
وجبات طعام لتسیر
إلى االمام.

 طعام یغذي الروح.

Food for thought. 
A little something to 

keep you going. 



Hot and Healthy
B R E A K FA ST  S E T  M E N U

T H E  CO N T I N E N TA L  B R E A K FA ST  
Your choice of fresh juice
Baker’s basket with preserves (N)
Cereal selection or bircher mü esli with your choice 
of hot or cold milk, freshly brewed tea or hot chocolate 

70

T H E  A M E R I CA N  B R E A K FA ST  
Your choice of fresh juice
Baker’s basket with preserves (N)
Cereal selection or bircher mü esli 
with your choice of hot or cold milk
Seasonal sliced fruits
Your style of eggs served with chicken sausage, turkey bacon, 
mushrooms and hash brown , Buttermilk pancake stack or 
Belgium waffl  e tier with warm maple syrup and berry compote 
Freshly brewed tea or hot chocolate 

85

T H E  O R I E N TA L  B R E A K FA ST 
Your choice of fresh juice
Baker’s basket with preserves (N)
Cereal selection or bircher mü esli 
with your choice of hot or cold milk
Seasonal sliced fruits
Shakshoka eggs served with sujuk, turkey bacon,
mushrooms and batata harra, grill halloumi, olives, 
tomatoes, hummus and foul medames
Freshly brewed tea, coff ee or Turkish coff ee 
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T H E  H E A LT H Y  B R E A K FA ST 
Your choice of fresh juice
Brown bread served with preserves (N)
Bran fl akes with low fat milk or oatmeal porridge 
Seasonal sliced fruits
Energizing low fat smoothie
Your style of egg whites with tomato and mushrooms 
Natural low fat yogurt with honey
Freshly brewed tea, coff ee or hot chocolate 

70

Following condiments are available upon request: 
Ketchup, Mayonnaise, Mustard, Tabasco Sauce, 
Worcestershire Sauce and Warm Maple Syrup

V - Vegetarian  |  H - Healthy Option  |  N - Contains Nuts  |  A - Contains Alcohol 
Please alert your server on any allergies you may have 

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

شوربة العدس (ص) (ن)
حساء العدس المشھور في الشرق األوسط مع اللیمون 

الحامض والخبز المحمص

سلطة القیصر
قلب الخس الروماني، صلصة القیصر، صدر دجاج مشوي أو روبیان مقلي

عجة ۳ بیضات (بیاض البیض أو بیض عادي)
جبنة، فطر، طماطم، لحم الدیك الرومي المقدد، بصل وفلفل حلو

المازة الشرق أوسطیة (م) (ن)
حمص، متبل، ورق عنب، فتوش، فطائر بالسبانخ، تبولة، 

سمبوسك، كبة، خبز عربي

الخضراوات المقطعة مع الصلصة (ص)
جزر وخیار مقطعة، جبنة كرزیة، مع صلصة المایونیز والطماطم

كلوب سندویش
صدر الدجاج المشوي، بیضة مسلوقة، لحم العجل المقدد، 

أفوكادو، خس مقرمش، طماطم

ملفوف الخضراوات المشویة (ن)
الخضراوات المشویة الموسمیة الملفوفة في خبز التورتیال

شیباتا الموتزاریال والطماطم
جبن الموتزاریال، طماطم، بیستو صوص في خبز الشیباتا على طریقة البانیني

برغر اللحم أو الدجاج
اختیاركم من قرص اللحم  او الدجاج المفروم المشوي، خس، طماطم، بصل، 

وخیاركم من الجبنة، لحم الدیك الرومي المقدد أو بیضة مقلیة

مشاوي شرقیة مشكلة
ریش الضأن المشویة، أسیاخ الدجاج المشوي، كفتة لحم العجل، طماطم مشویة، 

تقدم مع األرز الشرقي أو البطاطس المقلیة وصلصة الثوم

سباجیتي بولونیز
معكرونة السباجیتي التقلیدیة االیطالیة مع اللحم المفروم على طریقة البولونیز

بریاني (م)
أرز بسماتي مطھو مع خیاركم من اللحم أو الدجاج، مع الزعفران

 والبصل یقدم مع المخلل والبابادام

فیلیة السلمون اإلسكتلندي المقلي
خضار مشوي، صلصة الزبدة واللیمون الحامض، 

أرز مطھو على البخار أو بطاطس مھروسة

طبق الفواكھ الموسمیة
 

موس الشوكوالتة
 

قائمة الساعات المتأخرة
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ن - نباتي  |  ص - صحي  |  م - یحتوي على مكسرات  |  ك - یحتوي على كحول
یرجى إعالم النادل إذا كنتم تعانون من اي حساسیة

ً یقدم من الساعة ۱۲ صباحاً حتى ٥:۳۰ صباحا

األسعار المذكورة بالدرھم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجمیع
 الرسوم الحكومیة المحلیة والضرائب



Shourba Adas (H) (V)
The famous Middle Eastern lentil soup served
 with lemon and croutons

Caesar Salad 
Romaine lettuce hearts, caesar dressing, grilled chicken
breast or pan seared shrimps

3 Eggs Omelet (White or Regular)
Cheese, mushroom, tomato, turkey bacon, onion and pepper

The Middle Eastern Mezzeh (N) (V)
Hummus, moutabel, wine leaves, fattouch, spinach fatayer, 
tabouleh, sambousek, kibbeh and Arabic bread

Crudité s Dippers (H) 
Batons of young carrot, cucumber, cheese 
and cherry tomatoes with tomato mayo dip 

The Club Sandwich 
Grilled chicken breast, boiled egg, veal bacon,
avocado, crisp lettuce and tomato 

Grilled Vegetables Wrap (V)
Seasonal grilled vegetables wrapped in tortilla bread

Mozzarella Tomato Ciabatta 
Mozzarella cheese, tomato, pesto sauce in ciabatta bread 
panini style

Beef or Chicken Burger
Your choice of grilled minced beef or chicken patty, lettuce, 
tomato, onion with your choice of topping: cheese, turkey 
bacon or fried egg

Oriental Mixed Grill 
Grilled lamb chops, grilled chicken skewers, 
lamb kofta kebab and grilled tomato served
with Oriental rice or French fries and garlic dip

Spaghetti Al Bolognese
Traditional Italian spaghetti with minced beef in Bolognese 
sauce style

Biryani (N)
Basmati rice cooked with a choice of lamb or chicken, 
fl avoured with saff ron and onion served with pickles 
and papadams

Pan Seared Fillet of Scottish Salmon 
Roasted vegetables, lemon butter sauce, 
steamed rice or mashed potato

Seasonal Fruit Platter
 
Chocolate Mousse
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L AT E  N I G H T  M E N U

V - Vegetarian  |  H - Healthy Option  |  N - Contains Nuts  |  A - Contains Alcohol 
Please alert your server on any allergies you may have 

Served over night from 00:00 till 5:30

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

صحي وساخن
قائمة الفطور الممیزة

اختیاركم من العصیر الطازج
مع سلة المخبوزات والمربیات (م) 

اختیاركم من الحبوب أو بیرتشر میوسلي مع خیاركم من الحلیب
الساخن أو البارد شاي أو قھوة طازجة أو شوكوال ساخن

قائمةالفطور
۷۰

اخیاركم من العصیر الطازج
سلة المخبوزات والمربیات (م)

خیاركم من الحبوب أو بیرتشر میوسلي مع اخیاركم من
الحلیب الساخن أو البارد،

فواكھ موسمیة مقطعة، بیض حسب ذوقكم مع نقانق 
الدجاج ولحم الدیك الرومي المقدد. والفطر، والبطاطس 
المبشورة المقلیة، بانكیك أو الوافل البلجیكي مع شراب 

القیقب الساخن أو كومبوت التوت، شاي أو قھوة طازجة أو شوكوال ساخن

الفطوراألمریكي
۸٥

اختیاركم من العصیر الطازج
سلة المخبوزات مع  المربات (م)

اختیاركم من الحبوب أو بیرتشر میوسلي مع خیاركم من الحلیب الساخن أو البارد
فواكة موسمیة مقطعة

بیض شكشوكة یقدم مع السجق ولحم لدیك الرومي المقدد، والفطر، والبطاطس 
المبشورة المقلیة

جبنة شرقیة، زیتون، طماطم، لبنة، حمص وفول مدمس
شاي أو قھوة طازجة أو شوكوال ساخن

الفطورالشرقي
۸۰

اختیاركم من العصیر الطازج
خبز أسمر مع المربات (م)

بران فالیكس مع حلیب قلیل الدسم أو عصیدة الشوفان
فواكھ موسمیة مقطعة

عصیر مخفوق قلیل الدسم
بیاض البیض حسب ذوقكم مع الفطر والطماطم، مع الزبادي قلیل الدسم والعسل

شاي أو قھوة طازجة أو شوكوال ساخن

الفطورالصحي
۷۰

ان التوابل والصلصات التالیة متوفرة عند الطلب:
الكاتشاب، المایونیز، الخردل، تاباسكو، وورسیسترشایر، صلصة القبقب

ن - نباتي  |  ص - صحي  |  م - یحتوي على مكسرات  |  ك - یحتوي على كحول
یرجى إعالم النادل إذا كنتم تعانون من اي حساسیة

األسعار المذكورة بالدرھم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجمیع
 الرسوم الحكومیة المحلیة والضرائب



Your Style of Eggs (Fried, Poached, Scrambled, Boiled, Eggs benedict)
Served with below sides:
Chicken sausage, turkey bacon, mushrooms and hash brown
Grilled tomato and baked beans

3 Eggs Omelet (White or Regular)
With your choice of fi lling: cheese, mushroom, tomato, turkey 
bacon, onion and pepper

Foul Medames (V)
Stewed beans with traditional condiments 

Falafel (V)
Crispy falafel with tahina, mixed pickle and Arabic bread

Shakshouka Eggs
Baked Eggs in shakshouka style with oriental spices, 
tomatoes and mixed vegetables.

Indian special 
Mini Sampar, Idili, Chatny and Dosa

Mixed Fruit compotes 

Cheese Platter (V)
Emmental, gouda, brie, edam, cheddar and Feta

Cold Cut Platter
Selection of chicken mortadella, smoked turkey breast and 
spicy salami

Buttermilk Pancake Stack, Belgium Waffl  e Tier 
or Vanilla French Toast
Served with warm maple syrup and berry compote

Seasonal Sliced Fruit Platter (V) (H)
Watermelon, pineapple, strawberry and sweet melon 

Selection of Cereals (V) (H) 
Corn fl akes, rice krispies, bran fl akes, frosties, choco fl akes or 
Weetabix Full, low fat or full fat milk

Low Fat, Natural Unsweetened or Fruit Yoghurt (V) 

Baker’s Basket (N)  
Bread rolls, white and brown toast, plain and chocolate 
croissants and Danish pastry, sliced baguette with jam, 
marmalade, nutella, honey and butter
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B R E A K FA ST

V - Vegetarian  |  H - Healthy Option  |  N - Contains Nuts  |  A - Contains Alcohol 
Please alert your server on any allergies you may have 

Q U I C K  A N D  E A SY

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

المشروبات الكحولیة (ك)

الشامبانیا
مووم شامبانیا

النبیذ الفوار
دولسي كولیني بروسیكو

وأین اوف جوزام بروت جوف ان في فوار
تورسیال بروسیكو دوك اكسترا دراي

النبیذ األبیض
وأین اوف جوازم سیفنیون بالن

فیال فرانز ریسلینغ
بوتر شاردوناي

النبیذ األحمر
جاكوب جریك بینو نوار

وأین اوف جوزام كابرنیھ سفینیون
نیرو دافوال دا لوكا

النبیذ
كوب

 ۲٥۰ مل
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زجاجة
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۲۱۰
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۱۳۰

 ك - یحتوي على كحول
یرجى إعالم النادل إذا كنتم تعانون من اي حساسیة

األسعار المذكورة بالدرھم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجمیع
 الرسوم الحكومیة المحلیة والضرائب



SO M E T H I N G  F RO M 
T H E  BA R  ( A )

Champagne
Mumm Champagne 

Sparkling Wine
Dolci Colline Prosecco
Wine of Gotham Brut Cuvee NV Sparkling
Toresella Prosecco DOC extra Dry

White Wine
Wine of Gotham Sauvignon Blanc
Villa Franz Riesling
Botter Chardonnay

Red Wine
Jacob’s Creek Pinot Noir
Wine of Gothan Cabernet Sauvignon
Nero D’Avola Da Luca

GLS
250

55
55
70

40
60
55

55
40
45

GLS
175

40
40
55

30
45
40

40
30
35

BTL

580

160
160
210

120
180
160

160
120
130

WWW I N EE SS

A - Contains Alcohol 
Please alert your server on any allergies you may have 

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

الفطور
بیض حسب ذوقكم (مقلي، مسلوق من غیر قشر، مخفوق، مسلوق، بیض بینیدكت)

یقدم مع الصحون الجانبیة أدناه:
بطاطس مبشورة مقلیة، نقانق الدجاج، لحم الدیك الرومي المقدد، فطر مشوي، طماطم 

مشویة، فاصولیا بیضاء مطھوة

عجة ۳ بیضات (بیاض البیض أو بیض عادي)
جبنة، فطر، طماطم، لحم الدیك الرومي المقدد،

 بصل وفلفل حلو

فول مدمس (ن)
فول مدمس مع التوابل التقلیدیة

فالفل (ن)
الفالفل المقرمشة مع الطحینة والمخلل المشكل مع الخبز العربي

بیض شكشوكة
بیض بالفرن على طریقة شكشوكة مع التوابل الشرقیة،

الطماطم وتشكیلة الخضراوات

فطور ھندي خاص
میني سامبار، ایدیلي، شاتني ودوسا 

تشكیلة من كمبوت الفواكھ

طبق األجبان (ن)
جبنة ایمینتال، غودا، بري، ایدام ،تشیدر وفیتا

طبق اللحوم الباردة  
تشكیلة من مورتادیال الدجاج، وصدر الدیك الرومي

المدخن، والسالمي

بانكیك، وافل بلجیكي أو خبز فرنسي بالفانیلیا
تقدم مع شراب القبقب الساخن وكومبوت الكرز

طبق الفواكة المقطعة (ن)(ص)
بطیخ، أناناس، فراولة وشمام

اختیاركم من الحبوب (ن)(ص)
كورن فلیكس، رایس كریسبیز، بران فلیكس، فروستیز، شوكوفلیكس
أو ویتابیكس حلیب كامل الدسم، أو حلیب قلیل الدسم أو حلیب الصویا

زبادي قلیل الدسم، زبادي غیر محلى، زبادي بالفواكھ (ن)

سلة المخبوزات (م)
لفائف الخبز، خبز محمص أبیض وأسمر،

كرواسان عادي أو بالشوكوال، فطائر دانماركیة، مافن،
شرائح خبز فرنسي مع المربى
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ن - نباتي  |  ص - صحي  |  م - یحتوي على مكسرات  |  ك - یحتوي على كحول
یرجى إعالم النادل إذا كنتم تعانون من اي حساسیة

سھل وسریع

األسعار المذكورة بالدرھم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجمیع
 الرسوم الحكومیة المحلیة والضرائب



Crudité s Dippers (H) 
Batons of young carrot, cucumber, cheese and cherry 
tomatoes with tomato mayo dip 

Chicken Satay 
Marinated chicken breast in satay style 
served with peanut sauce

Vegetables Spring Rolls
Spring rolls stuff ed with mixed vegetables
and served with sweet/chili sauce

The Middle Eastern Mezzeh (N) (V)
Hummus, moutabel, wine leaves, fattouch, spinach fatayer, 
tabouleh, sambousek, kibbeh and Arabic bread

Falafel (V)
Crispy falafel with tahina, mixed pickle and Arabic bread

25

55

45

85

30

A P P E T I Z E R S 

S A L A DS 
Greek Salad (V)
Cucumbers, tomatoes, capsicum, olives, onions 
topped with feta cheese and oregano vinaigrette

Caesar Salad 
Romaine lettuce hearts, caesar dressing, grilled 
chicken breast or pan seared shrimps

 70

80

V - Vegetarian  |  H - Healthy Option  |  N - Contains Nuts  |  A - Contains Alcohol 
Please alert your server on any allergies you may have 

Garden Salad
Seasonal lettuce mix tossed in vinaigrette 

Grilled Halloumi Salad
Rucola, onions, sumac, cherry tomatoes, 
olive oil topped with grilled Halloumi cheese

Nicoice Salad 
Lettuce, potatoes, olives, eggs, canned tuna 
and lemon vinaigrette 

 

45

65

65

Shourba Adas (H) (V)  
The famous Middle Eastern lentil soup served
 with lemon and croutons 

Cream of Mushroom Soup (V)
Lightly toasted garlic bread 

Minestrone soup (V) 
Mixed of vegetables with tomato and pasta 

45

45

45

SO U PS 

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

اسبرسو
اسبرسو مزدوج

قھوة أمیركیة
قھوة تركیة

قھوة منزوعة الكافیین
كابوتشینو
كافي التیھ

شوكوال ساخن
حلیب من الشوكوال
تشكیلة من الشاي

ایرل غراي، شاي أخضر مغربي مع النعناع، داجیلینغ، 
بابونج، براكفستتي، روزھیب مع الكركدیھ واأللونج

المشروبات الساخنة
۲۲
۲۹
۳۲
۲٥
۲٥
۳٦
۲۹
۲۹
۲۹
۳۲

برتقال
جریب فروت

جزر
بطیخ

أناناس

العصائر الطازجة
۳۰
۳۰
۳۰
۳۰
۳۰

تفاح
طماطم

توت بري
مانغو

العصائر المثلجة
۲٥
۲٥
۲٥
۲٥

كوكاكوال
كوكاكوال دایت

سبرایت
سبرایت الیت

فانتا
ماء التونیك
ماء الصودا

جعة الزنجبیل
ماء فوارة (صغیرة)
ماء فوارة (كبیرة)

ردبول

المشروبات الغازیة
۱۸
۱۸
۱۸
۱۸
۱۸
۱٤
۱٤
۱٤
۲۲
۳۸
۳٥

قھوة مثلجة
قھوة مطحونة طازجة محالة مع الثلج

عصائر الفواكھ مع الزبادي
توت، موز، زبادي مع الثلج

حلیب مخفوق
فانیال، فراولة، شوكوال مخفوق مع الحلیب والمثلجات بنكھة الفانیال

عصائر مخفوقة مع الثلج
۳۲

٤۰

۳۷

یرجى إعالم النادل إذا كنتم تعانون من اي حساسیة

المشروبات

األسعار المذكورة بالدرھم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجمیع
 الرسوم الحكومیة المحلیة والضرائب



Espresso
Espresso Double 
American Coff ee
Turkish Coff ee
Decaff einated Coff ee 
Cappuccino
Café  Latte
Hot Chocolate
Chocolate Milk 
Tea Selection 
Earl grey, Moroccan mint, green tea, darjeeling, chamomile, 
breakfast tea, rosehip with hibiscus and oolong 

22
29
32
25
25
36
29
29
29
32

H OT  B E V E R AG E S 

Orange
Grapefruit 
Carrot  
Watermelon 
Pineapple 

30
30
30
30
30

F R E S H  J U I C E S 

Apple 
Tomato  
Cranberry 
Mango  

25
25
25
25

C H I L L E D  J U I C E S 

Coca Cola 
Coca Cola light
Sprite
Sprite Light
Fanta
Tonic Water
Soda Water
Ginger Ale
Sparkling Water (small)
Sparkling Water (large) 
Red Bull

18
18
18
18
18
14
14
14
22
38
35

SO F T  D R I N K S 

Iced Coff ee 
Freshly brewed strong sweetened coff ee served over ice  

Fruit Smoothies 
Berry, banana, yoghurt blended over ice 

Milkshake 
Vanilla, strawberry, chocolate blended with milk 
and vanilla ice cream 

32

40

37

I C E  S H A K E R S 

Please alert your server on any allergies you may have 

A  C U P PA

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

الخضراوات المقطعة مع الصلصة (ص)
جزر وخیار مقطعة، جبنة وكرز، مع صلصة المایونیز والطماطم

دجاج ساتیھ
صدر الدجاج المتبل على طریقة الساتیھ یقدم مع صلصة الفول السوداني

سبرینج رولز الخضراوات
سبرینج رولز محشو بالخضراوات المشكلة ویقدم مع صوص الحلو الحامض

المازة الشرق أوسطیة (م) (ن)
حمص، متبل، ورق عنب، فتوش، فطائر بالسبانخ، تبولة،

 سمبوسك، كبة، خبز عربي

فالفل (ن)
الفالفل المقرمشة مع الطحینة والمخلل المشكل مع الخبز العربي

المقبالت
۲٥

٥٥

٤٥

۸٥

۳۰

۷۰

۸۰

سلطة یونانیة (ن) 
خیار، طماطم، فلیفلة، زیتون، بصل مع جبنة الفیتا

وصلصة الخل والبردقوش

سلطة القیصر
قلب الخس الروماني، صلصة القیصر، صدر دجاج مشوي

أو روبیان مقلي

السلطات

ن - نباتي  |  ص - صحي  |  م - یحتوي على مكسرات  |  ك - یحتوي على كحول
یرجى إعالم النادل إذا كنتم تعانون من اي حساسیة

٤٥

٦٥

٦٥

سلطة جاردن
خس موسمي مشكل مع صلصة الخل

سلطة الحلوم المشویة
جرجیر، بصل، سماق، طماطم كرز، زیت زیتون 

مع جبن الحلوم المشویة

نسواز سالط 
خس، بطاطس، زیتون اسود، تونة معلبة، مع صلصة

 فینیجریت اللیمون

شوربة العدس (ص) (ن)
حساء العدس المشھور في الشرق األوسط مع

اللیمون الحامض والخبز المحمص

حساء كریم الفطر (ن)
خبز بالثوم محمص قلیال

حساء الخضار (ن)
تشكیلة الخضرلوات مع الطماطم والمعكرونة

الحساء
٤٥

٤٥

٤٥

األسعار المذكورة بالدرھم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجمیع
 الرسوم الحكومیة المحلیة والضرائب



The Club Sandwich 
Grilled chicken breast, boiled egg, veal bacon, avocado, 
crisp lettuce and tomato 

Beef or Chicken Burger 
Your choice of grilled minced beef or chicken patty, lettuce, 
tomato, onion with your choice of topping: cheese, turkey 
bacon or fried egg

Chicken Shawarma Wrap
Sliced chicken, tomato, lettuce, pickled cucumber, 
garlic sauce wrapped in saj bread

Tuna Brown Baguette
Tuna, sweet capsicum, lemon, mayonnaise, tomato and lettuce 

Mozzarella Tomato Ciabatta 
Mozzarella cheese, tomato, pesto sauce in ciabatta bread 
panini style

Grilled Vegetables Wrap (V)
Seasonal grilled vegetables wrapped in tortilla bread

All sandwiches and burgers are served 
with French fries and a side portion of green salad
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B I T E S  A N D  B U RG E R S  

V - Vegetarian  |  H - Healthy Option  |  N - Contains Nuts  |  A - Contains Alcohol 
Please alert your server on any allergies you may have 

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

موس الشوكوالتة
صلصة الشوكوال المر مع الفراولة

تشیز كیك بالتوت البري
صلصة الفراولة

تارت الفواكھ المشكلة
صلصة الفانیال مع الكریمة المخفوقة

أم علي (م)
حلوى شرقیة تقلیدیة، عجینة مخبوزة مع الكریمة والمكسرات

تشكیلة من المثلجات
طابتان من المثلجات بنكھة الفانیال، أو الشوكوال أو الفراولة أو

اللیمون الحامض أو توت العلیق

طبق الفواكھ الموسمیة

الحلویات
٤٥

٤۰

٤٥

٤٥

٤٥

٤٥

قائمة مأكوالت األطفال
دجاج ناجتس

میني برجر اللحم

سباجیتي بصلصة الطماطم

أصابع السمك مع صلصة المایونیز والمستردة

اسیاخ الفواكھ مع صوص الشوكوالتة

تشكیلة من المثلجات
طابة واحدة من المثلجات بنكھة الفانیال أو الشوكوال أو الفراولة أو 

اللیمون الحامض أو التوت األحمر

٤۰

٤٥

٤۰

۳٥

٤۰

۱٥

ن - نباتي  |  ص - صحي  |  م - یحتوي على مكسرات  |  ك - یحتوي على كحول
یرجى إعالم النادل إذا كنتم تعانون من اي حساسیة

األسعار المذكورة بالدرھم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجمیع
 الرسوم الحكومیة المحلیة والضرائب



Chocolate Mousse
Bitter chocolate sauce and strawberries 

Baked Blueberry Cheesecake
Strawberry sauce 

Mixed Fruits Tart 
Vanilla sauce and whipped cream

Um Ali (N) 
Traditional Oriental sweet, puff  pastry baked 
with nuts and cream 

Selection of Ice Cream and Sorbets 
Two scoops of vanilla, chocolate, strawberry, 
lemon or raspberry

Seasonal Fruit Platter

45

40

45

45

45

45

D E SS E RTS 

F O R  T H E  L I T T L E  K I D S 
Chicken Nuggets

Mini Beef Burger

Spaghetti Tomato Sauce

Fish Fingers with Mustard Mayo Sauce

Fruit Skewers With Chocolate Sauce 

Selection Of Ice Cream And Sorbets 
One scoop of vanilla, chocolate, strawberry, 
lemon or raspberry

40

45

40

45

40
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V - Vegetarian  |  H - Healthy Option  |  N - Contains Nuts  |  A - Contains Alcohol 
Please alert your server on any allergies you may have 

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

كلوب سندویش
صدر الدجاج المشوي، بیضة مسلوقة، لحم العجل المقدد، أفوكادو، 

خس مقرمش، طماطم

برغر اللحم أو الدجاج
اختیاركم من قرص اللحم  او الدجاج المفروم المشوي، خس،

طماطم، بصل، وخیاركم من الجبنة، لحم الدیك 
الرومي المقدد أو بیضة مقلیة

ملفوف شاورما الدجاج
شرائح الدجاج مع الطماطم، خس، خیار مخلل، صلصة الثوم

ملفوف في خبز الصاج

باجیت التونة األسمر
تونة، مایونیز، فلفل حلو، لیمون، طماطم وخس

شیباتا الموتزاریال والطماطم
جبن الموتزاریال، طماطم، بیستو صوص في خبز الشیباتا 

على طریقة البانیني

ملفوف الخضراوات المشویة (ن)
الخضراوات المشویة الموسمیة الملفوفة في خبز التورتیال

تقدم كل السندویشات والبرغر مع البطاطس المقلیة والسلطة الخضراء

السندویشات والبرغر
٦٥

۷٥

٦٥

۷۰

٥٥

٥٥

ن - نباتي  |  ص - صحي  |  م - یحتوي على مكسرات  |  ك - یحتوي على كحول
یرجى إعالم النادل إذا كنتم تعانون من اي حساسیة

األسعار المذكورة بالدرھم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجمیع
 الرسوم الحكومیة المحلیة والضرائب



Pan Seared Fillet of Scottish Salmon 
Roasted vegetables, lemon butter sauce, 
steamed rice or mashed potato

Grilled Chicken Breast 
Steamed vegetables, rosemary jus and rice or mashed potato

Seafood Selection 
Grilled Omani lobster, shrimps, salmon 
and cream dory served with French fries or rice 

Oriental Mixed Grill 
Grilled lamb chops, grilled chicken skewers, 
lamb kofta kebab and grilled tomato served 
with Oriental rice or French fries and garlic dip

Char Grilled Australian Beef Tenderloin
Steamed or butter tossed seasonal vegetables, 
jus and French fries

Biryani (N)
Basmati rice cooked with a choice of lamb or chicken, fl avored 
with saff ron and onion served with pickles and papadams

Spaghetti Al Bolognese
Traditional Italian spaghetti with minced beef 
in Bolognese sauce style

Grilled Shish Tawouk
Arabic marinated grilled chicken in Tawouk style

Vegetables Curry
Mixed Indian style vegetables in curry salsa

Butter Chicken
Cubes of chicken cooked in butter sauce

Choice of Sides 
Steamed rice, French fries, grilled vegetables, steamed 
vegetables, mashed potato, creamed spinach 
or green salad in vinaigrette 
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M A I N  CO U R S E S 

V - Vegetarian  |  H - Healthy Option  |  N - Contains Nuts  |  A - Contains Alcohol 
Please alert your server on any allergies you may have 

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

فیلیة السلمون اإلسكتلندي المقلي
خضار مشویة، صلصة الزبدة واللیمون الحامض، أرز مطھو على 

البخار أو بطاطس مھروسة

صدر الدجاج المشوي
خضار مطھوة على البخار، صلصة إكلیل الجبل وأرز أو بطاطس مھروسة

تشكیلة من ثمار البحر
كركند عماني مشوي، روبیان، سلمون،

سمك الضوري، مع البطاطس المقلیة أو األرز

مشاوي شرقیة مشكلة
ریش الضأن المشویة، أسیاخ الدجاج المشوي، 

كفتة لحم العجل، طماطم مشویة، تقدم مع األرز الشرقي 
أو البطاطس المقلیة وصلصة الثوم

شریحة لحم ضلع البقر األسترالي المشوي
خضار مطھوة على البخار أو مع الزبدة، مرق 

اللحم وبطاطس مقلیة

بریاني (م)
أرز بسماتي مطھو مع خیاركم من اللحم أو الدجاج، مع 

الزعفران والبصل یقدم مع المخلل والبابادام

سباجیتي بولونیز
معكرونة السباجیتي التقلیدیة االیطالیة مع اللحم المفروم

على طریقة البولونیز

دجاج طاووك مشوي
دجاج متبل مشوي على طریقة الطاووك العربیة

الخضراوات بالكاري
تشكیلة من الخضراوات على الطریقة الھندیة في صلصة الكاري

الدجاج بالزبدة
مكعبات الدجاج المطھوة بصوص الزبدة

خیاركم من األطباق الجانبیة
األرز المطھو على البخار، البطاطس المقلیة، الخضار المشویة،

الخضار المطھوة على البخار، البطاطس المھروسة، السبانخ
المقالة أو الورقات الخضراء مع صلصة الخل

الوجبات الرئیسیة
۱۰۰

۹٥

۱٤٥

۱۲٥

۱۳۰

۸۰

۷٥

۹٥

٥٥

۸٥

۳٥

ن - نباتي  |  ص - صحي  |  م - یحتوي على مكسرات  |  ك - یحتوي على كحول
یرجى إعالم النادل إذا كنتم تعانون من اي حساسیة

األسعار المذكورة بالدرھم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجمیع
 الرسوم الحكومیة المحلیة والضرائب


