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AED 25.00 

AED 25.00 

Caesar Salads-Classic/Chicken/Shrimps
Fresh Romaine lettuce tossed with homemade caesar dressing topped with parmesan 
and croutons.

Fresh Garden Salad (v)
Assorted lettuce served with vinaigrette dressing.

Greek Salads
Local lettuce with mix bell pepper, feta cheese, olive and lemon dressing.

Salads
(The entire menu items are available for 24 hours a day,7 days a week,with option to go).

AED 52.00/42/35 

AED 25.00 

Oriental Lentil Soup (v)
Flavored lentil puree served with crouton and lemon wedges.

Cream of Chicken soup
Fresh chicken with onion, garlic, cream.

Soups
AED 25.00 

Choice of quesadillas-Vegetable/Chicken
Choice of vegetable or chicken stuffed with cheese wrapped in tortilla bread. 
Served with guacamole and tomato salsa.

Hot Mezzah Ala Carte Each Portion
Meat samboosek-Minced lamb with pine nuts in pastries Kebbeh-Minced 
lamb,crushed wheat and pine nuts ball Spinach Fatayer-Spinach and onion in 
pastries(v) Cheese Roll-Feta cheese filled in pastries (v)

Lite Bites
AED 45/49.00 

Club Sandwich
Toasted sliced bread with beef bacon, chicken, fried eggs, cheddar cheese, lettuce 
and tomato.

Beef Burger
Homemade beef patty, garnished lettuce, tomato, gherkins, cheddar cheese served 
with fries and coleslaw.

Chicken Burger
Homemade chicken patty, garnished lettuce, tomato, gherkins, cheddar cheese served with fries 
and coleslaw.

Sandwiches And Burgers

AED 28.00 

AED 52.00 

AED 45.00 

AED 45.00 

(V ) Vegetarian ( H ) Healthy ( S ) Spicy
We do not use alcohol or pork in any food preparation. If you are allergic to any food substance please inform the server while placing your order.
All prices are in Dirham, inclusive of 7% municipality fee, 10 % service charge and %5 VAT.

all day!Keep you going 



السلطة
(تتوفر عناصر القائمة بأكملها لمدة 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في األسبوع، مع خيار للذهاب).

خضار فقط (خ) وصحى (ص)
جميع ماكوالتنا ال تحتوى على لحم الخنزير والكحول فى حال الحساسية برجاء اعالم النادل عند الطلب
جميع االسعار بالدرهم االماراتى شاملة ٧٪ للبلدية و١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.

درهم ٣٥/٤٢/٥٢،٠٠

درهم ٢٥،٠٠

درهم ٢٥،٠٠

سلطة سیزر – كالسیكیة / دجاج / روبیان
خس رومین طازج ممزوج مع تتبیلة سیزر محضرة بالطریقة المنزلیة یعلوھا جبن

البارمیزان وقطع الخبز المحمص.
سلطة خضار طازجة (ن)

تشكیلة خس تقدم مع تتبیلة الخل.
سلطة یونانیة

خس محلي مع تشكیلة فلفل رومي، جبن فیتا، زیتون، تتبیلة اللیمون.

الشوربة
شوربة عدس شرقیة (ن)

بوریھ العدس بالنكھات، یقدم مع قطع خبز محمص، لیمون..
بسبب، جبان، الحساء

الدجاج الطازج مع البصل والثوم والقشدة.

البرجر والساندویتشات

الیت بایتس
تشكیلة خیارات من الكسادیا – الخضار / الدجاج

تشكیلة خیارات من الخضار أو الدجاج المحشو مع الجبن ملفوف في خبز تورتیال. یقدم مع غواكامول،
صلصة الطماطم.

مازة ساخنة حسب الطلب – كل حصة
سمبوسك اللحم – فطائر محشوة بلحم ضأن مفروم مع صنوبر. كبة – كرات لحم ضأن مفروم، قمح مجروش،

صنوبر فطائر السبانخ – فطائر محشوة بالسبانخ والبصل (ن). رول الجبنة – فطائر محشوة بجبن الفیتا (ن).

كلوب ساندویتش
شریحة خبز محمص مع بیكون لحم بقري، دجاج، بیض مقلي، جبن شیدر، خس، طماطم.

برجر لحم بقري
قرص لحم بقري محضر بالطریقة المنزلیة، خس، طماطم، خیار مخلل، جبن شیدر.

برجر الدجاج
قرص دجاج محضر بالطریقة المنزلیة، خس، طماطم، خیار مخلل، جبن شیدر.

درهم ٢٥،٠٠

درهم ٢٥،٠٠

درهم ٤٥/٤٩،٠٠

درهم ٠٠،٢8

درهم ٤٥،٠٠

درهم ٥٢،٠٠

درهم ٤٥،٠٠

تبقي لكم الذهاب كل يوم!



Pepperoni
Tomato sauce topping with beef pepperoni and mozzarella cheese

Seafood Calzone
Pizza dough stuffed with mixed seafood and mozzarella cheese

Traditional Margarita(v)
Tomato sauce topping with mozzarella cheese

Pizza Con Fungi(v)
Thin crust pizza with homemade pizza sauce topped with fresh mushroom & mozzarella 
cheese

Pizza

Grilled Stuffed Chicken Breast
Stuffed chicken breast with Tartare cheese served with fries, Steam vegetables.

Arabic Mix Grill
Shish Taouk, shish kebab, lamb Kofta with fries.

Penne with Tomato Basil Sauce   (v)
Flavored Traditional Tomato sauce with Fresh Basil.

Fish and Chips
Western style fish and chips served with tartar sauce.

Chicken Noodles
Mix vegetable with chicken and pancit noodles.

Vegetable Fried Rice  (v)
Asian style Fried Rice. 

Main Course

AED 45.00 

AED 50.00 

AED 40.00 

AED 42.00 

AED 52.00 

AED 45.00 

AED 35.00 

AED 38.00 

AED 35.00 

AED 35.00 

Arranchini (V)
Fried risotto with mushroom.

Falafel (V)
Fried oriental chickpea patties with cumin and parsley.

Cocktail Samosa (V)
Stuffed masala vegetables in pastry sheet.

Chicken Popcorn
Breaded chicken cubes.

Finger Food
AED 30.00 

AED 30.00 

AED 30.00 

AED 30.00 

(V ) Vegetarian ( H ) Healthy ( S ) Spicy
We do not use alcohol or pork in any food preparation. If you are allergic to any food substance please inform the server while placing your order.
All prices are in Dirham, inclusive of 7% municipality fee, 10 % service charge and %5 VAT.

all day!Keep you going 



خضار فقط (خ) وصحى (ص)
جميع ماكوالتنا ال تحتوى على لحم الخنزير والكحول فى حال الحساسية برجاء اعالم النادل عند الطلب
جميع االسعار بالدرهم االماراتى شاملة ٧٪ للبلدية و١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.

تبقي لكم الذهاب كل يوم!

بيتزا
درهم ٤٥،٠٠

درهم ٥٠،٠٠

درهم ٤٠،٠٠

درهم ٤٢،٠٠

درهم ٥٢،٠٠

درهم ٤٥،٠٠

درهم ٣٥٠٠

درهم ٣٨،٠٠

درهم ٣٥٠٠

درهم ٣٥٠٠

الطبق الرئيسي

ببروني
صلصة الطماطم، تصدرت، ب، تذمر، بيبيروني، أيضا، موزريال، تشيس

األطعمة البحرية كالزون
عجين، حشى حشى، ب، متفاوت، األطعمة البحر، أيضا، جبن موزريال

(v) مارغريتا التقليدية
توماتو، تواقح، ب، جبن موزاريال

(v) بيتزا كون فونجي
قشرة رقيقة البيتزا مع صلصة البيتزا محلية الصنع تصدرت مع الفطر الطازج والجبن موزاريال

مشوي الدجاج المحشو الثدي
صدر الدجاج المحشو، ب، تارتار، جبن، ققحي، ب، البطاطا، بخس، فيجيتابلز.

مشويات ميكس العربية
شيش طاووق، كباب شيش، خروف كفتة مع بطاطس.

(v) ،بين، ب، بندورة، الريحان، تواقح
فالفوريد، تقليدي، صلصة البندورة، ب، جديدة مثل الزهرة، باسل.

السمك والبطاطا
األسماك، أيضا، الرقائق، ققحي، ب، صلصة التارتار.

معكرونة الدجاج
مزيج الخضار مع الدجاج و بانسيت الشعرية.

(v) األرز المقلي النباتي
اآلسيوي، األرز المقلي.

اصبع الطعام
(V) أرانشيني

ريسوتو، ب، إنتشر.
(V) فالفل

الفطائر الشرقية الحمص مع الكمون والبقدونس.
(V) كوكتايل ساموسا

ماساال، النباتات، إلى داخل، حلويات، صفح.
الدجاجة الفشار

مكعبات الدجاج.

درهم ٣٠،٠٠

درهم ٣٠،٠٠

درهم ٣٠،٠٠

درهم ٣٠،٠٠



Beverages
Soft Drink
Coca Cola
Diet Coke (Low Sugar)
Fanta
Sprite
Tonic / Ginger Ale
Soda
Energy Drink ( Red Bull )

Juices
Fresh Juice ( Freshly squezed orange )
Chilled Juice

Water
Small
Large
Sparkling Water

AED 18.00
AED 18.00 
AED 18.00 
AED 18.00 
AED 18.00 
AED 18.00 
AED 18.00 

AED 08.00
AED 14.00
AED 25.00

Ice Cream - Each Scoop
(Vanilla, Strawberry & Chocolate).

New York Cheese Cake
Splended combination of crushed crackers and creamy cheese
Served with rich blueberry.

Apple Pie
Green apples, sugar & cinnamon baked in tart.

Traditional Umm Ali 
Baked puff pastries with raisins & nuts.

Fresh Fruit Platter
(Water Melon, Orange, Pineapple).

Dessert
AED 12.00 

AED 32.00 

AED 32.00 

AED 32.00 

AED 32.00 

(V ) Vegetarian ( H ) Healthy ( S ) Spicy
We do not use alcohol or pork in any food preparation. If you are allergic to any food substance please inform the server while placing your order.
All prices are in Dirham, inclusive of 7% municipality fee, 10 % service charge and %5 VAT.

all day!Keep you going 

AED 18.00
AED 30.00



الحلویات
درهم ١٢،٠٠

درهم ٣٢،٠٠

درهم ٣٢،٠٠

درهم ٣٢،٠٠

درهم ٣٢،٠٠

آیس كریم – للمقدار
(فانیال، فراولة، شوكوالتة)

تشیز كیك نیویورك
مزیج رائع بین مسحوق مكسرات وجبنة كریمیة یقدم مع التوت األزرق اللذیذ.

فطیرة التفاح
تفاح أخضر، سكر، قرفة، مخبوزة في تارت.

أم علي بالطریقة التقلیدیة
معجنات مخبوزة مع الزبیب والمكسرات

طبق فاكھة طازجة
(بطیخ، برتقال، أناناس).

خضار فقط (خ) وصحى (ص)
جميع ماكوالتنا ال تحتوى على لحم الخنزير والكحول فى حال الحساسية برجاء اعالم النادل عند الطلب
جميع االسعار بالدرهم االماراتى شاملة ٧٪ للبلدية و١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.

المشروبات

درهم ١٨،٠٠
درهم ١٨،٠٠
درهم ١٨،٠٠
درهم ١٨،٠٠
درهم ١٨،٠٠
درهم ١٨،٠٠

المشروبات الغازیة
كوكاكوال
دایت كوال

فانتا
سبرایت
تونیك
صودا

درهم ١٨،٠٠
درهم ٣٠،٠٠

درهم ٨،٠٠
درهم ١٤،٠٠
درهم ٢٥،٠٠

تبقي لكم الذهاب كل يوم!

العصائر
عصائر طازجة
عصائر معلبة

المیاه
حجم صغیر
حجم كبیر 

میاه فوارة



all day!Keep you going 
Hot Beverages
Coffee & Tea

English Breakfast Tea

Camomile Tea

Green Tea

Jasmine Tea

Espresso ( Single / Double )

Americano

Cappuccino

Cafe Latte

Macchiato

Hot Chocolate

Turkish Coffee

Decaffeinated Coffee 

AED 18.00 

AED 18.00 

AED 18.00

AED 18.00 

AED 20.00 & 22.00

AED 20.00

AED 20.00

AED 20.00

AED 20.00

AED 20.00

AED 22.00

AED 18.00

(V ) Vegetarian ( H ) Healthy ( S ) Spicy
We do not use alcohol or pork in any food preparation. If you are allergic to any food substance please inform the server while placing your order.
All prices are in Dirham, inclusive of 7% municipality fee, 10 % service charge and %5 VAT.



المشروبات الساخنة

خضار فقط (خ) وصحى (ص)
جميع ماكوالتنا ال تحتوى على لحم الخنزير والكحول فى حال الحساسية برجاء اعالم النادل عند الطلب
جميع االسعار بالدرهم االماراتى شاملة ٧٪ للبلدية و١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.

شاى قهوة

وجبة اإلفطار شاي االنجليزية

شاي البابونج

شاي أخضر

شاي الياسمين

اسبرسو (مفرد / مزدوج)

أمريكانو

كابتشينو

مقهى التيه

ماكياتو

شكوالته ساخنة

قهوة تركية

قهوة منزوعة الكافيين

درهم ١٨،٠٠

درهم ١٨،٠٠

درهم ١٨،٠٠

درهم ١٨،٠٠

درهم ٢٠،٠٠/٢٢،٠٠

درهم ٢٠،٠٠

درهم ٢٠،٠٠

درهم ٢٠،٠٠

درهم ٢٠،٠٠

درهم ٢٠،٠٠

درهم ٢٢،٠٠

درهم ١٨،٠٠

تبقي لكم الذهاب كل يوم!



BUR DUBAI - EMBASSY DISTRICT

أحد فنادق

منطقة السفاراتبر دبي



Monday to Sunday 6:30 am to 10.30 pm

BUR DUBAI - EMBASSY DISTRICT

أحد فنادق

منطقة السفاراتبر دبي


