم للذواقة (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس،

مخلل خيار الجركين، وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن 
أو البيض أو الفطر ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص

يقّدم مع بطاطا مقلية للستيك.

شطيرة الكاساديا 
كاساديا باللحم أو الدجاج، بصل، ثيالنترو، جبنة شيدار، تقّدم مع صلصة 

الطماطم والغواكامولي.

بيتزا مرغريتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال وأوريغانو

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بيتزا بيبروني (مك) 
طماطم، بيبروني، جبنة موزاريال، بيستو، وزيتون.

يتّم تقديم طلبيات البيتزا من الساعة ۱۲ ظهراً وحّتى الساعة ۳٫۰۰ بعد الظهر 
ومن الساعة ٦ مساًء وحّتى الساعة ۱۱:۰۰ ليالً

األطباق األساسية

شريحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحميصة البستو، يقّدم أعشاب

طازجة وبطاطا مهروسة مع كومبوت الطماطم.

تشكيلة ثمار البحر المشوية (ث) 
تشكيلة من ثمار البحر المشوية )الربيان، والكاالماري، والهامور،

والمحار( يقّدم مع سلطة موسمية أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فيليه الهامور المقلية المدقوقة، تقّدم مع هريسة البازيالء الخضراء 
والليمون الطازج والبطاطا المقلية الكبيرة الحجم وصلصة تارتار 

بالموهيتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، يقّدم مع الخضر المسلوقة 

والبطاطا المهروسة، وصلصة كريما التّفاح.

مورغ تيكا ماساال 
دجاج تيكا تندوري بنكهة الكزبرة وبزر الكمون ومطهو في الصلصة 

الغنية بالبصل والبندورة ويقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، 
والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

تشكيلة المشاوي الشرقية (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شيش طاووق، يقّدم مع األرز 

الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوين الممّيزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونها ، يقّدم مع الفاصولياء الخضراء، 

والبطاطا المهروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شريحة لحم البقر سيرلوين المشوية (۲۲۰ غ) 
شريحة ستيك سيرلوين مشوية مع كراث محّمص، وخضار مشوية، 

وما تختارونه من البطاطا، يقّدم مع صلصة الفطر أو البهار.

الباستا على طريقتكم 
ما تختارونه من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بيني، سباغيتي، أو فوزيلي صلصة: الطماطم أو بولونييزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، يقّدم مع بيض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكيلة الخضار بصلصة الكريما بالكاري الهندي، وتقّدم مع البراماثا أو 

األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

أرز برياني
أرز بسمتي بنكهة غنية مع الزنجبيل، والبصل، والكزبرة، ويطهى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربيان (ث) 
يقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

الحلويات

طبق جبنة التشيدار 
غرويير، بري، موزاريال، تشيدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات 

مقرمشة وأطايب ومكّسرات.

الحلوى العربية المميزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوال األسود السائل، واآليس كريم بالكابوتشينو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كريم بروليه بالطريقة الكالسيكية 

آيس كريم مع كوكيز وكريما شانتيي (۳ مغارف) 
Sفانيال، فراولة، كاراميل، شوكوالتة، كابوتشينو

فاكهة موسمية طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكيوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال،

واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكيلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلية (ث) 

فيليه سمك مطهو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلية

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلية

سباغيتي ناعمة 

سبرينغ رول بالطريقة الفييتنامية مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

خضار مطهوة بالبخارأو مهروسة (ن) (ص) 

بطاطا مقلية مع صلصة اللحم أو الطماطم

تيراميسو مصّغرة تقليدية 
تيراميسو بطعم الكريما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبليت (مك) 

لبن بالفاكهة 

سريع & طازج
نحن سعداء لتقديم لكم خيارات الطعام السريعة و الطازجة و التى يتم 
تحضيرها لكم بعناصرطازجة، و توصيلها لكم في غضون ۱٥ دقيقة

سلطة الحديقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزيج منعش من الطماطم والخيار، خس روماين ، مع مرق الليمون 

وزيت الزيتون

سلطة الفيتا (ن)
خس روماين الهش الطازج ،  مع الطماطم الكرزية والخيار، بصل أحمر 

و جبنة فيتا مع مرق البحر األبيض المتوسط

ساندوتش سلطة التونة (ث)  
سلطة التونة الطازجة مع المايونيز، خس روماين، شرائح الطماطم، تقدم 

على خبز القمح الكامل والبطاطا المقلية

ساندوتش سياباتا (ن)
مع جبن الموتزاريال، خس األيسبرغ، خيار وطماطم يقدم مع ودجز 

البطاطا الحارة

هارا بارا كباب (ن) (مك) 
مزيج متنوع من الخضروات المفرومة ، البطاطا، السبانخ و جبن

الكوتاج المقلية بعمق يقدم مع صوص النعناع
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درهم
AED

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food 
(H) Healthy choice/Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts

(L) Local/Regional product | (V) Suitable for vegetarians

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement.
All prices are inclusive of 10% service charge, 5% VAT and 10% municipality fees

يرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خيار صحي/طبق متوازن | (ث) يحتوي على ثمار البحر| (مك) يحتوي على كسرات

(مح) منتج محلي/إقليمي | (ن) مناسب للنباتيين 
فريق عملنا في المطبخ جاهز دائماً لتقديم المساعدة حول أي متطلبات غذائية خاصة

األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة و ۱۰٪ رسوم البلدية


