
The above prices are subject to 10% service charge 
& government tax at prevailing rate

Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

SALADS
 السلطات

CAJUN FRIED CHICKEN SALAD               JD8.000
Crispy Cajun battered chicken strips on tossed 
garden greens with tomatoes, red radish & grated 
cheddar cheese, served with honey mustard sauce

 8.000  دينار      سلطة الدجاج المقلي بطعم الكاجون المكسيكي
قطع من الدجاج المقرمشة والمتبلة ببهارات الكاجون تقدم مع 

سلطة خضراء, فجل احمر, بندورة, جبنة شدر مبروشة وصلصة 
الخردل مع العسل.

THAI BEEF SALAD WITH NOODLES
AND LIME                            JD7.500
Freshly grilled beef from the char broiler, set up 
with egg noodles, baby corn, fresh coriander, bean 
sprouts, cucumber & Thai BBQ marination

7,500  دينار     سلطة اللحم التايلندية
لحم متبل بصلصة الباربكيو التايلندية مشوية على الفحم وتقدم 
على سلطة النودلز مع كزبرة خضراء, براعم البقوليات, خيار, ليمون 

أخضر متبلة بالصلصة التايلندية.

GREEN SALAD WITH POACHED
EGG & CRISPY BEEF BACON                      JD7.000
Lettuce, rocca, cucumber & spring onions marinated 
with herb vinaigrette, topped with freshly poached 
egg and crispy fried beef bacon strips

7.000  دينار       السلطة الخضراء مع البيض والبيف بيكون
خس, جرجير, خيار, بصل أخضر, بيض مسلوق بالماء والخل )بوشد(, 

متبلة بصلصة خل األعشاب وتقدم مع لحم العجل المقدد.

SOUPS & POTS
شوربات وحساء

SHRIMP & CHICKEN HOT POT                 JD6.250
Shrimp Sio Mai, chicken meat, noodles & 
vegetables, served with chili sambal

6,250  دينار     حساء الروبيان والدجاج
روبيان آسيوي بطريقة الشيوماي, دجاج, نودلز, خضار,

تقدم مع صلصة السمبال الحارة

ORIENTAL LENTIL SOUP                            JD4.250
Thick oriental spiced lentil soup, served with garlic 
bread & lemon juice

4,250  دينار    شوربة العدس الشرقية
شوربة العدس الشرقية تقدم مع الخبز بالثوم وعصير الليمون
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NOODLE & PASTA CORNER
 قسم الباستا والنودلز

ITALIAN “DECECCO” PASTA CHOICE  JD8.000
Choose between Spaghetti, Fusilli, Rigatoni, 
Tagliatelle & Capellini

Served with your choice of sauce: Bolognese, 
Arrabiata or Carbonara

8,000  دينار       اختيارك من  أنواع الباستا اإليطالية:
 سباغيتي, فيسيلي, ريغاتوني, تجليتلي, كابلليني,

تقدم مع اختيارك من الصلصات: )بولينيز, ارابياتا, كاربونارا(

“JASMINE” SIGNATURE DISHES
 أطباق “جاسمين” الخاصة

CLASSIC VEAL “WIENER SCHNITZEL”      JD19.000

19,000  دينار      فيليه العجل الرضيع المقلي )شنيتزل(

CHICKEN “WIENER SCHNITZEL”          JD14.000

14,000  دينار      صدر الدجاج المقلي )شنيتزل(

All our Schnitzels are fine home breaded by order, 
shallow fried in clarified butter and served with 
the traditional potato salad, cucumber salad, 
cabbage salad with caraway, herb ravigot sauce, 
cranberries, lemon & homemade potato wedges

تحضر أطباق الشنيتزل من أجود اللحوم وبالطريقة النمساوية, 
تقلى بالزبدة المنقاة جيدا وتقدم مع السلطات الكالسيكية 

النمساوية ويقدم مع االطباق صلصة الكرانبري الباردة وصلصة 
الرافيجوت باألعشاب الباردة وبطاطا طازجة مقلية.

SANDWICHES 
 الساندويشات

 ORIGINAL ANGUS STEAK
SANDWICH (140 grams)        JD11.000
Juicy tender steak cuts from the char broiler, with 
lettuce & tomatoes, topped with mushrooms & 
onions, cheddar cheese & cocktail sauce, served 
with fries or wedges & dill pickles

11,000  دينار        ستيك ساندويش )آنجوس 140 غرام(
شرائح ستيك اآلنجوس مشوية على الفحم مع الخس والبندورة 

مغطاة بالفطر والبصل والجبنة المذابة وصلصة الكوكتيل وتقدم 
مع البطاطا المقلية او الويدجز والمخلل
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ITALIAN CHICKEN SANDWICH
(120 grams)            JD9.500
Fine chicken breast strips with onions, mushrooms 
& cream, oregano flavored, set in our famous 
Italian bread, topped with cheddar cheese, served 
with fries or wedges & dill pickles
 

9,500  دينار      ساندويش الدجاج االيطالي ) 120 غرام(
شرحات من صدر الدجاج بالفطر والبصل والكريمة والزعتر البري 

والجبنة المذابة  تقدم بالخبز االيطالي الشهير مع البطاطا المقلية 
او الويدجز والمخلل

 ORIGINAL ANGUS BEEF
BURGER (250 grams)           JD9.500
Topped with your choice of cheddar cheese, 
mushrooms, fried egg, beef or pork bacon, sautéed 
onion, served with fries or wedges & dill pickles

9,500  دينار      برغر اللحم )آنجوس 250 غرام(
يغطى البرغر باختيارك من بيض, جبنة شدر, فطر, لحم عجل أو 

خنزير مقدد, بصل سوتيه, ويقدم مع البطاطا المقلية أو الويدجز 
والمخلل

 ORIGINAL ANGUS RUEBEN
SANDWICH (140 grams)          JD9.500
Juicy beef Brisket set on Russian Sauerkraut 
dressing in brown bread, served with fries or 
wedges & dill pickles

9,500  دينار      ساندويش »روبين«
شرحات من لحم العجل  آنجوس »بريسكت« مشوي على درجة 

حرارة منخفضة وتقدم مع الملفوف المخلل والصلصة الروسية 
محشية بالخبز البني مع البطاطا المقلية او الويدجز والمخلل

CLUB TRADERS                                      JD8.000
Triple Decker with lettuce, tomatoes, smoked beef & 
turkey, grilled chicken fillet, fried egg, beef or pork 
bacon, served with fries or wedges & dill pickles

8,000  دينار       كلوب ساندويش
ثالث طبقات من خبز التوست المحمص محشية بالخس, بندورة, 

شرائح الحبش المدخن, لحم مدخن, فيليه دجاج مشوي, بيض 
مقلي, بيكون خنزير أو عجل وتقدم مع البطاطا المقلية أو 

الويدجز والمخلل
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JASMINE SNACKS
الوجبات الخفيفة من »جاسمين«

CHICKEN “CHANG’S” WRAP
IN LETTUCE          JD11.000
Chicken bites with peanuts, spring onions, crispy 
noodles & sweet soya sauce, make your own 
iceberg lettuce wraps

11,000  دينار        قطع الدجاج بورق الخس
قطع الدجاج بتتبيلة الصويا صوص الحلوة  مع الفستق السوداني 

المحمص والبصل األخضر وأوراق الخس مع النودلز المقلي 
ليمكنك عمل لفائف الخس الخاصة بك.

SHRIMP & CRAB ON TOAST                      JD11.000
A mixture of lemon grass & coriander flavored 
shrimp & crab spread on toast, in egg mixture 
fried, served with sweet plum sauce

11,000  دينار        توست الروبيان والسلطعون
خبز التوست المدهون بخلطة الروبيان والسلطعون المنكهة 

بمزيج من عشبة الليمون والكزبرة الخضراء يغطى بعجينة البيض 
ويقلى بالزيت ويقدم مع  صلصة الخوخ الباردة

CHEESE PLATTER                                            JD9.500
Brie, Blue, Cheddar, Emmenthal & Edam cheese, 
served with crackers, grapes 

9,500  دينار      أجبان مشّكلة 
جبنة بري, زرقاء, شدر, إمينتال, إيدام

تقدم مع البسكويت المالح والعنب 

“KENTUCKY STYLED”
FRIED CHICKEN WINGS                              JD8.000
Crispy fried buffalo wings, served with hot wing 
butter sauce

8,000  دينار      أجنحة الدجاج المقرمشة  على طريقة »كنتاكي«
أجنحة دجاج بافالو مقلية وتقدم مع صلصة البافالو الحارة 

HOMEMADE MACARONI
& CHICKEN CHEESE NUGGETS                JD6.000
Breaded macaroni, cheddar cheese & chicken 
nuggets, served with tartar sauce

6,000  دينار       دوائر المكروني بالجبنة وقطع الدجاج الذهبية  
مكروني وقطع دجاج مغلفة بالقرشلة مقلية

تقدم مع صلصة التارتار

NACHO CHIPS                                                  JD4.500
Mexican crisps, served with guacamole & sour 
cream dip

4,500  دينار      تشيبس الناشوز المكسيكي
يقدم مع صلصة األفوكادو والسور كريم
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CRUDITE’S            JD4.000
Carrot, cucumber, pepper sticks & olives, 
served with labaneh sour dip

4,000  دينار        كروديتيه )مازة(
طبق خضار مقطع  من الجزر والخيار والفلفل الحلو مع الزيتون 

ويقدم مع  ديب اللبنة الحامضة

DESSERTS
 الحلويات

STRAWBERRY WITH GRAND
MARNIER                                                            JD9.000
Fresh strawberries with mandarin liqueur,
served with fresh cream

9,000  دينار       الفراولة مع الجراند مارينير
فراولة طازجة مقطعة تقدم مع المشروب الكحولي جراند 

مارينير والكريمة الحلوة المخفوقة

TIRAMISU                                       JD6.000
Original Italian Mascarpone dessert with Marsala 
wine & mocha 

6,000  دينار        تيراميسو االيطالي 
حلوى جبن الميسكربوني اإليطالية مع نبيذ المارساال وقهوة 

الموكا

CARNIVAL                                       JD6.000
Vanilla & chocolate mousse with hazelnuts & biscuits 

6,000  دينار        كارنفال
موس الفانيال والشوكالته مع البسكويت الرقيق

VIENNESE APFELSTRUDEL                         JD6.000
Classic Austrian dessert with vanilla ice cream

6,000  دينار        فطيرة التفاح الكالسيكية
فطيرة التفاح الكالسيكية على طريقة »ڤيينا« النمساوية تقدم مع 

آيس كريم الڤانيال




