
 

 

 

    

ALL DAY BREAKFASTALL DAY BREAKFASTALL DAY BREAKFASTALL DAY BREAKFAST    

The Continental Breakfast (V, N, D, G)     The Continental Breakfast (V, N, D, G)     The Continental Breakfast (V, N, D, G)     The Continental Breakfast (V, N, D, G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Choice of juice (orange, grapefruit, carrot, pineapple, detox) 

Choice of bakery from bread list (one toast, two bread rolls, 

two sweet bakery) 

Honey, preserves, butter and margarine 

Fresh seasonal cut fruits 

Choice of cereal (Cornflakes, All-Bran, Alpen Muesli,  

Choco Pops, Frosties, Bircher Muesli) 

Choice of milk (full cream, low fat, skimmed, soy) 

Choice of hot beverage (coffee, tea, cappuccino, hot 

chocolate) 

 

Two Eggs Any Style (D, G)Two Eggs Any Style (D, G)Two Eggs Any Style (D, G)Two Eggs Any Style (D, G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fried, poached, scrambled, boiled, omelette, egg white 

omelette served with hash browns, choice of sausage,  

veal bacon, mushrooms, tomato, baked beans,  

foul medames and grilled halloumi cheese 

 
Omelette filling: onion, tomato, bell pepper, mushroom, 
cheese, chili, turkey ham 
 
French Toast French Toast French Toast French Toast (V, N, D, G)           (V, N, D, G)           (V, N, D, G)           (V, N, D, G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Caramelized banana and Nutella 

 

Apple and Raisin Pancakes (Apple and Raisin Pancakes (Apple and Raisin Pancakes (Apple and Raisin Pancakes (V, D, G) V, D, G) V, D, G) V, D, G)         

Vanilla sauce, blueberry, banana, chocolate chips,  

maple syrup  

 

Smoked SSmoked SSmoked SSmoked Salmon Palmon Palmon Palmon Platter (D, G)    latter (D, G)    latter (D, G)    latter (D, G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horseradish cream, caper berries, Gherkins and  

toasted pumpernickel bread 

 

Viennoiserie (Viennoiserie (Viennoiserie (Viennoiserie (V, N, D,V, N, D,V, N, D,V, N, D,    G) G) G) G)         

Basket of mini croissant, muffins and Danish  

 

Bread List:Bread List:Bread List:Bread List:    
    

Choice of toast (V, D, G)Choice of toast (V, D, G)Choice of toast (V, D, G)Choice of toast (V, D, G)    

White, multi-grain, brown whole meal 

 

Choice of bread (V, D, G)Choice of bread (V, D, G)Choice of bread (V, D, G)Choice of bread (V, D, G)    

Soft roll, kraftkorn, pumpkin seed roll 

rustic roll, olive ciabatta, pumpernickel and baguette  

 

ChoChoChoChoice of sweet bakery (V, N, D, G)ice of sweet bakery (V, N, D, G)ice of sweet bakery (V, N, D, G)ice of sweet bakery (V, N, D, G)    

Plain croissant, chocolate croissant, almond croissant 

apricot Danish, pineapple Danish, strawberry Danish  

 

SOUPSOUPSOUPSOUP    

Oriental Lentil Soup (V, G)      Oriental Lentil Soup (V, G)      Oriental Lentil Soup (V, G)      Oriental Lentil Soup (V, G)                                                                                                                      

Pita croutons, lemon wedges 

 

Chicken Noodle Soup (G)Chicken Noodle Soup (G)Chicken Noodle Soup (G)Chicken Noodle Soup (G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Lemon grass, Korean dumpling 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SALADSALADSALADSALAD 

CCCCaesar Salad (D,aesar Salad (D,aesar Salad (D,aesar Salad (D,    G)G)G)G)     

Hearts of Romaine, baked croutons, poached egg,  

Parmesan cheese, Caesar dressing    

• AAAA

dd dd dd dd chicken chicken chicken chicken         

• AAAA

dd shrimps dd shrimps dd shrimps dd shrimps         

    

Tuna Nicoise Tuna Nicoise Tuna Nicoise Tuna Nicoise         

Young potato, French bean, bell pepper, anchovy,  

quail eggs on baby spinach 

 

Greek in Pita (Greek in Pita (Greek in Pita (Greek in Pita (V, D, G) V, D, G) V, D, G) V, D, G)         

Crispy vegetables and feta cheese filled in pita bread,  

thyme dressing   

    

LIGHT MEALLIGHT MEALLIGHT MEALLIGHT MEAL    

Club Sandwich (G, D)Club Sandwich (G, D)Club Sandwich (G, D)Club Sandwich (G, D)        

Toasted bread with fried egg, Applewood smoked veal 

bacon, chicken slices, Cheddar cheese and tomato 

 

Wagyu Burger (G, D)Wagyu Burger (G, D)Wagyu Burger (G, D)Wagyu Burger (G, D)        

Applewood smoked veal bacon, Thousand Island dressing, 

guacamole, Cheddar cheese with onion bread 

 

Oriental Mezza Box (G, N, D)Oriental Mezza Box (G, N, D)Oriental Mezza Box (G, N, D)Oriental Mezza Box (G, N, D)        

Hummus, tabouleh, vine leaves, pumpkin kebbeh,  

spinach fatayer, cheese rolls  

 

Chipotle Lime Chicken Quesadilla (D, G)Chipotle Lime Chicken Quesadilla (D, G)Chipotle Lime Chicken Quesadilla (D, G)Chipotle Lime Chicken Quesadilla (D, G)        

Cheddar cheese & monterey jack cheese, sour cream  

and salsa 

    

Fish and Chips (G, D, S)Fish and Chips (G, D, S)Fish and Chips (G, D, S)Fish and Chips (G, D, S)        

Ginger ale battered fish fillet, tartar sauce and Belgian fries 

 

Thai Grilled Salmon (G)Thai Grilled Salmon (G)Thai Grilled Salmon (G)Thai Grilled Salmon (G)        

Thai green curry, steamed rice and baby eggplant 
 

DESSERTDESSERTDESSERTDESSERT    

Assorted Fruit Platter (V)Assorted Fruit Platter (V)Assorted Fruit Platter (V)Assorted Fruit Platter (V)        

 

Selection of Ice Cream (V,Selection of Ice Cream (V,Selection of Ice Cream (V,Selection of Ice Cream (V,    N, D)N, D)N, D)N, D)        

3 scoops of your choice 

Vanilla, Belgian chocolate, strawberry, mango sorbet 

served with berries and macaroon crumble 

 
Chocolate Crème Brûlée (V, N, D)Chocolate Crème Brûlée (V, N, D)Chocolate Crème Brûlée (V, N, D)Chocolate Crème Brûlée (V, N, D)        

Crispy caramelized sugar, mini macaroon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - This item contains alcohol, V - This item is suitable for vegetarians, N - Contain nuts or traces of nuts, G --- Gluten, D --- Dairy 
Some of the menu items may contain nuts, seeds, milk, egg or/and other allergens. We understand the dangers to those with severe allergies. 

Please ask to speak to the restaurant manager for further advise. 
 

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee,2 % municipality fee and 5% VAT 
 



 

 

 

 

  

 السلطا تالسلطا تالسلطا تالسلطا ت

 
 
  
 
 

        ))))أ، غأ، غأ، غأ، غ((((سلطة القيصر سلطة القيصر سلطة القيصر سلطة القيصر 
قالب الخس الروماني، كروتون، بيض بوشيه ، جبنة البارميزان 

  مع صلصة السيزر
  أضف الدجاج • 
 أضف الروبيان • 

        نيسواز مع التونا نيسواز مع التونا نيسواز مع التونا نيسواز مع التونا  
بطاطا صغيرة، فاصولياء فرنسية، فلفل، أنشوفة مع بيض 

 السمان وأوراق السبانخ الصغيرة

        ) ) ) ) ن،أ،غن،أ،غن،أ،غن،أ،غ((((ز العربي ز العربي ز العربي ز العربي سلطة إغريقية بالخبسلطة إغريقية بالخبسلطة إغريقية بالخبسلطة إغريقية بالخب 
 خبز عربي محشو بجبنة الفيتا و الخضار المقرمشة،

 صلصة الزعتر 

 الوجبات الخفيفةالوجبات الخفيفةالوجبات الخفيفةالوجبات الخفيفة 

        ) ) ) )  أ، غأ، غأ، غأ، غ((((كلوب ساندويش كلوب ساندويش كلوب ساندويش كلوب ساندويش  
مع البيض  محمص خبز، ``أبل وود `` لحم العجل المقدد و المدخن

 شرائح الدجاج و جبنة الشيدر مع الطماطم ،المقلي

  ) ) ) ) أ، غأ، غأ، غأ، غ((((واغيو برغر واغيو برغر واغيو برغر واغيو برغر  
صلصة ثاوزند مع   ``أبل وود  ``من  مقدد والمدخنّّلحم العجل ال

 أيلند، غواكاموليه،  جبنة شيدر يقدم بخبز البصل

  ) ) ) )  م، أ، غم، أ، غم، أ، غم، أ، غ ((((المازة الساخنة الشرقية المازة الساخنة الشرقية المازة الساخنة الشرقية المازة الساخنة الشرقية  
 كبة، فطاير بالسبانخ، رقاقات بالجبنة مع لبنة بالنعناع

  ))))أ، غأ، غأ، غأ، غ ((((دجاج كيسادال  دجاج كيسادال  دجاج كيسادال  دجاج كيسادال   
 يهغواكامول صلصة، كريمة حامضة، جبنة الشيدر،

        اطا و سمكاطا و سمكاطا و سمكاطا و سمكبطبطبطبط 
مغطاة بخليط الجعة الخالية من الكحول، صلصة المايونيز 

 الحارة، صلصة التارتار

 ) غغغغ ( التيالنديةالتيالنديةالتيالنديةالتيالندية الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة علىعلىعلىعلى مشويمشويمشويمشوي سلمونسلمونسلمونسلمون 

صلصة الكاري الخضراء التيالندية، أرز على البخار و تقدم مع 
 باذنجان

         

 الحلوياتالحلوياتالحلوياتالحلويات 

 ) ) ) )  نننن (((( طبق فواكه مشكلة طبق فواكه مشكلة طبق فواكه مشكلة طبق فواكه مشكلة  

        ) ) ) ) ، م، أ، م، أ، م، أ، م، أنننن : (: (: (: (تشكيلة من المثلجاتتشكيلة من المثلجاتتشكيلة من المثلجاتتشكيلة من المثلجات 
  ثالث مقادير من اختيارك

اولة، سوربيه الحامض، الفانيليا، الشوكوالته البلجيكية، الفر
 تقدم مع توت العليق، فتات المكرون المكاديميا

 ) أأأأ م،م،م،م، ن،ن،ن،ن،( بالشوكوالتهبالشوكوالتهبالشوكوالتهبالشوكوالته بروليهبروليهبروليهبروليه كريمكريمكريمكريم 

 مع كراميل السكر و المكرون

 

 

 

 

 

 

 
  

        النهارالنهارالنهارالنهار طوالطوالطوالطوال إفطارإفطارإفطارإفطار
  ))))م، غ، أم، غ، أم، غ، أم، غ، أن، ن، ن، ن، ((((إفطار اa نتركونتيننتال إفطار اa نتركونتيننتال إفطار اa نتركونتيننتال إفطار اa نتركونتيننتال  

 إختيارك من العصير 

  )برتقال، جريب فروت، جزر، أناناس أو ديتوكس(
توست واحد ، (إختيارك من سلة المخبوزات وتحتوي على 

  )اثنين من لفائف الخبز و اثنين من الحلويات
  العسل والزبدة والمربى

  طبق من الفاكهة الطازجة المقطعة
، بالنخالة  برانكورن فليكس، اول : إختيارك من حبوب اaفطار

  ألبين ميوسلي، شوكو بوبس، فروستيز أو بيرشر ميو سلي
 إختيارك من الحليب

  )كامل الدسم، قليل الدسم، خال من الدسم أو الصويا(
قهوة، شاي، كابوتشينو أو (اختيارك من المشروبات الساخنة 

 )الشوكوال الساخنة

  ) ) ) ) أ، غأ، غأ، غأ، غ((((بيضتان على طريقتك بيضتان على طريقتك بيضتان على طريقتك بيضتان على طريقتك  
  :تاليةإختيارك من طرق الطهي ال

  مقلي، مسلوق، مخفوق، بوشيه،
  مليت بياض البيضأو اومليت، و 

  تقدم مع الهاش براون، واختيارك من النقانق،
  الفاصولياالطماطم ،  ، لحم العجل المقدد، الفطر 

  فول مدمس و حلوم مشوي
  

  البصل، الطماطم، الفلفل،: محتويات االومليت
 الفطر، الجبن، الفلفل الحار ومرتديال الحبش 

  ) ) ) ) أأأأ ،،،، ،م،م،م،م نننن((((التوست الفرنسي التوست الفرنسي التوست الفرنسي التوست الفرنسي  
 ايالموز بالكراميل و النيوت

  ) ) ) ) ن، أ، غن، أ، غن، أ، غن، أ، غ((((ابل اند ريزن بانكيك ابل اند ريزن بانكيك ابل اند ريزن بانكيك ابل اند ريزن بانكيك  
صلصة الفانيليا، توت العليق اfزرق، موز، رقائق الشوكوالته، 

 شراب القيقب

  ) ) ) ) أ،غأ،غأ،غأ،غ((((مدخن مدخن مدخن مدخن السلمون الالسلمون الالسلمون الالسلمون ال 
 القبار، الخيار المخلل و خبز بمبرنكل المحمص كريمة الفجل،

  ) ) ) ) ن، م، أ، غن، م، أ، غن، م، أ، غن، م، أ، غ((((فيينوازريه فيينوازريه فيينوازريه فيينوازريه  
 كرواسون صغير، مفينز و الكعك الدنماركي

 ::::قائمة الخبزقائمة الخبزقائمة الخبزقائمة الخبز 

  ))))ن، أ، غن، أ، غن، أ، غن، أ، غ((((» » » » توست توست توست توست ««««المحمص المحمص المحمص المحمص إختيارك من الخبز إختيارك من الخبز إختيارك من الخبز إختيارك من الخبز  
 اfبيض، متعدد الحبوب، الخبز اfسمر

  ))))ن، أ، غن، أ، غن، أ، غن، أ، غ((((إختيارك من الخبز إختيارك من الخبز إختيارك من الخبز إختيارك من الخبز  
لفائف الخبز، كرافت كورن، لفة بذور اليقطين، لفة الراستيك، 

 شاباتا بالزيتون، خبز باfرز والخبز الفرنسي

        ))))ن، م، أ، غن، م، أ، غن، م، أ، غن، م، أ، غ((((اختيارك من الحلويات المخبوزة اختيارك من الحلويات المخبوزة اختيارك من الحلويات المخبوزة اختيارك من الحلويات المخبوزة  
الكرواسان العادي، كرواسان بالشوكوال، كرواسان باللوز، 

الحلويات الدنماركية بالمشمش، الحلويات الدنماركية 
 الحلويات الدنماركية بالفراولة باfناناس،

         
 الشورباتالشورباتالشورباتالشوربات 

  ) ) ) ) ن ،غن ،غن ،غن ،غ((((حساء العدس على الطريقة الشرقية حساء العدس على الطريقة الشرقية حساء العدس على الطريقة الشرقية حساء العدس على الطريقة الشرقية  
 تقدم مع قطع من الخبز العربي المحمص والحامض

  ) ) ) ) غغغغ((((شوربة الدجاج مع النودلز شوربة الدجاج مع النودلز شوربة الدجاج مع النودلز شوربة الدجاج مع النودلز  
 عشبة الليمون و الزالبية الكورية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البان مشتقات) / م: ( مكسرات) /  غ: ( غلوتين) /  ن: ( نباتي لْ )ك: (كحول) / أ: ( ا  

 بعض عناصر الطعام قد تحتوي على بعض العناصر المسببة.للحساسية مثل الحبوب، البيض، الحليب، المكسرات أو بعض المواد ا%خرى

  الرجاء التحدث إلى مدير المطعم %خذ المزيد من المشورة. نحن نتفهم المخاطر لذوي الحساسية الشديدة
وم %6 خدمة، سومر %10 إلى وتخضع اLماراتي بالدرهم ا%سعار جميع  بلدية رسوم %4 و سياحة رس

 



 

 

 

 


