
Appetizers
Sriracha Dynamites  (S)  AED 65
Lightly battered gulf shrimps with sriracha mayo
and spring onions.

Arabic Mezze Platter         AED 50
Hummus, mutable, tabouleh, vine leaves, kibbeh,
sambousek and cheese fatayer.

Nachos  AED 45
Tortilla Chips served with Homemade Guacamole,
Fresh Tomato Salsa and Sour Cream.

Fried Calamari (G) (S) AED 60
Deep Fried Spiced Crispy Squid Rings with 
Garlic and Lime Mayonnaise.

SOUPS
Cream of Chicken  AED 40
Homemade chicken soup, served with fresh
parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup  AED 30
Middle Eastern traditional rich and delicious red
lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Soup of the Day AED 30
Kindly ask your server for the day’s special.

SALADS
Traditional Greek Salad  AED 40
Feta cheese, tomato, cucumber, red onion, oregano
with Lemon and olive oil dressing.

Spice Island Green Salad        AED 35
Mix Lettuce, cucumber, carrots, cherry tomatoes
with house dressing. 

Classic Caesar Salad                   AED 55
Romaine Lettuce, Garlic Croutons and
Shaved Parmesan with Classic Dressing
Add Chicken / add prawns.                                                          AED 60 / 65

Fattoush  AED 45
A refreshing mix of tomato, cucumber, lettuce,
parsley, radish with fresh thyme in lemon and olive 
oil dressing, served with crispy bread and a dash of 
pomegranate molasses.

Sandwiches
Classic Club Sandwich (G)  AED 55
Smoked chicken, turkey bacon, fried egg,cheese with 
mayonnaise and crispy salad in toasted white or brown 
bread, served with French fries and coleslaw.

Cajun Chicken Burger (G)  AED 65
Cajun crusted chicken breast with tomato, lettuce
and your choice of turkey bacon, cheese egg or mushroom 
with avocado mayonnaise in toasted bun,
served with Cajun potatoes and tomato salsa.

Gourmet Beef Burger (180g) (G)               AED 75
Chargrilled Australian beef patty cooked well
done with tomato, lettuce, gherkins and your choice of 
turkey bacon, cheese, egg or mushrooms in toasted
bun, served with fries.

Chicken Fajitas (G)  AED 65
Tortilla Wrap, Cajun Marinated Chicken, White Onion,
Orange and Green Capsicum, Iceberg Lettuce served with
Sour Cream, Homemade Guacamole and Tomato Salsa.

Please share any allergies or dietary requirements you may have with your server
                               A – contains alcohol, G – contains gluten, N – contains nuts, S – contains seafood

All prices are in AED and inclusive of 10% service charge, 5% VAT and 7% municipality fee.

MAIN COURSE
Grilled Salmon (S)  AED 75
Fresh pan grilled salmon with house salad and
lemon butter sauce.  

Grilled Mix Seafood (S) AED 85
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari,
crème dory & mussels), served with a house salad.
Choice of French fries or Rice. 

Fish & Chips (S)  AED 77
Battered fried fish fillet served with green
pea puree, tartar sauce, lemon and French fries. 

Chicken Breast  AED 75 
Grilled chicken breast, served with steam
vegetables, mashed potato and mushroom sauce.
Choice of French fries or Rice. 

Butter Chicken (N) (G)  AED 78
Chicken tikka Cooked in clay oven finished with
Creamy Mild Curry served with basmati rice pickle
and papadum.

Oriental Mixed Grill  AED 85
Lamb chops, kofta, kebab, shish taouk,
served with oriental rice and fattoush salad.

Grilled Australian Beef Tenderloin             AED 85 
Served with steam vegetables, mashed potatoes
and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Rib eye Steak (220 gms)  AED 87
Grilled Australian Rib eye steak with roasted
potatoes served with mushroom sauce or
peppercorn sauce.

Make Your Own Pasta - Your choice
of pasta with homemade sauce                                AED 65
Penne, spaghetti or fusilli Tomato,
Bolognese, Alfredo sauce.

Nasi Goreng (S)                  AED 55
Indonesian stir-fried rice with sunny
side up egg, chicken, pickle and prawn cracker.  
Add Prawns.                                                                                                             AED 60
Add Beef.                                                                                                                     AED 63 

Thai Red Curry with Steamed Rice             AED 60/63/67
Add Chicken, Add Prawns, Add Beef.

Rice Biryani                  AED 65
Fragrant basmati rice with ginger, onions,
coriander and served  with pickles, 
mango chutney, raita & papadum.  
        Add Boneless chicken / Add Shrimps.                         AED 68/74

desserts
Cheese Platter  AED 75
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue,
served with assorted breads, crackers, relishes and nuts.

Umm Ali (N)  AED 50
baked Pastry with Pistachio,
Raisins and Rose Water. 

Cheesecake with Strawberry            AED 65

Classic Crème brûlée AED 60

Ice Cream 
 

AED 35
(3 Scoops) Vanilla, strawberry, caramel,
chocolate, cappuccino.

Seasonal Sliced Fresh Fruits  AED 45
Freshly sliced melon, kiwi, strawberry, pineapple,
Orange, pear, grapes and dates.
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مقبالت     

AED 65 �رسيرات�سا ديناميت )�س( - طبقنا اال�ستثنائي 

روبيان اخلليج مطبوخ بالزبدة مع �رسيرات�سا املايونيز وب�سل اخ�رس.

AED 50  (L) طبق  مزه عربية

احلم�س، الطماطم، التبولة، وراق عنب، الكبة، ال�سمبو�سه و فطاير اجلنب.

AED 45  (D) نات�سو�س

تورتية �سيب�س يقدم مع واكامويل حملية ال�سنع، �سل�سة طماطم طرية

و �سل�سة حام�سة. 

AED 60  (G) (S) كاالماري مقلي

حلقات احلبار املقرم�سة املقلية احلارة مع الثوم االأ�سود واملايونيز احلام�س.

ال�سوربات

AED 40  (D) كرمية دجاج

�سوربة دجاج حملية ال�سنع ، تقدم مع خبز حمم�س جنب البارميزان و البي�ستو.

AED 30  (V) (L) سوربة العد�س العربية�

�سوربة عد�س اأحمر تقليدي غني ولذيذ، يقدم مع خبز حمم�س و�رسائح الليمون.

AED 30  (V) (L) سوربة اليوم�

برجاء اال�ستف�سار مع نادلكم عن �سوربة اليوم.

ال�سلطات

AED 40  (V) سلطة يونانية تقليدية�

جبنة فيتا، طماطم، خيار، ب�سل اأحمر، اوريجانو مع �سل�سة الليمون وزيت الزيتون.

AED 35  (H) سلطة �سباي�س ايالند اخل�رساء�

مزيج اخل�س واخليار واجلزر وطماطم الكرز مع �سل�سة حملية ال�سنع.

AED 55/60/65  (D) سلطة  �سيزر الكال�سيكية�

خ�س روماين، خبز كروتون�س بالثوم و بارميزان يقدم مع �سل�سة كال�سيكية.

اجلمربي. 

الدجاج.   

AED 45  (V) (L) (H) فتو�س

خليط منع�س من الطماطم واخليار واخل�س والبقدون�س والفجل مع الزعرت الطازج

يف �سل�سة الليمون وزيت الزيتون، يقدم مع خبز مقرم�س و دب�س الرمان.

ال�سندوي�سات

AED 55  (G) (D) كال�سيك كلوب �سندوي�س

دجاج مدخن، حلم ديك رومي، بي�س مقلي، جبنة باملايونيز و�سلطة مقرم�سة

يف خبز اأبي�س اأو بني حمم�س، تقدم مع بطاطا مقلية وكول�سلو.

AED 65  (G) (D) برجر الدجاج كاجون

�سدر الدجاج املقرم�س بالكاجون مع الطماطم واخل�س واختيارك من بني بيكون

حلم ديك رومي، بي�س اجلبنة اأو فطر مع املايونيز االأفوكادو يف خبز ال�سم�سم املحم�س،

يقدم مع بطاطا الكاجون و�سل�سة الطماطم.

AED 75  (G) (D) جورميت بورجر باحلم

حلم البقر االأ�سرتايل امل�سوي على الفحم واختيارك من بني بيكون حلم ديك رومي،

بي�س اأو الفطر كل دالك يف خبز ال�سم�سم املحم�س يقدم مع البطاط�س املقلية.

AED 65  (G) (D) فاخيتا الدجاج

تورتيال الدقيق، دجاج متبل بالكاجون، ب�سل اأبي�س، فلفل اخ�رس، برتقال،

خ�س اي�سربغ يقدم مع كرمية حام�سة، جواكامويل حملي ال�سنع و �سل�سة الطماطم.

االطباق الرئي�سية

AED 75  (S) (H) سلمون م�سوي�

�سمك ال�سلمون امل�سوي الطازج مع �سل�سة حملية ال�سنع و�سل�سة زبدة الليمون.

AED 85  (S) م�ساوي ماأكوالت بحرية مم�سكلة

ت�سكيلة من املاأكوالت البحرية امل�سوية )الروبيان، الكاالماري، الكرمية وبلح البحر(

تقدم مع �سل�سة حملية اختيار البطاط�س املقلية اأو االأرز.

AED 77  (S) (D) ال�سمك وال�سيب�س

فيليه �سمك مقلى مع �سل�سة البازالء اخل�رساء و�سل�سة

التارتار والليمون والبطاط�س املقلية.

AED 75  (H) سدر دجاج قليل الكربوهيدرات�

�سدر دجاج م�سوي، يقدم مع خ�رسوات م�سلوقة، بطاطا مهرو�سة و�سل�سة م�رسوم

اختيار البطاط�س املقلية اأو االأرز.

AED 78  (N) (G) باتر ت�سيكن طبقنا اال�ستثنائي

دجاج تكا مطبوخ يف فرن طيني، كرمي كاري يقدم مع رز ب�سمتي، خملالت، وبابادوم.

AED 85  (L) م�ساوي عربية م�سكلة

�رسائح حلم ال�ساأن، كفتة، كباب، �سي�س طاووق، يقدم مع اأرز �رسقي و�سلطة فتو�س.

AED 85  (D) حلم البقر االأ�سرتايل امل�سوي

يقدم مع خ�رسوات م�سلوقة والبطاط�س املهرو�سة و�سل�سة الفلفل اأو الفطر.

AED 87  (D) ريب اي�ستيك م�سوي

ريب اي�ستيك ا�سرتايل م�سوي مع بطاط�س حممرة تقدم مع �سل�سة الفطر اأو �سل�سة الفلفل.

AED 87      (D) قم ب�سنع البا�ستا اخلا�سة بك مع �سل�ستنا املحلية ال�سنع

بيني، معكرونة اأو فو�سيلي طماطم، بولونيز، �سل�سة األفريدو.

AED 50/60/63  (S) نا�سي جورجن

اأرز اأندوني�سي مقلي مع بي�س مقلي من جانب واحد،

الدجاج، املخلالت، وبراون كراكر.

AED 60/63/67 الكاري االأحمر التايالندي مع االأرزاملبخر 

امكانية ا�سافة الدجاج، امكانية ا�سافة اجلمربي، امكانية ا�سافة حلم البقر.

AED 65/68/74  (V) برياين ارز

اأرز ب�سمتي مع الزجنبيل، الب�سل، الكزبرة، يقدم مع املخلالت،

�سل�سة املاجنو، ريتا و بابادوم.

خ�رسوات. دجاج. اجلمربي.

احللويات

AED 75  (D) طبق اجلنب

جرويري،بريي، موزاريال، �سيدار، �ساني�س بلو، يقدم مع ت�سكيلة من اخلبز،

ب�سكويت مملح و املخلالت.

AED 50  (G) (D) ام علي

(V) (N) .معجنات مقرم�سة مع الف�ستق والزبيب وماء الورد

AED 65  (D) جبنة مطبوخة مع الفراولة

AED 60 كال�سيك كرمي برويل 

AED 35 مثلجات مع الكوكيز وكرمي ال�سانتيلي 

)ثالث معالق( الفانيال والفراولة والكراميل وال�سوكوالته والكابت�سينو.

AED 45 �رسائح فواكه مو�سمية طازجة 

�رسائح البطيخ الطازج، الكيوي، الفراولة، االأنانا�س، الربتقال والكمرثى والعنب والتمر.

يرجى م�ساركة اأي اأمرا�س احل�سا�سية اأو املتطلبات الغذائية التي قد تكون لديك مع نادلك.

 s - يحتوي على ثمار البحر، n - يحتوي على مك�رسات، V - منا�سب للنباتيني، g - يحتوي على الغلتني، a - يحتوي على الكحول

االأ�سعار اأعاله ت�سمل ٪10 ر�سوم اخلدمة و ٪5 �رسيبة القيمة امل�سافة و ٪7 ر�سوم البلدية.
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