
WARM

TORCHED SALMON NORI TACOS (D) 8.000 
Teriyaki glaze, tograshi spice

SOFT SHELL CRAB SALT AND PEPPER (D)   8.000 
Thai spiced dipping

ROASTED DUCK BAO (G)   6.000
Pulled duck, hoisin, cucumber, scallion

BBQ  LAMB RIBS   7.000
Scallion, bbq glaze

KATAIF PRAWNS (G)   7.000
Charred pineapple, harissa aioli

SEAFOOD LAKSA   8.000
Hammour, prawn, calamari, fresh noodles snow peas, beansprouts, 

sambal

BOWLS OF GREENS 

AMAZING QUINOA (D,N,V)   5.500
Carrot, sliced pistachio, dried cranberry, greek feta, baby spinach, 

orange vinaigrette

SUPER SALAD (V,H)   5.500
Baby spinach, goji berry, avocado, asparagus, corn, cherry tomato, 

pumpkin seed, white balsamic dressing

BABY GEM LETTUCE & SALMON (D)  5.800
Gem lettuce, pulled poached salmon, avocado, salmon crisp, caper, 

spring onion, chive dressing

LOBSTER & POMELO   6.800
Mint leaves, cucumber, snow peas, kaffir lime, thai birds-eye chilly dressing

٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب المضافة٨األسعار المدونة أعاله خاضعة إلى  “ ”
“Prices are subject to 8% service charge & all applicable taxes”

“Food allergies and food intolerance: We welcome enquiries from guests who wish to know whether any meals contain particular ingredients”

A- Alcohol     V – Vegetarian     H – Healthy Option     G – Gluten     N – Nuts     D- Dairy

RAW, RARE, CURED 

OYSTERS (FINE DE CLAIRE – 4 pcs)   6.800
Pure and intense, full bodied flavor 

HAMACHI CRUDO (A,D)   6.000 
Compressed watermelon, mango, champagne vinaigrette

YELLOW FIN TUNA TARTAR (N,G)   5.000
Marinated cucumber, soy sesame dressing, sesame crackers

ANGUS BEEF SASHIMI (D,G)  7.000
Truffle aioli, lavash, crisp scallions, soy glaze  

JUMBO LUMP CRAB CEVICHE   8.000
Avocado mousseline, cilantro, mexican lime

HAND ROLLED MAKI SUSHI - 8 pcs 

SPICY TUNA TEMPURA   5.800
Asparagus, pickles, radish, chives, spicy sauce

JUMBO LUMP CRAB   8.000
Avocado, cucumber, chives, Japanese mayonnaise

PRAWN TEMPURA   7.200
Wasabi mayonnaise, soy emulsion

VOLCANO   7.000
Spicy crab, avocado, scallions, togarashi spices

CRUNCHY VEGETABLE ROLL   5.500
Avocado, cucumber, radish, scallion, orange mayonnaise

BLACK ANGUS BEEF TENDERLOIN TORCHED   7.800
Asparagus, cucumber, teriyaki glaze

SPICY SALMON ROLL TORCHED   6.000
Avocado, cucumber, salmon egg, togarashi spice

ASSORTED SASHIMI (2 pcs each)   9.000
Tuna, salmon, yellow tail, red snapper

ASSORTED NIGIRI (2 pcs each)   9.000
Tuna, salmon, unagi, yellow tail

FOR

THAT

AMAZING

CLIFFTOP

EXPERIENCE

MAIN COURSES

KALAMANSI LEMON MERINGUE (G),  4.000
Kalamansi parafait, grilled mangoes, raspberry coulis

POTTED SALTED CARAMEL (D.G)   4.000
Salted caramel ice cream, amaretto cherry , fresh basil 4.000

TARTE TATIN (D,G)  4.000 
Caramelized apple, vanilla ice cream

LAMB TEXTURES (D)   14.800 
Confit lamb neck | bbq lamb tenders | grilled loin

Purple potato puree, roasted garlic, thyme jus

BLACK ANGUS RIBEYE (D,A)  15.800
Pont neuf potatoes, baked shallot with gorgonzola, red wine reduction

MOULARD CONFIT DUCK (D)   12.000
Sautee ratte potato, porcini, green bean, thyme jus

TORTELLINI WITH RICOTTA AND SPINACH (D)   7.000
Basil pesto, roasted capsicum

FREE RANGE CORN FEED BABY CHICKEN

(MARQUIS DE FRANCE)   9.500
Chermoula spiced, saffron lime emulsion, rustic potato chips

SAUTED OMANI LOBSTER (A,D)  16.000
Medallions, morrel, natua foam 

ROASTED ATLANTIC HALIBUT (D)   12.800 
Creamed cauliflower, mussel ragout, shaved fennel, lobster butter

MISO SALMON (G)   10.800
Edamame puree, soba noodle, asparagus, soy ginger emulsion

DESSERT

BLACK FOREST (D,G,A)   4.000 
Valrhona chocolate manjari 64%, raspberry sorbet, kirsch jelly, 

meringue

Treat   5.000 
Pina colada, peach and elderflower, watermelon ice, exotic fruits

Signature  

Signature  

Signature  



THE EDGE menu has been carefully created for new possibilities in culinary pleasure allowing 
guests to relax, socialize in an environment that stimulates the senses. By re-writing the rules of 
dining edge makes a new approach for creating unforgettable experiences around the world



 

 مطاعم وبار ذا إيدج 

 مساًء  06:00صباحاً وحتى  12:00من 

 

 

 سلطة

 

 التوقيع  طبق

 5.800سمك السلمون )س( مع بيبي جيم خس 

 صلصة المقرمش، السلمون األفوكادو، المسلوق، السلمون سمك

 المعمر  الثوم

 

   0مذهلة )ل، م،ن(   كينوا

 مفتتة    فيتا و مدخن لوزو بري توت و  أخضر تفاحو جزر

 

 يلوفين تونا بوك )ن،س(  

 سمسم  كزبرة، جزر، أخضر، بصل خيار، أفوكادو، أرز،

  المحمص  الكاجو جوز شويو،

 

 )غ،س(  كاالماري سلطة كريسبي

   الليمون صلصة، كزبرة سلو، خيار ،مانجو

 

 سلطة ميسو البط المشوي  

   ميسو وسلطة والحمضيات  والبازالء  والطماطم األناناس

 

 ل،غ،س(  قيصر )

 جبنة  مقدد، بقر لحم كروتون، كوس، خس مشوي، دجاج

 وبارميزان   أنشوفي

5.80 

 

 

6.000 

 

 

 

5.500 

 

 

5.500    

 

 

5.000 

 

 ساندويش بيرغر و

 

 التوقيع  طبق

 7.000(  غ،س)  شمك كنعد تاكوس

 األحمر  الملفوف و وسل أفوكادوو متبلكاجون 

 

 كياباتا )ل،غ،م،ن(   

 وبيستا وطماطم روما   بافالو موزريال

 

 ( غ)  ساندويتش كلوب  كرون

 مقدد، رومي ديك لحم دجاج، سلطة كاملة، وجبة خبز

  طماطم، بيض 

 

 بانيني )ل،غ(  

 بروفولون  و المدخن الدجاج مع المحمص 

 

 )غ،م،س(  راب  تندوري  روبيان

   متبلة كزبرة بيستو  مع مشوي تندوري  روبيان

 

 )ل،غ(  أنجوس لحم بقري برجر

 السمسم  كعكة بصل، طماطم، شيدر،ايجد  مقدد،بقري  لحم

 

 دجاج كيساديال )ل،غ(  

 شيدر جبنة البينو،، جبصل ،فلفل مقلي

 

 )غ،ن(   راب  فالفل

 طحينة مخفوقة  بصل، مخلل، خيار فالفل،

5.500 

 

 

5.500 

 

 

 

5.000 

 

 

7.500 

 

 

8.500 

 

 

5.500 

 

 

5.000 

 

 

 مقلية  بطاطا  أو سلطة مع والبيرغر السندوتشات  جميعتقدم 

 حساءال

 

 )ل،ن(   جازباتشو طماطم

 المدخن  الزيتون وزيت  اليونانية فيتا

 (  س) بابلو

 ،كنعد  سمك مع العطرة العمانية البحرية المأكوالت  مرق

 المجفف  بالليمون المعطرة  الطماطم الجمبري،

3.000 

 

4.000 

 

 

 دافئال

 

 محروق بالمقالة )غ،س(  روبيان غيوزا

    الصويا مع غمس تقدم

 ( ل) متبل البقر العماني لحم أسياخ

 بالرمان  مخفوقة لبنة

 )غ،س(   كيك جمبري جامبو

 مايونيز  وسابي  مع يقدم آسيوي، سلو

 (  س) المشوي الليمون روبيان قشور

   تايلندي غمس  مع تقدم

 )م(   دجاج ساتاي

   السوداني الفول صلصة  مع يقدم

 )ل،غ(  جبنة مع مقلي جالبينو خبر

 غمس  كريمة مع تقدم

6.500 

 

7.000 

 

6.500 

 

6.500 

 

5.000 

 

5.000 

 

 

 الرئيسي  الطبق

 

 التوقيع  طبق

 10.800( غ،س)  المشوية العمانية البحرية المأكوالت  سلة

 خبز سامبال، طماطم جمبري، كاالماري، ،هامور عماني متبل

 ح مسط

 

  آنجوس كريسبي

 السمسم ، الصويا فول بصل، بروكلي، شيتاكي،

 )ل،غ،م،ن(   والسبانخ ريكوتا تورتيليني

 المشوي  والفلفل  البيستو ريحان

9.000 

 

7.500 

 

 الحلوى

 

 التوقيع  طبق

 3.800(  ل) ريكوتا بانا كوتا

 البطيخ شوربة 

 

 ميلي فيوليز )ل،غ،ن( 

 الممتعة  والتوت   الفاكهة كريم

 ل،غ،ن(  )  ماغنوم

   وشوكوالته شوكوال

 تورتة ساشر )ل،غ،ن(  

 مخفوقة  كريمة

 )ن(    موسمية شرائح فواكه طبق

 )ل،ن(   كريم اآليس خيار

 والفراولة  والشوكوالته الفانيليا من اختر

3.500 

 

3.500 

 

3.800 

 

3.600 

3.800 

  

 

 )ن( نباتي   –)س( طعام بحري  –)م( مكسرات   –)غ( غلوتين   –)ل( منتجات ألبان   –)ك( كحول 

 ضريبة خدمة وجميع الضرائب المضافة   %8األسعار المدونة أعاله خاضعة إلى 

 "  معينة  مكونات  على تحتوي وجبات  أي كانت  إذا ما معرفة في  يرغبون الذين الضيوف باستفسارات  نرحب : الطعام تحمل وعدم الغذائية "الحساسية


