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Norwegian Smoked Salmon
Horseradish cream, balsamico vinegar
dressed green salad AED 41.00

Jade Gulf Prawns ‘Creole’ AED 49.00

Vegetable Samosas
Served with oriental coleslaw & mint yogurt AED 19.00

Caesar Salad
Served in classic style or topped with char-grilled
chicken breast or with warm marinated prawns AED 41.00

Bowl of  Fresh Garden Greens
with your choice of Dressing:
Blue cheese, thousand island,
caesar or olive oil & balsamic vinegar  AED 21.00

Deep Fried Calamari AED 38.00

Chicken in the Basket AED 29.00

Tandoori Chicken Wings AED 21.00

Beef Chorizo AED 25.00

Gambas AED 41.00

Arabic Platter AED 65.00

Appetisers & Snacks

French Onion Soup
Gratinated with cheese & served with croutons AED 15.00

Cream of Tomato AED 15.00

Soups

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

سمك سلمون مدخن نرويجي
٤١٫٠٠ درهم صلصلة كريم الفجل، خل البلسم، سلطة خضراء 

٤٩٫٠٠ درهم روبيان الخليج بصلصة الكريول 

ساموسا الخضار
١٩٫٠٠ درهم يقدم مع سلطة الكرنب الشرقية والزبادي بالنعناع 

سلطة قيصر
تقدم بنمط كالسيكي أو مع الروبيان

٤١٫٠٠ درهم أو مع صدر دجاج مشوي 

طبق من الخضار الطازجة
مع صلصة من اختيارك:

الجبن ا�زرق، ألف جزيرة،
٢١٫٠٠ درهم زيت زيتون وبلسم الخل 

٣٨٫٠٠ درهم كلماري مقلي 

٢٩٫٠٠ درهم سلة دجاج مقلي 

٢١٫٠٠ درهم أجنحة دجاج التندوري  

٢٥٫٠٠ درهم سجق من لحم البقر  

٤١٫٠٠ درهم جامباس  

طبق عربي مشكل
٦٥٫٠٠ درهم الكبة والفالفل وسمبوسة بالجبن 

المقبالت الباردة والسلطات

شوربة البصل الفرنسي
١٥٫٠٠ درهم الجبن المفروم يقدم مع خبز محمص 

١٥٫٠٠ درهم شوربة كريمة الطماطم 

الشوربة



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

Penne with your choice of:
Tomato & basil pesto sauce, meat sauce, classic ‘carbonara’
or olive oil, chilli & garlic AED 35.00

Mutton ‘Rogan Josh’ 
Boneless mutton cooked in an Indian spiced curd gravy AED 35.00

Arabian Mixed Grill Platter
Lamb chops, shish taouk, shish kebab & kofta served on
grilled arabic bread with tomato, onions & rocca salad AED 75.00

Chargrilled  Sirloin Steak AED 69.00

Butter Masala Chicken
Traditional Indian pickles & papadom AED 37.00

Chicken & Leek Pie
Freshly baked braised chicken in a �aky pu� pastry and
rosemary potatoes AED 37.00

Fish & Chips
Lightly battered deep fried �sh
served with homemade tartare AED 41.00

Bangers & Mash
Char grilled sausages, mashed potatoes & onion gravy AED 37.00

Main Courses

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

سندويش البرغر
(اختيارك من اللحم او الدجاج) بالجبنة والطماطم

٥٥٫٠٠ درهم والخس و البطاطا المقلية 

بينى مع اختيارك من بين:
الطماطم وصلصلة البستو باسيل أو مرق اللحم

٣٥٫٠٠ درهم أو زيت الزيتون، الفلفل الحار والثوم 

لحم خروف 'روغان جوش'
لحم خروف من دون عظام مطبوخ

٣٥٫٠٠ درهم مع المرق والتوابل الهندية 

طبق مشاوي مشكل عربي
ريش غنم، شيش طاووق، شيش كباب وكفتة مشوية

٧٥٫٠٠ درهم يقدم على الخبز العربي مع الطماطم، والبصل مع سلطة الجرجير 

٦٩٫٠٠ درهم ستيك لحم الخاصرة مشوي في فرن 

دجاج ماساال بالزبدة
٣٧٫٠٠ درهم طبق هندي تقليدي 

فطيرة كراث مع الدجاج
خبز دجاج مطهو ببطئ

٣٧٫٠٠ درهم في عجين الفطيرة، روزماري وبطاطا 

سمك مع البطاطس المقلية
سمك مقلي مع قليل من الزبدة والبطاطس اللذيذة

٤١٫٠٠ درهم يقدم مع صاصة التارتار 

سجق مع هريسة البطاطا
٣٧٫٠٠ درهم سجق مشوي، بطاطا مهروسة ومرقة بصل 

الطبق الرئيسي

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



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

٤٠٫٠٠ درهم ام علي 

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
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