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Fish Fingers
With tartar sauce AED 30.00

Mozzarella Sticks
With cocktail sauce AED 30.00

Crispy Calamari
With tartar sauce AED 30.00

Chicken or Vegetable Samosas
With sweet chili sauce AED 30.00

Vegetable Spring Rolls
With sweet chili sauce AED 30.00

Lebanese Mezze
Hommous, mottabal, taboulah, fattoush, wine leaves
cheese samboosek, kebbeh and mixed pickles AED 60.00

Norwegian Smoked Salmon
On a bed of lettuce ,capers, cream quenelle AED 60.00

Greek Salad
With cheese and olives AED 40.00

Chicken Caesar Salad
With homemade Caesar dressing & croutons AED 40.00

Tuna Nicoise Salad
Tossed with french dressing AED 40.00

Nutritious Salads

Starters

All prices are in Dirhams, inclusive of 10% Municipality Fees & 10% Service Charge.

اصابع السمك
٣٠٫٠٠ درهم مع صلصة التارتار 

اصابع جبنة الموزاريال
٣٠٫٠٠ درهم مقلية مع صلصة الكوكتيل 

الحبار المكرمشي
٤٠٫٠٠ درهم مع صلصة التارتار 

ساموسة الدجاج او الخضار
٣٠٫٠٠ درهم مع صلصة اكلو الصينية 

سبرينغ رول بالخضار
٣٠٫٠٠ درهم مع صلصة الفلفل اكلو الصينية 

المازة اللبنانية
حمص، متبل، تبولة، فتوش، ورق عنب،

٦٠٫٠٠ درهم سمبوسك جبنة، كبة وكبيس مشكل 

طبق السلمون المدخن النرويجي
٦٠٫٠٠ درهم يقدم مع الخبز الفرنسي و نبات ألَكبر والكريما 

السلطة اليونانية
٤٠٫٠٠ درهم مع جبنة الفيتا والزيتون 

سلطة السيزر بالدجاج
٤٠٫٠٠ درهم مع الصلصة والخبز المحمص  

تونا نيسواز
٤٠٫٠٠ درهم مع الصلصة الفرنسية 

جميع االسعار بالدرهم االماراتي، شاملة ٪١٠ رسوم البلدية و ٪١٠ خدمة.

السلطات الصحية

المقبالت



Tomato Bruschetta
Balsamic marinated tomato on a crispy mini tartine,
parmesan cheese & olive tapenade AED 40.00

Grilled Halloumi Bruschetta
On a crispy mini-tartine, olive tapenade & tomato AED 45.00

Italian Minestroni
Rich tomato soup with mixed vegetables,
pasta and parmesan cheese AED 26.00

Lentil Soup
Served with croutons and wedges of lemon AED 26.00

Cream of Veloute Chicken or Mushroom Soup AED 26.00

Tomato Soup
Herbs scented tomato soup
served with crispy croutons AED 26.00

Tom Yum Kung Soup
Traditional Thai spicy shrimps soup
with lemon grass and galangal AED 26.00

Soups

All prices are in Dirhams, inclusive of 10% Municipality Fees & 10% Service Charge.

طماطم متبلة بروشيتا
طماطم متبلة بصلصة البالساميك

٤٠٫٠٠ درهم على خبز محمص مع البارميزان و الزيتون 

جبنةالحلومي على الخبز الفرنسي
٤٥٫٠٠ درهم مع صلصة الزيتون والبارميزان 

حساء المنستروني االيطالي
غنية بالطماطم مع خضار مشكلة

٢٦٫٠٠ درهم و معكرونة رفيعة و جبنة البارميزان 

شوربة العدس
٢٦٫٠٠ درهم مع الخبز المحمص والليمون 

٢٦٫٠٠ درهم شوربة كريم الدجاج او الفطر بالكريم  

شوربة الطماطم
منكهة با�عشاب الذكية

٢٦٫٠٠ درهم تقدم مع الخبز المحمص 

توم يانغ كونغ
الشوربة التايالندية التقليدية الحارة

بنكهة عشب الليمون و الزنجبيل مع الروبيان   ٢٦٫٠٠ درهم

جميع االسعار بالدرهم االماراتي، شاملة ٪١٠ رسوم البلدية و ٪١٠ خدمة.

الشوربات



Crispy Chicken Roll
Toasted pita bread,
ranch sauce, tomato & lettuce AED 50.00

Smoked Salmon Tartine
Toasted rye bread with creamy cheese and
norwegian smoked salmon AED 60.00

Mushroom Duxelle Gratin
Wild mushroom cooked with béchamel sauce on a
crispy cereal bread AED 50.00

Double Decker Burger
(Choice of Beef or Chicken) with cheese, tomato and
lettuce on a toasted sesame bun AED 55.00

Choice of Pizza
Margerita (tomato), Marinara (seafood),
Hawaiian (salami & pineapple) AED 50.00

Sandwiches

All prices are in Dirhams, inclusive of 10% Municipality Fees & 10% Service Charge.

All sandwiches served with salad and chips

لفة الدجاج المقرمش
بخبز البيتا المحمص

٥٠٫٠٠ درهم صلصة الرانش، طماطم و خس 

السلمون المدخن
يقدم على خبز الجاودار المحمص

٦٠٫٠٠ درهم مع الجبنة الغنية بالكريما 

سندويش فطر الدوكسيل
فطر بري بصلصة البيشاميل

٥٠٫٠٠ درهم يقدم على خبز الحبوب المحمص 

سندويش البرغر
٥٥٫٠٠ درهم (اختيارك من اللحم او الدجاج) بالخبنة والطماطم والخس 

اختيارك من البيتزا
المارغاريتا، المارينارا (بالثمار البحرية)

٥٠٫٠٠ درهم او الهاوايان (باالناناس والسالمي) 

جميع السندويشات تقدم مع البطاطا والسلطة

جميع االسعار بالدرهم االماراتي، شاملة ٪١٠ رسوم البلدية و ٪١٠ خدمة.

السندويشات



Grilled Jumbo Prawns
Accompanied with sautéed vegetables, french fries &
herbs butter sauce AED 155.00

Mixed Seafood Platter
Prawns, hamour, calamari, salmon served
with sautéed vegetable & lemon butter sauce AED 155.00

Blackened Salmon
Crust in cajun spices with vegetable amandine,
mash potatoes & balsamic sauce AED 95.00

Grilled Fish Mango
Served with mango sauce, vegetable amandine and rice AED 59.00

Lasagne Al Forno
Gratinated in the oven
served with mixed salad and balsamic reduction AED 50.00

Spaghetti Bolognaise
With parmesan cheese shavings and herbs AED 50.00

Salmon Fettuccini
Smoked salmon with rich creamy sauce
and fettuccini pasta AED 50.00

Penne Carbonara
In a creamy sauce with beef bacon strips &
parmesan cheese shaves AED 50.00

Penne Arabiatta
Spicy tomato sauce with herbs and parmesan cheese AED 50.00

Main Course

All prices are in Dirhams, inclusive of 10% Municipality Fees & 10% Service Charge.

الروبيان الجمبو المشوي
١٥٥٫٠٠ درهم مع الخضار والبطاطس وصلصة الليمون 

طبق الثمار البحرية المشكلة
الروبيان، الحبار، سلمون، هامور،

١٥٥٫٠٠ درهم مع الخضار وصلصة الليمون 

فيليه السلمون
ببهارات الكاجون مع الخضار والبطاطا

٩٥٫٠٠ درهم وصلصة البالساميك 

سمك الهامور بالمانغو
٥٩٫٠٠ درهم مع صلصة المانغا، الخضار واالرز 

الزانيا بالفرن
٥٠٫٠٠ درهم مع السلطة والبالساميك 

سباغيتي بالصلصة الحمراء
٥٠٫٠٠ درهم مع جبنة البارميزان واالعشاب 

السلمون مع معكرونة الفيتوتشيني
سلمون مدخن مع صلصة الكريمة الغنية

٥٠٫٠٠ درهم وجبنة البارميزان 

معكرونة البيني مع صلصة الكاربونارا
صلصة الكريم مع شرائح اللحم المدخن

٥٠٫٠٠ درهم وجبنة الباميزان 

معكرونة البيني مع صلصة الطماطم الحارة
٥٠٫٠٠ درهم مع االعشاب وجنة البرميزان 

جميع االسعار بالدرهم االماراتي، شاملة ٪١٠ رسوم البلدية و ٪١٠ خدمة.

الصحن الرئيسي



Prime Beef Tenderloin or Sirloin Steak
Cooked to your perfection with sautéed vegetables,
potato wedges and green pepper corn sauce AED 120.00
  
Oriental Mixed Grill
Chicken tawouk, beef skewer, lamb kabab & lamb chops
with hommous, salad & french fries  AED 80.00

Grilled Chicken
with mushroom sauce, sautéed vegetables and
french fries or rice AED 62.00

Grilled Lamb Skewers
Juicy lamb cubes, grilled & served with beewaz salad,
homous & frensh fries AED 55.00

Biryani (Chicken or Lamb)
Cooked in an aromatic spices,
with toasted nuts, egg and raitta AED 70.00

Chicken Thai Green Curry
Aromatic lemon grass and galangal
with juicy chicken breast&rice AED 70.00

All prices are in Dirhams, inclusive of 10% Municipality Fees & 10% Service Charge.

ستيك لحم العجل الطري تندرلوين او السيرلوين
مع الخضار والبطاطا ودجز

١٢٠٫٠٠ درهم والصلصة الفلفل االخضر 

المشاوي المشكلة
دجاج طاووق، لحم شقف، ريش غنم،

٨٠٫٠٠ درهم كباب غنم مع الحمص، بطاطا سلطة 

الدجاج المشوي
٦٢٫٠٠ درهم مع صلصة الفطر، الخضار، البطاطا 

لحم الغنم المشوي على السيخ
٥٥٫٠٠ درهم مع السلطة، الحمص والبطاطا 

برياني الغنم او الدجاج
مطبوخ بالبهارات الهندية مع االرز،

٧٠٫٠٠ درهم المكسرات واللبن بالخيار 

دجاج الكاري التايالندي
بنكهة عشب الليمون

٧٠٫٠٠ درهم والزنجبيل يقدم مع االرز 

جميع االسعار بالدرهم االماراتي، شاملة ٪١٠ رسوم البلدية و ٪١٠ خدمة.



Assorted Ice Cream
Choice of  three from vanilla, chocolate, mango, strawberry AED 40.00

Cheese Cake
Crushed crackers and creamy cheese
served with blue berry AED 40.00

Apple Pie
Green apples, sugar & cinnamon AED 35.00

Hot Chocolate Brownie
Served with hot chocolate sauce AED 40.00

Traditional Om Ali
Served haute with nuts AED 40.00

Fresh Fruit Platter or Fruit Salad AED 35.00

Cream Caramel
Sweetened creamy custard �avored
with caramel and vanilla AED 35.00

Black Forest
Chocolate sponge cake �lled
with white cream & sweetened cherries AED 35.00

Desserts

All prices are in Dirhams, inclusive of 10% Municipality Fees & 10% Service Charge. جميع االسعار بالدرهم االماراتي، شاملة ٪١٠ رسوم البلدية و ٪١٠ خدمة.

تشكيلة من االيس كريم
٤٠٫٠٠ درهم المنغا، الفراولة او الشوكوالتة 

كيكة الجبنة مع التوت
بجبنة الكريم االيطالية

٤٠٫٠٠ درهم مع التوت االزرق 

فطيرة التفاح
٣٥٫٠٠ درهم تفاح اخضر، قرفة، بعجينة البايستري 

كيكة البراونيز الشوكوالتة
٤٠٫٠٠ درهم تقدم ساخنة مع صلصة الشوكوالتة 

ام علي
٤٠٫٠٠ درهم تقدم ساخنة مع المكسرات 

٣٥٫٠٠ درهم صحن فواكه مقطع أو سلطة الفواكه 

كريم كاراميل
٣٥٫٠٠ درهم بنكهة الفانيال والكاراميل 

كيكة الشوكوالتة
٣٥٫٠٠ درهم كيكة بالشوكوالتة والكرز المحلى 

الحلوايات



All prices are in Dirhams, inclusive of 10% Municipality Fees & 10% Service Charge. جميع االسعار بالدرهم االماراتي، شاملة ٪١٠ ضريبة و ٪١٠ خدمة.

Soft Drinks

Coca Cola, Diet Coke, Fanta, Sprite AED 12.00

Tonic, Soda AED 12.00

Juices

Fresh Juices
Orange, Watermelon, Lemon Mint AED 25.00

Chilled Juices
Orange, Apple, Pineapple, Mango, Mix cocktail fruit AED 18.00

Water

Still Small AED 10.00

Still Large AED 15.00 

Sparkling AED 16.00

Tea

Lemon tea, Ginger tea, Camomile tea,
English tea, Earl gray tea, Plain tea, Green tea AED 15.00

Co�ee

Espresso AED 14.00

Cappuccino, Latte, Macchiato, Mocha, Iced Mocha AED 17.00

Turkish co�ee, Americano, Deca�einated co�ee AED 17.00

Beverages المشروبات
المشروبات الغازية

١٢٫٠٠ درهم كوكا كوال، دايت كوال، فانتا، سبرايت 

١٢٫٠٠ درهم تونيك، صودا 

العصائر

عصائر طازجة
٢٥٫٠٠ درهم برتقال، بطيخ، ليمون بالنعناع 

عصائر
١٨٫٠٠ درهم برتقال،تفاح، اناناس، مانغا، كوكتيل فواكه 

المياه 

١٠٫٠٠ درهم صغير 

١٥٫٠٠ درهم كبير 

١٦٫٠٠ درهم مياه غازية 

الشاي

ليمون، زنجبيل، بابونج، شاي امريكي،
١٥٫٠٠ درهم شاي ايرل غري، شاي اخضر، شاي سادة 

قهوة

١٤٫٠٠ درهم اسبريسو 

١٧٫٠٠ درهم كابوتشينو، التي، ماتشاتو، موكا، موكا باردة 

١٧٫٠٠ درهم قهوة تركية، اميريكان، قهوة ديكافيين 
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