
    CHAMPAGNE
                 BTL                    3 BTL   MAGNUM

LAURENT PERRIER LA CUVÉE  850        2295  1800   

LAURENT-PERRIER BRUT ROSÉ 1800        4950       

MOËT & CHANDON IMPÉRIAL  900        2400

BOTTLE SERVICE WITH 3 CANS OF REDBULL,
MIXERS AND BAR SNACKS

MAGIC FOUR

CÎROC 75CL

LAURENT PERRIER BRUT 75CL

EXOTIC FRUIT PLATTER

BAR SNACKS

2100

FOUR LUX

CÎROC 75CL

LAURENT PERRIER BRUT 1.5L

MEGA EXOTIC FRUIT PLATTER

CANAPÉS

3100

IN-ROOM BRUNCH

JAGERMEISTER    750 

PATRÓN XO CAFÉ    1050 

PATRÓN SILVER    1050

CÎROC      1200 

GREY GOOSE     1330

GREY GOOSE 1.5L    2550 

PATRÓN AÑEJO     1400

GORDON’S PINK     750

TANQUERAY NO. 10    1050

HENDRICK’S     1050 

BACARDI 8 AÑOS    950 

JACK DANIEL’S OLD NO.7   1050

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL  1100

CHIVAS REGAL 12 YRS.    1100

MACALLAN 12 YRS.    1700

CHIVAS REGAL 18 YRS.    2500 



COCKTAIL MASTERCLASS
Get your group of friends together, grab a shaker and deliver your 
own dash of delicious concoctions. Choose your favourite cocktail 
below and we’ll send you a bottle of premix and one bottle of your 
preferred spirit alongside our in-house mixologist’s recipe. Each 
recipe provides 17-20 delicious cocktails.
 

MIXER   50 PER BTL

BLOODY MARY | PIÑA COLADA | MARGARITA   | MOJITO 
Your go-to cocktail mix isn’t listed? Ask our bartenders for your 
favourite mix.

SPIRITS   

CAPTAIN MORGAN WHITE   780

BACARDI 8 AÑOS    950

TANQUERAY LONDON DRY    780

TANQUERAY NO. 10    1050

HENDRICK’S     1050

SMIRNOFF     780

CÎROC      1200

GREY GOOSE     1330
 
 

PRIVATE BARTENDER 150 PER HOUR

No matter the occasion, we’re here to serve up some theatre for you.
Treat yourself to your very own mixoligst.

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

NOT INTO COCKTAILS?

 CORONA BEER BUCKET 
6 bottles for AED210



COCKTAIL FEVER (D)(E)(G)(N)(S)                                                           300
Spring rolls, chicken popcorn, potato bravas, mini angus beef sliders, 

buffalo tenders, BBQ sauce, honey mustard, chipotle ailoi, jalapeño mayo

SWEET TREAT (D)(E)(G)(N)                                                                       300
Chocolate fondue, popcorn, crêpes, giant banoffe mess, sugar donuts, 

fruit platter 

THE MORNING AFTER (D)(E)(G)(N)(S)                                                   400
INCLUDING ONE LITRE OF MIMOSAS                                                                                                      610
Healthy juices, pancakes, crumpets with smoked salmon and cream cheese, 

potatoes, mushrooms and cheese, avocado, tomato, bacon and feta, fried egg 

on toast, ham and cheese toasties, fruits

FIESTA MEXICANA (D)(G)(N)                                                                   400
INCLUDING ONE BOTTLE OF TEQUILA                                                                     1100
Jalapeño poppers, chicken quesadillas, beef empanadas, loaded nachos,

guacamole, sour cream, chipotle aioli, pico de gallo, BBQ sauce 

THE AMERICAN DREAM (D)(E)(G)(N)                                                    400                                             
INCLUDING ONE BEER TOWER                                                                               700
Margherita pizza, mini angus beef sliders, buffalo wings, cajun potatoes,

blue cheese dip, jalapeño mayo, honey mustard mayo 

1001 NIGHTS MEZZEH (D)(E)(G)(N)(S)                                                  400
Hummus, batata halabi, tabbouleh, babaghanouj, dukka hummus, cheese 

fatayer, kibbeh, prawn rakakat, shish taouk, lamb kofta, lamb skewers, Arabic 

cheese platter, olives, vegetable crudités, tzatziki, torator sauce, garlic sauce, 

chermoula

FOR UP TO 6 PEOPLE

(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (V) Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% municipality fee and 10% service charge

All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements



كوكتيل فيڤر (أ)(ب)(غ)(م)(م ب)                   300 
لفائف الخضار، فشار الدجاج، برافاس البطاطس، ساليدر لحم انجوس ميني،

تندر البافلو، صوص الباربكيو، خردل العسل، شيبوتل ايلوي، هالبينو مايونيز

 

الحلويات (أ)(ب)(غ)(م)                     300
فوندو الشوكوالتة، الفشار، الكريب، بانوفي عمالقة، دونات، طبق فاكهة

ذا نيكست مورنينغ (أ)(ب)(غ)(م)(م ب)                  400
عصائر صحية ،بانكيك، قطع صغيرة مع سمك السلمون المدخن وجبنة الكريمة

 البطاطا ، الفطر والجبن ، األفوكادو ، الطماطم ، لحم مقدد والفيتا ، البيض المقلي

على التوست ، لحم مع الجبن توست، فواكه

فييستا ميكسيكان (أ)(غ)(م)                                                  400
هاالبينو بوبيرز، كاساديا الدجاج،  لحمة اإلمباناداس، ناتشوز، صلصة غواكامولي، 

القشدة الحامضة، صلصة التشيباتولي، بيكو دي غالو ، صلصة الباربكيو

الحلم األمريكي (أ)(ب)(غ)(م)                                                 400   
يتا ، ساليدر من لحم أنجوس ، جناًحا، بطاطا كيجن ،جبنة زرقاء ، هاالبينو مايو ، مايونيز بالعسل بيتزا مارجر

طبق مزة الف ليلة وليلة (أ)(ب)(غ)(م)(م ب)         400
 حمص ، بطاطا حلبي ، تبولة ، باباغنوج ، حمص دوكا ، فطائر الجبن ، كبة ، جمبري،

 شيش طاووق ، كفتة لحم الضأن ، أسياخ لحم، طبق جبن عربي ، زيتون ، كروديت خضار ، 

تزاتزيكي ، صلصة تورتور ، صلصة ثوم ، شيرموال

تكفي ل 6 شخص

يبة  ية، (ص) صويا، (ن) نباتي كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضر (ك) كحول، (أ) ألبان، (ب) بيض، (غ) غلوتين، (م) مكسرات، (م ب) مأكوالت بحر
على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، رسوم البلدية بنسبة 7 بالمئة، ورسوم الخدمة بنسبة 10 بالمئة

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما



BREAKFAST



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (V) Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% municipality fee and 10% service charge

All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements

BREAKFAST SET MENU
6:00 AM — 11:00 AM

CONTINENTAL BREAKFAST (D)(E)(G)(N)(V) 95
BAKERS’ BASKET Freshly baked viennoiseries, bread and toast, 
assorted jams, honey and butter

FRESHLY SLICED FRUIT

CHOICE OF FRESH FRUIT JUICE Orange, grapefruit, green apple 
or lemon & mint

HOT BEVERAGES Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea 
infusion, hot milk or hot chocolate

THE FIVE HEALTHY START (D)(E)(G)(N)(V) 105
BERRY GRANOLA Honey, Greek yoghurt 

EGG MUFFIN Sweet potato, spinach, asparagus, mushrooms, 
onion, parmesan shavings, herb oil, pepper purée, tomatoes and 
garlic

BREAD Gluten-free bread rolls 

GREEN SMOOTHIE Kale, avocado, banana and green apple

CHOICE OF FRESH FRUIT JUICE Orange, grapefruit, green apple 
or lemon & mint

HOT BEVERAGES Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea, herbal 
infusion or hot chocolate 

ENGLISH BREAKFAST (D)(E)(G)(N) 115
BAKERS’ BASKET Freshly baked viennoiseries, bread and toast, 
assorted jams, honey and butter

FRESHLY SLICED FRUIT

CHOICE OF FRESH FRUIT JUICE Orange, grapefruit, green apple 
or lemon & mint

TWO ORGANIC, FREE RANGE FARM EGGS Scrambled, omelette, 

fried, poached or boiled. With choice of chicken or beef sausage. 
Served with sautéed mushrooms, grilled tomato, hash brown, 
crispy beef bacon or turkey bacon and baked beans

HOT BEVERAGES Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea 
infusion, hot milk or hot chocolate

ARABIC BREAKFAST (D)(E)(G)(V)(N) 115
ARABIC BREAD BASKET

FRESHLY SLICED FRUIT

SELECTION OF DATES

CHOICE OF FRESH FRUIT JUICE Orange, grapefruit, green apple 
or lemon & mint

ARABIC PLATTER Shakshuka eggs with tomatoes, bell pepper, 
cumin and onion. Served with Arabic cheese, foul moudamas, 
crudités, pickles and olives

HOT BEVERAGES Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, 
Turkish coffee or tea infusion



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (V) Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% municipality fee and 10% service charge

All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements

À LA CARTE BREAKFAST
6:00 AM — 11:00 AM
MIDDLE EASTERN SHAKSHUKA (E)(G)(V) 45
Organic fee range egg, onion, cumin, parsley, tomato, sourdough 
bread, hash brown, asparagus

FRUIT SELECTION (V) 50
Seasonal sliced fruit

COLD CUTS (D)(E)(G)(N) 50
Selection of veal, beef and chicken cold cuts. Served with capers, 
pearl onion, gherkins and grilled sourdough bread

CHEESE (D)(G)(N)(V)
ARABIC CHEESE PLATTER 55
Served with pita bread

INTERNATIONAL CHEESE PLATTER  85
Served with fig chutney, crackers, dried fruit and nuts 

EGGS BENEDICT (D)(E)(G)  70
YOUR CHOICE OF:  Avocado, turkey ham or smoked salmon
Poached egg, brioche, hollandaise espuma, asparagus, hash 
brown and tomatoes 

EGGS DELICATESSEN (D)(G)  75
YOUR CHOICE OF ORGANIC, FREE RANGE EGGS Scrambled, 
poached, boiled or fried

OMELETTE Choice of filling: mushrooms, onion, capsicum, 
cheddar, Roma tomatoes, bacon, chilli, herbs. With choice of 
chicken sausage or beef sausage, turkey or beef bacon. Served 
with hash browns, asparagus and tomato confit

SMOKED SALMON BAGEL (D)(E)(G) 75
Chive cream cheese, mixed greens, onion, dill, lemon
caper, bagel



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (V) Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% municipality fee and 10% service charge

All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements

YOGHURT (D)(V) 35
Low-fat, plain, flavoured, coconut 
 
CEREAL SELECTION
CHOICE OF CEREALS (D)(G)(N)(SY)(V) 35
Cornflakes, Special K, Coco Pops, All-Bran or Rice Krispies. Served 
with full-cream milk, low-fat milk, soy milk, almond milk or skimmed 
milk 

OATMEAL (D)(G)(V) 35
Prepared with full-cream milk, low-fat milk, soy or skimmed milk

BIRCHER MUESLI (D)(G)(N)(V) 45 
Served with yoghurt, dried raisins, green apple and acacia honey, nuts

ACAI BOWL (D)(G)(N)(V)  45
FIVE TOPPINGS OF YOUR CHOICE
Banana, strawberry,  blueberry, raspberry, mango, almond flakes
sliced pistachio, peanut butter, walnuts,cashews 
pumpkin seeds, peanuts, granola mix, chia seeds 

FROM THE GRIDDLE 50
PANCAKES (D)(E)(G)(V) Served with Chantilly cream and Canadian 
maple syrup, raspberry puree and berries

WAFFLES (D)(E)(G)(N)(V) Served with sliced banana, almond flakes, 
melted chocolate and berries

FRENCH TOAST (D)(E)(G)(V) Served with meringue, caramelised 
banana, lemon curd, salted caramel sauce and berries



À LA CARTE

11:30 AM - 12:00 AM



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (V) Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% municipality fee and 10% service charge

All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements

APPETIZERS
CHICKEN FRANCO (D)(E)(G)(S) 55
Fried chicken tenders, honey mustard and BBQ sauce

JALAPEÑO POPPERS (D)(G)(E)(V)                                         60                      
Breaded jalapeños stuffed with cheddar, red peppers, sweet chilli 
sauce and Mexican salsa

COLD MEZZEH (D)(G)(N)(V)  60
Dukka hummus, stuffed vine leaves, batata halabi, tabbouleh 
Arabic bread.

HOT MEZZEH (D)(G)(N)(S)  65
Lamb kibbeh, cheese fatayer, shrimp rakakat, chicken wing with 
BBQ sauce, tarator sauce 

CHICKEN TIKKA (D)(N) 65
Cucumber crudités, pickled onions, lemon wedges, mint chutney 

HUMMUS WITH BEEF (G)(N) 65

Pomegranate, mint, black pepper, radish, Arabic bread, pine seeds

CRISPY CALAMARI (D)(E)(G) 70
Fried calamari, lemon and jalapeno mayo, red pepper, coriander

BURATTA (D)(G)(V)(N) 75
Heirloom tomatoes, mixed greens, balsamic reduction
and basil pesto

SALADS
FATTOUSH (G)(V) 50
Baby gem lettuce, tomato, cucumber, bell pepper, radish, 
pomegranate and pita bread

THE MIXING BOWL (D)(E)(G)(S)(SY) 55
Choose as many ingredients you like 
Salad leaves: Boston, baby gem, rocket
Protein: Chicken, veal bacon, tuna
Vegetables: Tomato, cucumber, olives, radish
Condiments: Croutons, feta, parmesan, gruyère
Dressing: Miso, balsamic, lemon, Caesar dressing 
Additional protein: Smoked salmon  10             Shrimps  10

GREEK SALAD (D)(V) 50
Cucumber, lettuce, tomato, Kalamata olives, bell pepper, 
onion, oregano and feta

CAESAR SALAD (D)(G)(S)
Classic  60 Chicken  70 Prawn  80
Baby gem lettuce, quail egg, crispy veal bacon, anchovies and 
parmesan snow

THAI BEEF SALAD (G)(N)(S) 70
Cucumber, tomato, peanuts, coriander, mint, lime, chilli, 
grapes, onion

SOUPS
TOMATO SOUP (D)(G)(V) 45 
Herb roasted tomato, basil oil,grilled focaccia

LENTIL SOUP (G)(V)(D)  45
Lemon, coriander, mini pita bread

HOT AND SOUR CHICKEN SOUP (G)(SY)(E) 45
Carrots, mushrooms, scallions, garlic, chilli, chicken and sesame 



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (V) Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% municipality fee and 10% service charge

All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements

BREAD TO BITE Served with French fries

CLASSIC CHEESE TOAST (D)(G)(V) 45 
Sourdough bread, white cheddar, yellow cheddar, gruyere and 
chipotle ketch up

CLASSIC HAM AND CHEESE SANDWICH (D)(G)  65
Turkey ham and Swiss cheese

BBQ CHICKEN PANINI (D)(E)(G)  65
Pickled jalapeño, caramelised onion, cheddar, panini bread, 
lettuce and cholula mayo

CLUB SANDWICH (D)(E)(G)  65
Chicken, fried egg, turkey bacon, tomato, cheese, lettuce,
white or brown bread and mayo 

CHEESE CHICKEN QUESADILLAS (D)(G)  65
Bell pepper, cheddar, onion, sour crème, chipotle aioli

MOROCCAN LAMB WRAP (D)(E)(G)(N) 70 
Cucumber, tomato, tahini, garlic sauce and coriander

CHICKEN BURGER (D)(E)(G) 70
Potato bun, red onion, lettuce, tomato, cheese and buffalo mayo

PHILLY CHEESESTEAK (D)(G)(S) 75
Sliced beef rib eye, bell pepper, shiitake mushroom, potato bun,
cheddar and BBQ sauce 

VEGAN BURGER (G) 85
Beyond the meat patty, tomato, lettuce, caramelized onion, vegan mayo 
and green salad 

WAGYU BURGER (D)(E)(G)  85
Minced wague, caramelized onion, fried onion, tomato, cheddar, roasted 
garlic mayonnaise, mustard and brioche bun 

PIZZA
MARGHERITA (D)(G)(V) 55 
Tomato base, mozzarella and oregano

PEPPERONI (D)(G)  65
Tomato base, pepperoni, mozzarella and black olives

TANDOORI CHICKEN (D)(G)(N)  65
Malai tikka base, coriander, green chilli, onion and mozzarella

FRUTTI DI MARE (D)(G)(S)  70
Tomato base, mozzarella and mixed seafood, garlic and chilli 

TRUFFLE (D)(G) 75
Mozzarella, ricotta, truffle, basil

VEGAN (D)(G)(N)(V)  80 
Italian tomato base, pistachio, fried zucchini, eggplant
basil, olive oil



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (V) Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% municipality fee and 10% service charge

All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements

PASTA AND RISOTTO
SPAGHETTI AGLIO E OLIO  (G)(V)  65
Asparagus, zucchini, heirloom carrots, broccoli, garlic, parsley
chilli flakes, olive oil

MUSHROOM RISOTTO (D)(V)  65
Carnaroli rice, mushrooms, parmesan and basil oil 

PENNE ALFREDO (D)(G) 70
Chicken breast, mushrooms in white sauce or tomato sauce, 
parmesan

SPAGHETTI BOLOGNESE (D)(G)  75
Beef ragout, basil oil and parmesan snow

PASTA FAVOURITES (D)(G)(S)(N) Create your own pasta
All pasta served with parmesan
Vegetable  60  Chicken  65        Seafood  70
Pasta: Penne, spaghetti, fettuccini       Sauce: white, tomato, pink, pesto

BAKED LOBSTER AND CONCHIGLIE  (G)(D)(S)  90
Lobster bisque, cheese, fennel, tarragon, parmesan, spinach, 
asparagus  

MAIN COURSES
CLASSIC FISH AND CHIPS (D)(E)(G) 85
Atlantic cod, mushy peas, tartare sauce and French fries

GRILLED HARISSA CHICKEN (D)(E)(N)  100
Safron rice, grilled vegetable skewer, chermoula and garlic sauce

THAI GREEN CURRY (G)(S)  
Chicken 95      Prawn 110
Jasmine rice with fresh eggplant, red pepper and 
Thai curry sauce

CHICKEN KATSU CURRY (G)(E)(SY)(S)  110
Katsu curry sauce, sticky rice, onion, potatoes, carrots and soy 
sauce

SEARED SCOTTISH SALMON (D)(G)  120
Couscous, Chinese spinach, red pepper glaze and fennel 
mandarin sauce

LAMB CHOPS (D)(G)(N)  140
Crispy polenta, herbed beans, red pepper confit, almond flakes 
and rosemary gravy

ARABIC MIXED GRILL (D)(E)(G)(N)  160
Pari lamb chops, lamb kofta, shish taouk,  lamb skewers, saffron 
rice, grilled vegetable skewer, bewas bread and garlic sauce 

GRILLED TIGER PRAWNS  (D)(G)(S)          160
Grilled vegetables, lemon buter sauce, black olive crumble  

GRILLED BLACK ANGUS STRIPLOIN (D)(G)  165
Mojo piccante, sunchoke matcha purée, sunchoke crisps, tomato,
mashed potato or French fries



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (V) Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% municipality fee and 10% service charge

All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements

INDIAN CLASSICS
DAL MAKHANI (D)(G)(V)  50
Black whole dal, Indian spice curry and steamed rice. Served with 
mango chutney, pickles and papadum

BIRYANI (D)(G)(N)
Vegetarian 75         Chicken   80       Lamb 100
Basmati rice, masala, coriander, mint,cashew nuts and fried onion. 
Served with pickles, papadum, raita and chutney

BUTTER CHICKEN (D)(G)(N) 85
Chicken thigh, tomato gravy, cream, rice and Indian condiments

TANDOOR PLATTER (D)(G)  110
Chicken tikka, mutton kebab, tawa fried fish.
Served with onion, cucumber salad, naan or steamed rice, 
papadum, pickles, mango and mint chutney

PASTRIES
CRÈME BRÛLÉE (D)(E)  40
Caramelised vanilla cream quenelle, fresh berries and
raspberry meringue

UMM ALI (D)(E)(G)(N)  40
Puff pastry, cream, milk, nuts and raisins

BANANA NUTELLA CHOCOLATE TART (D)(E)(G)(N)  40
Caramelised banana slices, Nutella, chocolate crémeux and
caramel

NEW YORK CHEESECAKE (D)(E)(G)  40
Baked cheesecake, blueberry compote, vanilla whipped cream 

CARROT CAKE (D)(E)(G)(N)  40
Cream cheese, pistachio, walnuts, mango gel and berries

FRUIT PLATTER (V) 50
Seasonal fruit selection

MILKSHAKES 

OREO MILKSHAKE (D)(G)                                                        30
Buttercream, vanilla ice cream, milk, chocolate chips, Oreos, 
whipped cream, chocolate sauce

STRAWBERRY MILKSHAKE (D)(G) 30
Buttercream, vanilla ice cream, strawberry sauce, vanilla muffin, 
candy floss

PEANUT BUTTER MILKSHAKE (D)(G)(N) 30
Buttercream, vanilla ice cream, milk, peanut butter, 
shortbread, M&M’s, caramel sauce, marshmallows,
Reese’s Peanut Butter Cups



KIDS



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (V) Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% municipality fee and 10% service charge

All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements

KIDS MENU
MINI PIZZA MARGHERITA (G)(D)(V)  40
Tomato base, mozzarella and oregano

CHICKEN TENDERS (D)(E)(G)  40
Breaded chicken and French fries

MAC AND CHEESE (D)(G)  40
Cheddar and macaroni

WAGYU SLIDERS (D)(E)(G)  45
Cheddar, tomatoes, mayo and French fries

MINI BOLOGNESE (D)(G)  45
Beef stew, basil and parmesan snow



LATE NIGHT

MIDNIGHT - 6:00 AM



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (V) Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% municipality fee and 10% service charge

All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements

APPETIZERS
COLD MEZZEH (D)(G)(N)(V)  60
Dukka hummus, stuffed vine leaves, batata halabi, 
tabbouleh, Arabic bread and baba ghanoush

HOT MEZZEH (D)(G)(N)(S)  65
Lamb kibbeh, cheese fatayer, shrimp rakakat, chicken wings with 
BBQ sauce, tarator sauce

CRISPY CALAMRI (D)(G) 70
Fried calamari, lemon, red pepper, spring onion and 
jalapeño mayo

BURATTA (D)(G)(V)(N) 75
Heirloom tomatoes, mixed greens, balsamic reduction and 
basil pesto

SALADS
FATTOUSH (G)(V) 50
Baby gem lettuce, tomato, cucumber, bell pepper, radish, 
pomegranate and pita bread

CAESAR SALAD (D)(G)(S)
Classic (V)  60 Chicken  70 Prawn (S)  80
Baby gem lettuce, quail egg, crispy veal bacon, anchovies and 
parmesan snow

SOUPS
TOMATO SOUP (D)(G)(V) 45 
Herb roasted tomato, basil oil and grilled cheese focaccia

LENTIL SOUP (G)(V)(D)  45
Lemon, coriander and fried pita bread

BREAD TO BITE Served with French fries

CLASSIC CHEESE TOAST (D)(G)(V) 45 
Sourdough bread, white cheddar, yellow cheddar, 
gruyere, chipotli ketchup 

CLUB SANDWICH (D)(E)(G)  65
Chicken, fried egg, turkey bacon, tomato, lettuce, white or brown 
bread and mayo

WAGYU BURGER (D)(G)  85
Cheddar, caramelised onion, tomato, Dijon mustard and roasted 
garlic mayo, crispy onion

PASTA
PENNE ALFREDO (D)(G) 70
Chicken breast, mushrooms in white sauce or tomato sauce, 
parmesan

SPAGHETTI BOLOGNESE (D)(G)  75
Beef ragout, basil oil and parmesan snow



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (V) Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% municipality fee and 10% service charge

All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements

PIZZA
MARGHERITA (D)(G)(V) 55 
Tomato base, mozzarella and oregano

TANDOORI CHICKEN (D)(G)(N)  65
Malai tikka base, coriander, green chilli, onion and mozzarella 

PEPPERONI (D)(G)  65
Tomato base, pepperoni, mozzarella and black olives

MAIN COURSES
BIRYANI (D)(G)(N)
Vegetarian 75         Chicken   80       Lamb 100
Basmati rice, masala, coriander, mint,cashew nuts and fried onion. 
Served with pickles, papadum, raita and chutney

ARABIC MIXED GRILL (D)(E)(G)(N)  160
Pari lamb chops, kobedeh kofta, goga masty, saffron rice,
grilled mini vegetable skewer, garlic sauce and chermoula 

PASTRIES
CRÈME BRÛLÉE (D)(E)  40
Caramelised vanilla cream quenelle, fresh berries and
raspberry meringue

UMM ALI (D)(E)(G)(N)  40
Puff pastry, cream, milk, nuts and raisins

BANANA NUTELLA CHOCOLATE TART (D)(E)(G)(N)  40
Caramelised banana slices, Nutella, chocolate crémeux and
caramel

NEW YORK CHEESECAKE (D)(E)(G)  40
Baked cheesecake, blueberry compote, vanilla whipped cream 

CARROT CAKE (D)(E)(G)(N)  40
Cream cheese, pistachio, walnuts, mango gel and berries

FRUIT PLATTER (V) 50
Seasonal fruit selection

MILKSHAKES 

OREO MILKSHAKE (D)(G)                                                        30
Buttercream, vanilla ice cream, milk, chocolate chips, Oreos, 
whipped cream, chocolate sauce

STRAWBERRY MILKSHAKE (D)(G) 30
Buttercream, vanilla ice cream, strawberry sauce, vanilla muffin, 
candy floss

PEANUT BUTTER MILKSHAKE (D)(G)(N) 30
Buttercream, vanilla ice cream, milk, peanut butter, 
shortbread, M&M’s, caramel sauce, marshmallows, 
Reese’s Peanut Butter Cups



BEVERAGES



CHAMPAGNE & SPARKLING WINE

BLANC GLS 125 ML BTL

PROSECCO DOC | ATTO PRIMO 50 190
Piedmont

LA CUVÉE | LAURENT-PERRIER  870
Champagne

BRUT IMPÉRIAL NV | MOËT & CHANDON  900
Champagne

ROSÉ GLS 125 ML BTL

SPARKLING ROSÉ | DA LUCA 60 190
Veneto

BRUT ROSÉ | LAURENT-PERRIER  1850
Champagne

WHITE WINE GLS 150 ML BTL

SAUVIGNON BLANC | ANAKENA 39 190
Pays D’Oc | France

PINOT GRIGIO | ANCORA 50 240
Piedmont | Italy

CHARDONNAY | CASILLERO DEL DIABLO 59 290
Casablanca Valley | Chile

GAVI DI GAVI DOCG | BENI DI BATASIOLO  415
Piedmont | Italy

SAUVIGNON BLANC | SANCERRE  680
Loire Valley | France

RED WINE GLS 150 ML BTL

MERLOT | LINDEMANS 39 190
Western Cape | South Africa

ALAMOS CATENA | MALBEC 60 250
Mendoza | Argentina

PINOT NOIR | MUD HOUSE  420
Central Otago | New Zealand

THE CHOCOLATE BLOCK | BOEKENHOUTSKLOOF 650
Western Cape | South Africa

ROSÉ GLS 125 ML BTL

PINOT GRIGIO | CREATO IN ITALIA 39 190
Stellenbosch | South Africa

THE PALM BY WHISPERING ANGEL 
CHÂTEAU D’ESCLANS  470
Provence | France



COCKTAILS
FIVE LYCHEE MARTINI  45
Gin | lychee puree | lemon juice | elderflower syrup

ESPRESSO MARTINI  45
Vodka | Kahlúa | vanilla syrup | espresso

GOOD OLD COSMO 45
Vodka | cranberry | orange liqueur | lime juice | cranberry juice

FIVE MOJITO 45
Rum | lime juice | passion fruit | mint | brown sugar 

MARGARITA 45
Tequila | orange liqueur | lime juice | sugar syrup

PIÑA COLADA 45
Rum | coconut cream | pineapple juice | sugar | lime 
pineapple 

WHISKY SOUR 45
Whisky | bitters | lemon juice | sugar syrup

NEGRONI 45
Gin | sweet vermouth | Campari

LONG ISLAND ICED TEA 50
Vodka | rum | gin | tequila | orange liqueur | Coca-Cola | lime

GIN SHOT 30 ML BTL 750 ML

TANQUERAY LONDON DRY 38 780

TANQUERAY NO. 10 45 1050

HENDRICK’S 45 1050

VODKA SHOT 30 ML BTL 750 ML

SMIRNOFF 38 780

CÎROC 50 1200

GREY GOOSE 55 1330

RUM SHOT 30 ML BTL  750 ML

CAPTAIN MORGAN WHITE 38 780

BACARDI 8 AÑOS 40 950

LIQUEURS & DIGESTIFS SHOT 30 ML BTL 750 ML

JÄGERMEISTER 35 750

SAMBUCA BIANCO 35 750

MALIBU 35 750

BAILEY’S IRISH CREAM 35 750



TEQUILA SHOT 30 ML BTL 750 ML

JOSE CUERVO ESPECIAL SILVER 38 780

PATRÓN XO CAFE 45 1050

PATRÓN SILVER 45 1050

COGNAC SHOT 30 ML BTL 750 ML

HENNESSY VS 45 1050

HENNESSY VSOP 70 1600

SCOTCH WHISKY SHOT 30 ML BTL 750 ML

JOHNNIE WALKER RED LABEL 35 750

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 50 1100

CHIVAS REGAL 12 YRS. 50 1100

GLENMORANGIE ORIGINAL 50 1100

GLENFIDDICH 12 YRS. 55 1200

THE MACALLAN 12 YRS. 70 1700

AMERICAN WHISKEY SHOT 30 ML BTL 750 ML

JIM BEAM 38 780

JACK DANIEL’S OLD NO.7 45 1050

BOTTLED BEER
AMSTEL LIGHT  45

ASAHI SUPER DRY  45

HEINEKEN  45

CORONA  45

PERONI  48



WATER
STILL WATER 500 ML 1500 ML

FIVE house water 12 18

 500 ML 1000 ML

Acqua Panna 20 28

SPARKLING WATER 500 ML 1000 ML

San Pellegrino 22 30

SOFT DRINKS 330 ML 20
Coca-Cola, Diet Coca-Cola, Sprite, Fanta Orange,
ginger ale, tonic water, soda water 

FRUIT JUICES 250 ML 18
Orange, pineapple, mango, cranberry, tomato

FRESH JUICES 250 ML 20
Orange, pineapple, green apple, watermelon, mango

ENERGY DRINK 250 ML 38
Red Bull, Red Bull Sugar Free

HOT BEVERAGES
TEA  20 
English Breakfast, Earl Grey, Jasmine Blossom,
Green Sencha, Peppermint, Camomile, Masala Chai

ESPRESSO, RISTRETTO, MACCHIATO  20

CAPPUCCINO, CAFÉ LATTE, AMERICANO 22

ICED MOCHA, DOUBLE ESPRESSO,
CHOCOLATE MILK  22



المياه
1500 مل 500 مل  مياه معدنية 

18  12 مياه فايڤ من المطعم 

1000 مل 500 مل   

28  20 أكوا بانا 

1000 مل 500 مل  المياه الفّوارة 
30  22 ينو  سان بيليغر

20 330 مل  المشروبات الغازية 
كوكاكوال، كوكاكوال دايت، سبرايت، فانتا برتقال، جعة الزنجبيل،

ماء التونيك، ماء الصودا

18 250 مل  عصير الفاكهة 
برتقال، أناناس، مانجو، كرانبيري، طماطم

20 250 مل  العصائر الطازجة 
برتقال، أناناس، تفاح أخضر، بطيخ

38 250 مل  مشروبات الطاقة 
يد بول خالي من السكر يد بول، ر ر

المشروبات الساخنة
 20 الشاي  

ين سينشا، شاي الفطور اإلنجليزي، شاي إيرل غراي، شاي الياسمين، شاي غر
شاي النعناع الفلفلي، البابونج، شاي مساال

20 يتو، ماكياتو   إسبرسو، ريستر
22 يكانو   كابوشينو، كافيه التيه، أمير
22 جة، دابل إسبريسو، حليب بالشوكوالتة  

ّ
موكا مثل



المشروبات



يبة  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضر )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )غ( غلوتين، )م( مكسرات، )م ب( مأكوالت بحر
على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، رسوم البلدية بنسبة 7 بالمئة، ورسوم الخدمة بنسبة 10 بالمئة

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

بيتزا
55 يتا )أ()غ()ن(  بيتزا مارغر

يحان يت بالر يجانو وز يال، أور صلصة طماطم، جبنة الموزار

65 بيتزا دجاج تاندوري )أ()غ()م( 
صلصة ماالي تيكا، كزبرة طازجة، فلفل أخضر، بصل، جبنة الموزاريال

65 بيتزا بيبيروني )أ()غ( 
يتون أسود يال وز صلصة طماطم، بيبيروني، جبنة الموزار

األطباق الرئيسية
ياني )أ()غ()م()ن(  ببر

لحم ضأن  100 دجاج 80   نباتي 75  
الت، خبز 

ّ
أرز بسمتي، توابل الماساال، كزبرة، نعناع، كاجو وبصل مقلي. يقّدم مع مخل

بابادوم، رايتا وصلصة شوتني

160 تتشكيلة من المشاوي اإليراني )أ()غ()ن()ب( 
قطع لحم الضأن، كوبيدة الكفتة، صدر دجاج إيراني، أرز بالزعفران، أسياخ خضار صغيرة 

مشوية، صلصة الثوم وصلصة الشرمولة

الحلويات
40 كريم بروليه )أ()ب( 

ينغ بتوت العليق يمة الفانيال المكرملة، توت طازج ومير كر

40 أم علي )أ()ب()غ()م( 
فطيرة باف مع حليب، فانيال، مكسرات، زبيب وماء الورد

40 تارت الموز مع شوكوالتة النوتيال )أ()ب()غ()م( 
شرائح الموز المكرملة، نوتيال، كونفيت البرتقال وكاراميل

40 تشيزكيك نيويورك مخبوز )أ()ب()غ( 
تشيزكيك مخبوز، كومبوت التوت البري وكريمة مخفوقة بنكهة الفانيال

40 كعكة الجزر )أ()ب()غ()م( 
يمة ، فستق ، عين جمل ، مانجو و توت البري جبنة كر

50 طبق فاكهة )ن( 
اختيار الفاكهة الموسمية

ميلك شيك
30 يو )أ()غ(  ميلك شيك أور

يو ، كريمة مخفوقة يمة ، أور آيس كريم فانيليا ، حليب ، كر

30 ميلك شيك الحليب بالفروالة )أ()غ( 
يمة ، مارشميلو ، كريمة مخفوقة ، ام اند ام ، الفراولة آيس كريم فانيليا ، حليب ، كر

30 كراميل وزبدة الفول السوداني )أ()غ()م( 
يمة ، كريمة مخفوقة ، رقائق شوكوالتة ، كيلوجز ، آيس كريم فانيليا ، حليب ، كر

شراب الكراميل



يبة  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضر )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )غ( غلوتين، )م( مكسرات، )م ب( مأكوالت بحر
على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، رسوم البلدية بنسبة 7 بالمئة، ورسوم الخدمة بنسبة 10 بالمئة

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

المقّبالت
60 مازة باردة )أ()غ()م()ن(  

ة الحمص، محشي ورق عنب، بطاطا حلبية، تبولة، بابا غنوج وخبز عربي
ّ

دق

65 مازة ساخنة )أ()غ()م()م ب( 
كّبة لحم الضأن، فطاير الجبنة، رقاقات القريدس، صلصة تاراتور،

صلصة الطماطم وجوانح دجاج بالباركيو

70 كالماري مقلي )أ()غ()م ب( 
كاالماري مقلي، ليمون، مايونيز  الهاالبينو، فلفل أحمر مقلي، بصل أخضر

75 بوراتا )أ()غ()م()ن( 
يحان طماطم هيرلوم، تشكيلة أعشاب، صلصة بلسميك وبيستو بالر

السلطات
50 فتوش )غ()ن( 

خس صغير، بصل، طماطم، خيار، فليفلة، فجل، رّمان، وخبز بيتا

سلطة سيزر )أ()غ()م ب(
بالجمبري 80 بالدجاج  70  عادية 60    

خس صغير، بيض سمان، لحم عجل مقدد ومقرمش، سمك األنشوفة وبرش جبنة 
البارميزان

أطباق الحساء
45 حساء الطماطم )أ()غ()ن( 

يحان وخبز فوكاشيا مشوي مع جبنة يت الر طماطم مشوية باألعشاب مع ز

45 حساء العدس )غ()ن( 
ليمون، كزبرة وخبز بيتا مقلي

قّدم مع البطاطا المقلية
ُ
السندويشات ت

45 كالسيك جبنة توست )أ()غ()ن( 
خبز العجين المخمر ، شيدر أبيض ، شيدر أصفر ، جروير 

65 كلوب سندويش)أ()ب()غ( 
دجاج، بيض مقلي، لحم ديك رومي مقدد، طماطم، خّس، خبز أبيض أو أسمر ومايونيز

85 برغر لحم واغيو )أ( )غ( 
جبنة شيدر، بصل مكرمل، بصل مقرمش، طماطم، خردل ديجون ومايونيز بالثوم المشوي

أطباق الباستا
70 بيني ألفريدو )أ()غ( 

صدر دجاج، فطر مع صلصة بيضاء أو صلصة طماطم وجبنة البارميزان

75 سباغيتي مع صلصة بولونيز )أ()غ( 
يحان وبرش جبنة البارميزان يت بالر يخنة لحم البقر، ز



القائمة الليلية

ً
من الساعة 12:00 منتصف الليل حتى الساعة 6:00 صباحا



يبة  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضر )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )غ( غلوتين، )م( مكسرات، )م ب( مأكوالت بحر
على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، رسوم البلدية بنسبة 7 بالمئة، ورسوم الخدمة بنسبة 10 بالمئة

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

قائمة األطفال
40 يتا صغيرة )ن()غ()أ(  بيتزا مارغار

يحان يجانو ور يال، أور صلصة طماطم، جبنة الموزار

40 قطع دجاج مقرمشة )أ()ب()غ( 
دجاج بانيه وبطاطا مقلية

40 معكرونة وجبنة )أ()غ( 
معكرونة مع جبنة الشيدر

45 لقيمات لحم الواغيو )أ()ب()غ( 
جبنة الشيدر، طماطم، مايونز وبطاطا مقلية

45 ميني بولونيز )أ()غ( 
يحان، برش جبنة البارميزان يخنة لحم البقر، ر



قائمة األطفال



يبة  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضر )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )غ( غلوتين، )م( مكسرات، )م ب( مأكوالت بحر
على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، رسوم البلدية بنسبة 7 بالمئة، ورسوم الخدمة بنسبة 10 بالمئة

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

األطباق الهندية الكالسيكية
50 دال ماكنيه )أ()غ()ن( 

حبوب الدال السوداء مطهية بالكاري الهندي. تقّدم مع األرز والتوابل الهندية

ياني )أ()غ()م()ن(  بر
لحم ضأن  100 دجاج 80   نباتي 75  

الت، خبز 
ّ
أرز بسمتي، توابل الماساال، كزبرة، نعناع، كاجو وبصل مقلي. يقّدم مع مخل

بابادوم، رايتا وصلصة شوتني

85 دجاج بالزبدة )أ()غ()م( 
يمة. تقّدم مع األرز والتوابل الهندية أفخاذ دجاج مطهية بصلصة الطماطم والكر

110 تندور )أ( 
ه بالتوابل )أ(، طوا السمك المقلي

ّ
تيكا الدجاج، كباب لحم ضأن المنك

يت  يقّدم مع سلطة بصل وخيار، خبز نان، أرز مطهي على البخار، خبز بابادوم، مانجو، ز
الخردل وصلصة النعناع

الحلويات
40 كريم بروليه )أ()ب( 

ينغ بتوت العليق يمة الفانيال المكرملة، توت طازج ومير كر

40 أم علي )أ()ب()غ()م( 
فطيرة باف مع حليب، فانيال، مكسرات، زبيب وماء الورد

40 تارت الموز مع شوكوالتة النوتيال )أ()ب()غ()م( 
شرائح الموز المكرملة، نوتيال، كونفيت البرتقال وكاراميل

40 تشيزكيك نيويورك مخبوز )أ()ب()غ( 
تشيزكيك مخبوز، كومبوت التوت البري وكريمة مخفوقة بنكهة الفانيال

40 كعكة الجزر )أ()ب()غ()م( 
يمة ، فستق ، عين جمل ، مانجو و توت البري جبنة كر

50 طبق فاكهة )ن( 
اختيار الفاكهة الموسمية

ميلك شيك
30 يو )أ()غ(  ميلك شيك أور

يو ، كريمة مخفوقة يمة ، أور آيس كريم فانيليا ، حليب ، كر

30 ميلك شيك الحليب بالفروالة )أ()غ( 
يمة ، مارشميلو ، كريمة مخفوقة ، ام اند ام ، الفراولة آيس كريم فانيليا ، حليب ، كر

30 كراميل وزبدة الفول السوداني )أ()غ()م( 
يمة ، كريمة مخفوقة ، رقائق شوكوالتة ، كيلوجز ، آيس كريم فانيليا ، حليب ، كر

شراب الكراميل



يبة  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضر )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )غ( غلوتين، )م( مكسرات، )م ب( مأكوالت بحر
على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، رسوم البلدية بنسبة 7 بالمئة، ورسوم الخدمة بنسبة 10 بالمئة

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

أطباق الباستا
65 سباغيتي أغليو إي أوليو )غ()ن( 

يتون يت الز الهليون ، الكوسا ، الجزر ، البروكلي ، الثوم ، البقدونس, رقائق الفلفل الحار وز

65 يزوتو بالفطر )أ()ن(  ر
يحان يت بالر أرز كارنارولي، فطر، جبنة البارميزان وز

70 بيني ألفريدو )أ()غ( 
صدر دجاج، فطر مع صلصة بيضاء أو صلصة طماطم وجبنة البارميزان

75 ية )أ()غ()م ب(  فيتوتشيني بالمأكوالت البحر
ية الكريمي جمبري، حبار، طماطم، سبانخ، جبنة البارميزان وحساء المأكوالت البحر

75 سباغيتي مع صلصة بولونيز )أ()غ( 
يحان وبرش جبنة البارميزان يت بالر يخنة لحم البقر، ز

كركند مخبوز )أ()غ()م(  90
كركند بيسك، جبنة، الطرخون، الشمرة، جببنة البارميزان، سبانخ، نبات الهليون

األطباق الرئيسية
سمك وشبس )أ()غ()ب(  85

سمك القد األطلسي، والبازالء، صلصة التارتار والبطاطا المقلية

100 دجاج حريصة مشوي )أ()م()ب( 
أرز الزعفران ، سيخ الخضار المشوي ، شرموال وصلصة الثوم

الكاري األخضر التايالندي )م ب()غ(
مأكوالت بحرية 70  دجاج 65  

أرز الياسمين مع باذنجان طازج، وفلفل أحمر بصلصة الكاري التايالندية

110 دجاج كاتسو كاري )غ()ب()م ب()ص( 
صلصة الكاتسو بالكاري واألرز اللزج والبطاطا والجزر وصلصة الصويا، بصل

120 سلمون اسكتلندي محّمر )غ( 
كينوا، سبانخ، صلصة إدامامي، قشرة فاكهة اليوزو، هاالبينو وصلصة الفلفل األحمر

140 قطع لحم الضأن )أ()غ()م( 
رقائق بولنتا مقرمشة، فاصولياء، كونفيت الفلفل األحمر، رقائق اللوز وصلصة إكليل الجبل

160 تشكيلة من المشاوي العربية )أ()غ()ن()ب( 
قطع لحم الضأن، كفتة اللحم، شيش طاووق، أسياخ اللحم، أرز بالزعفران، أسياخ خضار 

مشوية، صلصة الثوم

160 روبيان الكبير مشوي )أ()غ()م ب( 
يتون أسود  خضار مشوية، صلصة الليمون بالزبدة، ز

165 يبليون لحم بقر أنغوس )أ()غ(  ستر
يه ، رقائق البطاطس سانتشوك ، طماطم، موجو بيكانتي ، سانتشوك ماتشا بور

البطاطس المهروسة أو البطاطس المقلية



يبة  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضر )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )غ( غلوتين، )م( مكسرات، )م ب( مأكوالت بحر
على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، رسوم البلدية بنسبة 7 بالمئة، ورسوم الخدمة بنسبة 10 بالمئة

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

قّدم مع البطاطا المقلية
ُ
السندويشات ت

45 كالسيك جبنة توست )أ()غ()ن( 
خبز العجين المخمر ، شيدر أبيض ، شيدر أصفر ، جروير ، صلصة شيبوتل كاتش آب

65 سندويش لحم الديك الرومي والجبنة الكالسيكي )أ()غ( 
لحم ديك رومي وجبنة سويسرية

65 بانيني الدجاج بصلصة الباربكيو )أ()ب()غ( 
هاالبينو مخلل، بصل مكرمل، جبنة شيدر، خبز بانيني، خس ومايونيز بصلصة شولوال الحارة

65 كلوب سندويش )أ()ب()غ( 
دجاج، بيض مقلي، لحم ديك رومي مقدد، جبنة، طماطم،

خّس، خبز أبيض أو أسمر ومايونيز

65 كاساديا الدجاج و الجبن 
فلفل حلو، شيدر،  بصل،والقشدة الحامضة، أيولي شيبوتل

70 لفافة لحم ضأن  المغربي )أ()ب()غ()ن( 
خيار ، طماطم ، طحينة ، صلصة الثوم والكزبرة، بصل، خس، جبنة بلدي، زعتر، لبن بالنعنع 

70 برغر الدجاج )أ()ب()غ( 
خبز البطاطا، البصل األحمر، الخس، الطماطم والجبن، صلصة بافيلو مايو

75 فيليه تشيز أستيك )أ()غ()ص( 
سمك القد األطلنطي المقلي، شرائح البطاطا المقلية، البازالء المهروسة وصلصة التارتار

85 برغر نباتي )أ()غ()م()ن( 
بيوند ميت باتي ، طماطم ، خس ، بصل مكرمل ،مايونيز بالثوم النباتي

85 برغر لحم واغيو )أ()ب()غ( 
جبنة شيدر، بصل مكرمل، بصل مقرمش، طماطم، خردل ديجون ومايونيز بالثوم المشوي

بيتزا
55 يتا )أ()غ()ن(  بيتزا مارغر

يحان يت بالر يجانو وز يال، أور صلصة طماطم، جبنة الموزار

65 بيتزا بيبيروني )أ()غ( 
يتون أسود يال وز صلصة طماطم، بيبيروني، جبنة الموزار

65 بيتزا دجاج تاندوري )أ()غ()م( 
يال  صلصة ماالي تيكا، كزبرة طازجة، فلفل أخضر، بصل، جبنة الموزار

70 فروتي دي ماري )أ()غ( )م ب( 
ية مشكلة، ثوم، الفلفل الحار يال ومأكوالت بحر صلصة طماطم ، موتزار

75 بيتزا الكمأة )أ()غ( 
يحان يكوتا، كمأة، الر ر

 80 نباتية )أ()غ()ن(  
يتون يت الز يحان وز صلصة طماطم ، فستق ، كوسة مقلية ، باذنجان، الر



يبة  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضر )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )غ( غلوتين، )م( مكسرات، )م ب( مأكوالت بحر
على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، رسوم البلدية بنسبة 7 بالمئة، ورسوم الخدمة بنسبة 10 بالمئة

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

المقّبالت
55 دجاج فرانكو )ص( 

قطع الدجاج المقلية، فتات الخبز ، صلصتي الخردل والعسل والباربكيو

60 فلفل هاالبينو محشو بالجبنة )أ()ب()غ()ن( 
فلفل هاالبينو بانيه محشو بجبنة شيدر. يقّدم مع فلفل أحمر، صلصة الفلفل الحلو 

والصلصة المكسيكية

60 مازة باردة )أ()غ()م()ن( 
ة الحمص، محشي ورق عنب، بطاطا حلبية، تبولة، بابا غنوج وخبز عربي

ّ
دق

65 مازة ساخنة )أ()غ()م()م ب( 
كّبة لحم الضأن، فطاير الجبنة، رقاقات القريدس، صلصة الطماطم،

جوانح دجاج و صلصة التاراتور

65 دجاج تيكا )أ()م( 
سلطة كاتشومبر، صلصة النعناع، بصل مخلل وشرائح ليمون

65 طبق حمص باللحم )أ( 
رمان ، نعنع، فلفل أسود، فجل، خبز عربي، صنوبر

70 كالماري مقلي )أ()غ()ب( 
كاالماري مقلي، ليمون، مايونيز  الهاالبينو، فلفل أحمر، كزبرة

75 بوراتا )أ()غ()م()ن( 
يحان طماطم هيرلوم، تشكيلة أعشاب، صلصة بلسميك وبيستو بالر

السلطات
50 فتوش )غ()ن( 

خس صغير، طماطم، خيار، فليفلة، فجل، رّمان، وخبز بيتا

50 سلطة يونانية )أ()ن( 
يجانو وجبنة الفيتا، خس يتون كاالماتا، فلفل حلو، بصل، أور خيار، طماطم، ز

55 وعاء السلطة المميزة )غ()أ()م ب()ب()ص(  إختر المكونات المفضلة لديك 
السلطة: بوسطن، الخس الصغير، الجرجير

البروتين: دجاج ، لحم العجل المقدد ، خضروات، التونة
يتون ، فجل الخضروات: طماطم ، خيار ، ز

التوابل: خبز محمص ، فيتا ، بارميزان ، غرويير
الصلصة: ميسو ، البلسمك ، الليمون ، سيزر، كوكتيل، صلصة الرانش

بروتين إضافي: سلمون مدخن 10       روبيان 10

سلطة سيزر )أ()غ()م ب(
بالجمبري 80 بالدجاج  70  عادية 60    

خس صغير، بيض سمان، لحم عجل مقدد ومقرمش، سمك األنشوفة وبرش جبنة 
البارميزان

سلطة لحم البقر التايالندي  70
خيار ، طماطم ، فول سوداني ، كزبرة ، نعناع ، ليمون ، فلفل ، عنب، بصل

أطباق الحساء
45 حساء الطماطم )أ()غ()ن( 

يحان وخبز فوكاشيا مشوي مع جبنة يت الر طماطم مشوية باألعشاب مع ز

45 حساء العدس )أ()غ()ن( 
ليمون، كزبرة وخبز بيتا مقلي

45 حساء الدجاج الحار و الحامض )غ()ب()ص( 
الجزر، فطر، سكالين، ثوم، فلفل حار، دجاج و سيسامي



القائمة االنتقائية

 حتى الساعة 12:00 منتصف الليل
ً
متوفرة من الساعة 11:30 صباحا



يبة  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضر )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )غ( غلوتين، )م( مكسرات، )م ب( مأكوالت بحر
على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، رسوم البلدية بنسبة 7 بالمئة، ورسوم الخدمة بنسبة 10 بالمئة

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

35 زبادي )أ()ن( 
ه أو جوز الهند

ّ
قليل الدسم، عادي، منك

تشكيلة من الحبوب
35 خيارات الحبوب )أ()غ()م()ص()ن( 

م مع الحليب كامل الدسم،  قدَّ
ُ
رقائق الذرة، سبيشال كاي، كوكو بوبس، آل بران، رايس كريسبيز ت

حليب قليل الدسم، حليب الصويا، حليب اللوز، حليب منزوع الدسم

35 دقيق الشوفان )أ()غ()ن( 
ر مع حليب كامل الدسم، حليب قليل الدسم، حليب الصويا، أو حليب منزوع الدسم

ّ
ُيحض

45 بيرشر موسلي )أ()غ()م()ن( 
ُيقّدم مع زبادي، زبيب، تفاح أخضر، وعسل األكاسيا، مكسارات

آكاي بول )أ( )غ()م()ن(  45
خمسة قمم اختيارك

موز ، فراولة ، توت ، توت ، مانجو ، رقائق لوز، شرائح الفستق ، زبدة الفول السوداني الجوز ، 
يج الجرانوال ، بذور الشيا الكاجو، بذور اليقطين ، الفول السوداني ، مز

50 أشهى المخبوزات 
يم شانتيلي، شراب القيقب الكندي، فطائر بانكيك )أ()ب()غ()ن( تقّدم مع كر

يه توت العليق وتوت بور
كعكات الوافل )أ()ب()غ()م()ن( تقّدم مع شرائح موز، رقائق اللوز،

شوكوالتة سائلة وتوت
ينغ، موز مكرمل، خثارة الليمون، توست فرنسي )أ()ب()غ()ن( ُيقّدم مع مير

صلصة كراميل مملحة وتوت



يبة  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضر )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )غ( غلوتين، )م( مكسرات، )م ب( مأكوالت بحر
على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، رسوم البلدية بنسبة 7 بالمئة، ورسوم الخدمة بنسبة 10 بالمئة

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

أطباق فطور مختارة من القائمة
ً
 لغاية الساعة 11:00 صباحا

ً
قّدم من الساعة 6:00 صباحا

ُ
ت

45 شكشوكا )ب()غ()ن( 
البيض والبصل والكمون والبقدونس والطماطم، الخبز المخمر، هليون، هاش براون

50 تشكيلة من الفاكهة )ن( 
عة شرائح

ّ
فاكهة موسمية مقط

50 لحوم باردة )أ()ب()غ( 
تشكيلة من شرائح لحم العجل، لحم البقر أو الدجاج الباردة.

قّدم مع نبات الكبر، بصل أبيض، خيار مخلل، وخبز العجين المخمر
ُ
ت

الجبنة )أ()غ()م()ن(
55 طبق األجبان العربية 

م مع خبز البيتا ُيقدَّ
85 طبق األجبان العالمي 

يقّدم مع صلصة التين، رقائق البسكويت المالحة، فاكهة مجففة ومكسرات 

70 بيض بينديكت )أ()ب()غ( 
ن

ّ
خيارات أفوكادو, لحم ديك رومي أو سلمون مدخ

يه هولندية، هليون، هاش براون وطماطم بيض مسلوق من دون قشر، خبز بريوش، بور

75 أطايب البيض )أ()غ( 
خيارات البيض مخفوق، مسلوق من دون قشر، مسلوق مع قشر، مقلي

يال، فليفلة، جبنة شيدر، طماطم روما،  أومليت خيارات الحشوة فطر، بصل، جبنة الموزار
لحم مقّدد و أعشاب حارة. مع إمكانية اختيار نقانق الدجاج أو لحم البقر، لحم الديك 

الرومي المقدد أو لحم البقر المقّدد. تقّدم مع هاش براون، هليون وكونفيت الطماطم

75 خبز بيغل بالسلمون المدخن )أ()ب()غ( 
يمبة الثوم، تشكيلة أعشاب، بصل، شبت، خبز بيغل، ليمون جبنة كر



يبة  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضر )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )غ( غلوتين، )م( مكسرات، )م ب( مأكوالت بحر
على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، رسوم البلدية بنسبة 7 بالمئة، ورسوم الخدمة بنسبة 10 بالمئة

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

قائمة الفطور الثابتة
ً
 لغاية الساعة 11:00 صباحا

ً
قّدم من الساعة 6:00 صباحا

ُ
ت

95 الفطور األوروبي )أ()ب()غ()م()ن( 
سلة الخبز معجنات مخبوزة طازجة، خبز وتوست، أصناف متنّوعة من المربيات، عسل وزبدة

شرائح فواكه طازجة
خيارات عصائر الفاكهة الطازجة برتقال، جريب فروت، تفاح أخضر أو ليمون ونعناع

مشروبات ساخنة قهوة طازجة، قهوة خالية من الكافيين، شاي، حليب ساخن أو 
شوكوالتة ساخنة

105 أطباق فطور صحية من فايڤ )أ()ب()غ()م()ن( 
غرانوال بالتوت ُيقّدم مع زبادي يوناني، عسل 

مافن البيض بطاطا حلوة، سبانخ، هليون، فطر، بصل، برش جبنة البارميزان، زيت باألعشاب، 
يه الفلفل، طماطم وثوم بور

الخبز لفائف الخبز الخالية من الغلوتين
غرين سموذي كايل، أفوكادو، موز وتفاح أخضر

خيارات عصائر الفاكهة الطازجة برتقال، جريب فروت، تفاح أخضر أو ليمون ونعناع
مشروبات ساخنة قهوة طازجة، قهوة خالية من الكافيين، شاي، خلطات أعشاب مغلية أو 

شوكوالتة ساخنة 

115 الفطور اإلنجليزي )أ()ب()غ()م( 
سلة الخبز معجنات مخبوزة طازجة، خبز وتوست، أصناف متنّوعة من المربيات، عسل وزبدة

شرائح فواكه طازجة
خيارات عصائر الفاكهة الطازجة برتقال، جريب فروت، تفاح أخضر أو ليمون ونعناع

بيضتان بلديتان بيض مخفوق، أومليت، بيض مقلي، بيض مسلوق من دون قشر أو 
مسلوق مع قشر. مع إمكانية إضافة نقاق الدجاج أو لحم البقر. تقّدمان مع فطر سوتيه، 

طماطم مشوية، هاش براون، شرائح لحم بقر مقّدد أو لحم ديك رومي مقّدد، هليون 
وفاصولياء مطهية

مشروبات ساخنة قهوة طازجة، قهوة خالية من الكافيين، شاي، حليب ساخن أو 
شوكوالتة ساخنة

115 الفطور العربي )أ()ب()غ()ن()م( 
ة خبز عربي 

ّ
سل

شرائح فواكه طازجة 
تشكيلة من التمور

خيارات عصائر الفاكهة الطازجة برتقال، جريب فروت، تفاح أخضر أو ليمون ونعناع
م مع جبنة عربية،  الطبق العربي بيض شكشوكة مع طماطم، فليفلة، كّمون وبصل. ُيقدَّ

يتون فول مدّمس، خضار نّيئة، مخلالت وز
مشروبات ساخنة قهوة طازجة، قهوة خالية من الكافيين، قهوة تركية، أو شاي



الفطور


