




Cold mezzeh
Fresh vegetable platter

Assorted pickles
Hummus 

 Moutabal 
Tabouleh 
 Fattouch 
Shanklish

Rocca salad (V)
 Labneh
With garlic

Stuffed vine leaves (V)
Beetroot salad (V)

Moussaka (V)
With eggplant

Green beans (V)
With tomato sauce

 Shrimps 
With cocktail sauce

 Smoked salmon
 

Hot mezzeh
 Fried kibbeh 

 Assorted pastries
Cheese, zaatar, lahme bil ajin

Chicken wings 
With lemon and garlic

Fried lamb sausage 
With lemon sauce

From the hot range
Mixed grill

 Shish kebab, shish taouk, 

kofta, Arayes kafta 

290 AED per person

Or
Seafood platter 

Fried of grilled shrimps, 

grilled hamour, fried calamari

315 AED per person

Desserts
(V) Fresh fruit platter

Assorted Arabic sweets
185 AED per person

مازة باردة
جاط خضار طازجة
مخلل مشكل
حمص
متبل
تبولة
فتوش
شنكليش
سلطة جرجير
لبنة
 بالثوم
ورق عنب
سلطة شمندر
مسقعة
 باذنجان
لوبية خضراء
 مع صلصة الطماطم

روبيان
 مع صلصة الكوكتيل

سلمون مدخن

مازة ساخنة
كبة مقلية
معجنات مشكلة
جبنة, زعتر , لحم بعجين

جوانح دجاج
 بالليمون والثوم

سجق غنم مقلي
 بصلصة اللليمون

من على النار
مشاوي مشكلة
شيش كباب , شيش طاووق

 ,كقتة كفتة عرايس

 ٢90 للشخص الواحد

او 
جاط ثمار البحر
روبيان مشوي

 أو مقلي, هامور مشوي كاالماري مقلي

 315 للشخص الواحد

الحلويات
جاط فواكه طازجة
حلويات عربية مشكلة
185 للشخص الواحد

Traditional mezzeh

األسعار شاملة %5 ضريبة القيمة المضافة 
%10 بدل الخدمة و %10 رسم البلدية

 يرجى إعالم النادل الخاص بكم في حال وجود حساسية تجاه الطعام، عدم تحمل الطعام، متطلبات
 حمية غذائية، أو أمور الدينية التي يمكن أن توجد لديكم أو لدى أي شخص من طرفكم. 

All prices are inclusive of 5% value added tax (VAT),
10% municipality fees and 10% service charge.

Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary 
 requirements or religious interest that you or any of your party may have.  

Enjoy the entertainment from 23:00 to 03:00 at Dhs 185 per person as a minimum spend
استمتعوا بالبرنامج من الساعة ٢3:00 ليال وحتي الساعة 3:00 صباحا مقابل 185 درهما كحد أدني للشخص

(V) Vegetarian نباتي



Cold mezzeh

Fresh vegetable platter (V)
Assorted pickles (V)

Hummus (V)
Moutabal(V)
Tabouleh (V)
Fattouch (V)

Rocca salad (V)
Labneh 
With garlic 

 Stuffed vine leaves (V)
Panache salad  (V)

Asparagus, artichoke and palmito 

Smoked salmon 
Shrimps 

In cocktail sauce 

Samke harra
Fish tagine 

Squid salad 
With black ink and lemon sauce 

Batrakh 

Hot mezzeh 

Fried kibbeh 
Assorted pastries  

Cheese, zaatar, lahme bil ajin

Fried calamari
With tartar sauce 

Shrimps provencale
With lemon, coriander and garlic sauce 

From the hot range

Super seafood platter
Grilled Salmon, fried or grilled shrimps, 

fried or grilled hammour, lobster 

370 AED per person

Desserts 

Fresh fruit platter (V)
Assorted Arabic sweets

مازة باردة 

جاط خضار طازجة
مخلل مشكل
حمص
متبل
تبولة
فتوش
سلطة جرجير
لبنة
 بالثوم
ورق عنب
سلطة بناشية
هليون , خرشوف , ولب النخيل

سلمون مدخن
روبيان
 مع صلصة الكوكتيل

سمكة حرة
طاجن سمك
سلطة الحبار
مع الصلصة السوداء والليمون

بطارخ

مازة ساخنة

كبة مقلية
معجنات مشكلة
جبنة- زعتر- لحم بعجين

كالماري مقلي
 مع صلصة الترتار

روبيان بروفنسال
مع صلصة الليمون والكزبرة والثوم

من على النار

جاط ثمار البحر
سلمون , مشوي , ,روبيان مشوي او مقلي

هامور مشوي او مقلي لوبستر

370 للشخص الواحد

الحلويات
جاط فواكه طازجة
حلويات عربية مشكلة

Seafood mezzeh

األسعار شاملة %5 ضريبة القيمة المضافة 
%10 بدل الخدمة و %10 رسم البلدية

 يرجى إعالم النادل الخاص بكم في حال وجود حساسية تجاه الطعام، عدم تحمل الطعام، متطلبات
 حمية غذائية، أو أمور الدينية التي يمكن أن توجد لديكم أو لدى أي شخص من طرفكم. 

All prices are inclusive of 5% value added tax (VAT),
10% municipality fees and 10% service charge.

Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary 
 requirements or religious interest that you or any of your party may have.  

(V) Vegetarian نباتي



 A la Carte `
Cold mezzeh 

Fresh vegetable platter (V)
 

Hummus (V)
Mashed chickpeas with sesame sauce 

Moutabal (V)
Mashed eggplant with sesame sauce 

Tabouleh (V)
Traditional oriental salad 

Rocca salad (V)
Rocket salad with lemon and olive oil dressing 

Shanklish 
Sundried yoghurt with dried thyme and olive oil

Fattouch (V)
Mixed oriental salad with fried Arabic bread and sumac 

Stuffed vine leaves (V)
With rice tomato and marinated with olive oil 

Oriental salad (V)
Seasonal vegetables with olive oil and lemon dressing 

Green thyme salad 
Beetroot salad (V)

Asparagus salad (V)
Palmito salad (V)

Artichoke salad (V)
Labneh
With garlic 

Concentrated yoghurt 
With garlic and mint 

مازة باردة

جاط من الخضروا ت الطازجة

حمص 
حمص مطحون مع الطحينية

متبل 
باذنجان مطحون مع الطحينية

تبولة
سلطة شرقية ناعمة

سلطة جرجير 
سلطة جرجير مع الليمون بالزيت

شنكليش
لبن مجفف مع الزعتر وزيت الزيتون

فتوش
سلطة شرقية مشكلة مع خبز عربي محمص وسماق

ورق عنب
محشي باألرز والطماطم مغمس بزيت الزيتون

سلطة شرقية
خضروات موسمية مع زيت الزيتون والليمون

سلطة زعتر أخضر 
سلطة شمندر
سلطة الهليون
سلطة لب النخيل
سلطة الخرشوف
لبنة
 مع ثوم

لبنة 
مع ثوم و نعناع
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األسعار شاملة %5 ضريبة القيمة المضافة 
%10 بدل الخدمة و %10 رسم البلدية

 يرجى إعالم النادل الخاص بكم في حال وجود حساسية تجاه الطعام، عدم تحمل الطعام، متطلبات
 حمية غذائية، أو أمور الدينية التي يمكن أن توجد لديكم أو لدى أي شخص من طرفكم. 

All prices are inclusive of 5% value added tax (VAT),
10% municipality fees and 10% service charge.

Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary 
 requirements or religious interest that you or any of your party may have.  

(V) Vegetarian نباتي



Cold Mezzeh

Fish tagine 
With Onion and Sesame Sauce

Samke harra 
Oriental style fish with tomato and chilli

Moussakaa (V)
Eggplant with chickpeas and tomato sauce

Green beans (V)
With tomato sauce

Al Raheb salad (V)
Eggplant with tomato, parsley, 

 bell pepper, garlic and olive oil

Shrimps 
With cocktail sauce

Batrakh 
With olive oil and garlic

Smoked salmon

Fresh raw meat

Kibbeh nayyeh 
Raw minced meat with burgoul

Kibbeh nayyeh orfali
Raw minced meat with linamoes and chilli 

Tebleh 
Raw minced meat

Kofta nayyeh 
Raw minced meat with parsley, 

onion and oriental spices

مازة باردة

طاجن السمك
مع البصل والطحينة

سمكه حرة
على الطريقة الشرقية مع الطماطم و الفلفل الحار

مسقعه 
باذنجان مع حمص مع صلصة الطماطم

لوبيه خضراء 
 مع صلصة الطماطم  

سلطة الراهب 
باذنجان مع طماطم، فلفلية حلوة،

 ثوم وزيت الزيتون

روبيان
 مع صلصة كوكتيل 

بطارخ
 مع زيت الزيتون والثوم

سلمون مدخن

لحومات باردة طازجة

كبه نية
لحم مفروم مع البرغل

كبه نيه اور فلي
لحم ني مع البرغل والشطة

تابلة
لحم مفروم ناعم

كفتة نيه
لحم ني مفروم مع البقدونس والبصل

 والتوابل الشرقية
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األسعار شاملة %5 ضريبة القيمة المضافة 
%10 بدل الخدمة و %10 رسم البلدية

 يرجى إعالم النادل الخاص بكم في حال وجود حساسية تجاه الطعام، عدم تحمل الطعام، متطلبات
 حمية غذائية، أو أمور الدينية التي يمكن أن توجد لديكم أو لدى أي شخص من طرفكم. 

All prices are inclusive of 5% value added tax (VAT),
10% municipality fees and 10% service charge.

Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary 
 requirements or religious interest that you or any of your party may have.  

(V) Vegetarian نباتي



Hot mezzeh 

Fried eggs with kawarma 
With cubed fried meat 

Foul moudamas (V)
Kenyan beans with olive oil,

 lemon and garlic

Hummus with meat and pine seeds 
Chickpeas with sesame sauce, 

fried meat cubes and pine seeds 

Hummus balila (V)
Chickpeas with olive oil, garlic and cumin 

Fried or grilled halloumi cheese 
Fried or grilled sausages 

Pan fried or grilled lamb fries
Pan fried or grilled chicken liver

Pan fried or grilled chicken wings
 Fresh diced meat

Sautéed with tomato and onion 

Fried or grilled imported birds
(8 pieces)

Cheese pastry* 
(6 pieces)  

Spinach fatayer* 
(6 pieces) 

 Lahme bil ajin* 
(6 pieces) 

Fried kibbeh 
Meat balls filled 

With minced meat and onion (6 pieces) 

*oven baked 

مازة ساخنة

بيض مقلي مع قاورما
مع لحم مفروم

فول مدمس 
فول مع زيت زيتزن 

وليمون وثوم

حمص مع لحمة مفرومة وصنوبر
حمص بطحينية مع

 قطع لحمة صغيرة وصنوبر

حمص بليلة 
حمص حب مع زيت زيتون وثوم و كمون 

جبنة حلوم مقلية أو مشوية
سجق مقلي أو مشوي
بيض غنم مشوي أو مقلي
كبدة دجاج مشوية أو مقلية
جوانح دجاج مشوية أو مقلية
مكعبات لحم طازج
مقلي مع الطماطم والبصل

عصافير مستوردة مقلية أو مشوية
)8 قطع(

برك جبنة*
)6 قطع(

(v)* فطاير سبانخ
)6 قطع(

لحم بعجين*
)6 قطع(

كبة مقلية
كرات لحم محشية
 بلحم مفروم ناعم مع البصل )6 قطع(

* تخبز بالفرن
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األسعار شاملة %5 ضريبة القيمة المضافة 
%10 بدل الخدمة و %10 رسم البلدية

 يرجى إعالم النادل الخاص بكم في حال وجود حساسية تجاه الطعام، عدم تحمل الطعام، متطلبات
 حمية غذائية، أو أمور الدينية التي يمكن أن توجد لديكم أو لدى أي شخص من طرفكم. 

All prices are inclusive of 5% value added tax (VAT),
10% municipality fees and 10% service charge.

Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary 
 requirements or religious interest that you or any of your party may have.  

(V) Vegetarian نباتي



From the grill 

Mixed grill platter 
Shish taouk, shish kebab and kofta

Lamb chops 

Kebab halabi 
Grilled minced meat skewer 

Kebab khashkhash
Grilled minced meat skewer served 

on a bed of spicy tomato and onion sauce 

Kebab orfali
Grilled minced meat cubes 

with eggplant and grilled tomato

Kebab Istanbouli 
Grilled minced meat cubes 

with chilli, grilled eggplant and grilled tomato 

Shish taouk 
Grilled chicken skewer with garlic 

Shish kebab 
Grilled meat skewer with thyme 

Arayes kafta 
Grilled Arabic bread filled 

with minced meat, parsley and onion 

Grilled boneless chicken 

From the sea 

 Grilled lobster  
Hammour fillet 

Gulf prawns grilled or fried 
Caviar Oscietra  30g 
Caviar Oscietr  50g   

مشاوي

صحن مشاوي مشكلة
شيش طاووق و شيش كباب وكفتة

ريش غنم

كباب حلبي
لحم مفروم ناعم على السيخ

كباب خشخاش
لحم مفروم ناعم على السيخ يقدم 

على صلصة طماطم حارة وبصل

كباب اورفلي
لحم مفروم ناعم

 مع باذنجان وطماطم مشوي 

كباب اسطنبولي
مكعبات لحم 

مع الفلفل الحار , باذنجان مشوي وطماطم مشوية

شيش طاووق
لحم دجاج مشوي على السيخ مع الثوم

شيش كباب 
مع الزعتر لحم مشوي على السيخ مع الزعتر

عرايس كفتة
خبز عربي محشي

 لحم مفروم ويشوى بالفرن مع بقدونس و بصل

دجاج مسحب مشوي

بحريات 

كركند  مشوي
هامور فيليه
روبيان الخليج مشوي أو مقلي

كافيار اوسيترا  30جم 
كافيار اوسيترا  50جم
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األسعار شاملة %5 ضريبة القيمة المضافة 
%10 بدل الخدمة و %10 رسم البلدية

 يرجى إعالم النادل الخاص بكم في حال وجود حساسية تجاه الطعام، عدم تحمل الطعام، متطلبات
 حمية غذائية، أو أمور الدينية التي يمكن أن توجد لديكم أو لدى أي شخص من طرفكم. 

All prices are inclusive of 5% value added tax (VAT),
10% municipality fees and 10% service charge.

Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary 
 requirements or religious interest that you or any of your party may have.  

(V) Vegetarian نباتي



Desserts

 Mouhalabieh 
Oriental dessert with milk

 and sugar syrup 

 Oum Ali 
Baked bread with fresh milk 

and sugar syrup 

Assorted baklawa  
Traditional oriental dessert 

Fresh fruit salad (V)

Exotic fresh fruit platter (V)

Hot beverages 

Tea 

American coffee 

Turkish coffee 

Shisha 

Apple

Grape

Rose 

Mint
 

Salloum

الحلويات

مهلبية 
حلوى شرقية من الحليب 

والقطر

أم علي
خبز مطبوخ بالحليب

 الطازج والقطر

بقالوة مشكلة
حلويات شرقية تقليدية

سلطة فواكه طازجة

جاط فواكه موسمية طازجة

مشروبات ساخنة

شاي

قهوة امريكية

قهوة تركي

شيشة

تفاح

عنب

ورد

نعناع

سلوم
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األسعار شاملة %5 ضريبة القيمة المضافة 
%10 بدل الخدمة و %10 رسم البلدية

 يرجى إعالم النادل الخاص بكم في حال وجود حساسية تجاه الطعام، عدم تحمل الطعام، متطلبات
 حمية غذائية، أو أمور الدينية التي يمكن أن توجد لديكم أو لدى أي شخص من طرفكم. 

All prices are inclusive of 5% value added tax (VAT),
10% municipality fees and 10% service charge.

Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary 
 requirements or religious interest that you or any of your party may have.  

(V) Vegetarian نباتي




