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

CHAMPAGNE            BTL  MAGNUM             3BTL 5BTL

LAURENT-PERRIER BRUT           1030       2440               3020                 4880

LAURENT-PERRIER BRUT ROSÉ           2330       5940               6685                 10610

MOËT & CHANDON IMPÉRIAL BRUT      1440       2545               

DOM PÉRIGNON             4120       9440               11535               18035

DOM PÉRIGNON  ROSÉ            9960       20495      

CRISTAL             4945       14745               14090               22248      

CRISTAL ROSÉ             10400       21006               

JÄGERBOMB LOVER                   1030
Jägermeister 0.75L
5 Red Bull

SILENT TOOTERS      2575
CHOICE OF ONE: Grey Goose 0.75L | Belvedere 0.75L | CÎROC 0.75L 
Laurent-Perrier Brut 0.75L
CHOICE OF ONE: Exotic fruits (V) or cheese selection (D)(G)(N)(V) 

SHADES OF SLAY      4530
CHOICE OF ONE: Grey Goose 1.5L | Belvedere 1.75L | CÎROC 1.75L 
Laurent-Perrier Brut 0.75L
SERVED WITH: Exotic fruits (V), crispy squid (D)(G)
and chicken tenders (D)(G)

FLOCK TOGETHER      4735
CHOICE OF ONE: Grey Goose 1.5L | Belvedere 1.75L | CÎROC 1.75L 
Laurent-Perrier Brut 0.75L
SERVED WITH: Exotic fruits (V), buffalo wings (D)(G), 
chicken popcorn (D)(G), crispy squid (D)(G) and jalapeño poppers (D)(G)(V)

A LITTLE PARTY NEVER HURT NOBODY!
TAKE YOUR NIGHT UP A NOTCH WITH OUR IN-ROOM CELEBRATION.

HOUSE PARTY



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

VODKA             30 ML                     BTL

CÎROC 0.75L    80  1648 
CÎROC 1.75L      3655
GREY GOOSE 0.75L   80  1725  
GREY GOOSE 1.5L     3500
GREY GOOSE 3L      7005
BELVEDERE 0.75L   80  1725 
BELVEDERE 1.75L     3810
BELUGA NOBLE  0.75L   90  1800

GIN     30 ML  750 ML

TANQUERAY    57               1287
HENDRICK’S    70  1595 
TANQUERAY NO. 10   72  1700

WHISKY    30 ML  750 ML

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 80  1600 
JOHNNIE WALKER BLUE LABEL  306  6685
CHIVAS REGAL 12 YRS.   80  1600 
CHIVAS REGAL 18 YRS.   160  3285
MACALLAN 12 YRS.   100  2020
MACALLAN 15 YRS.   170  3605

COGNAC    30 ML  750 ML

HENNESSY VSOP   100  2678
HENNESSY XO    220  5000

RUM     30 ML  750 ML

MATHUSALEM PLATINO   57  1290
ZACAPA 23 SOLERA   92  2330
ZACAPA XO    132  3180

TEQUILA    30 ML  750 ML

PATRÓN XO CAFÉ   72  1700
PATRÓN AÑEJO    100  2000
CLASE AZUL    275  5975
DON JULIO 1942   310  6700  
    
SAKE       750 ML

WANDERING POET, JUNMAI GINJO                795
AZURE GINJO, JUNMAI GINJO    1910



THERE'S ALWAYS TIME FOR A COCKTAIL

MIX, SHAKE AND STIR YOUR VERY OWN DRINK. 
CHOOSE A COCKTAIL FROM BELOW AND WE'LL SEND YOU 

THE PREMIX ALONG WITH EVERYTHING YOU NEED. 

2 COCKTAILS 155                   4 COCKTAILS 260

MARGARITA
Tequila, triple sec, lemon juice, syrup 

ESPRESSO MARTINI
Vodka, Kahlúa, espresso, vanilla syrup, coffee beans

GIN BASIL SMASH
Gin, lemon juice, soda, syrup, basil

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

PITCHERS 
        1L                                2L                    

RED WINE SANGRIA    260  412
WHITE WINE SANGRIA     260  412 
MOJITO  classic | strawberry | passion fruit               260  412    
LONG ISLAND ICED TEA           260  412
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To place your order, please dial 9601 / 9602





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

FOOD
M&M's        18

PRINGLES       22

THE CRAVE VEGGIE CHIPS     22

CHILLI & BBQ PEANUTS      38

BBQ MACADEMIA & CHEESE CASHEWS    52

DRAGÉES BY TWO MICHELIN STARRED
DESSERT CHEF RENÉ FRANK                                                               55
Gluten-free chocolate covered nut dragées made from
all-natural ingredients

SOFT DRINKS
COCA-COLA       300 ml | 28

SCHWEPPES SODA      330 ml | 28

SAN PELLEGRINO SPARKLING WATER    500 ml | 30

ACQUA PANNA STILL WATER     500 ml | 30

FENTIMANS TONIC      125 ml | 30

COCONUT WATER      250 ml | 32

FRUIT JUICE       250 ml | 36

FENTIMANS ROSE LEMONADE     275 ml | 38

RED BULL | RED BULL YELLOW EDITION    250 ml | 45

BEVERAGES
BEER         330 ml | 55
Peroni | Corona

GIN           50 ml | 80
Tanqueray

RUM            50 ml | 80
Bacardi Carta Blanca Superior

WHISKY         50 ml | 90
Chivas Regal 12 yrs. | Jack Daniel's

LIQUEUR                                                                                                    40 ml |  95
Jägermeister  

VODKA                       50 ml | 120
Belvedere

TEQUILA                                                                                                                  50 ml | 120
PatrΌn XO Café 

RED WINE                      375 ml | 140
Classic Cabarnet Sauvignon | Carmen Red | Central Valley | Chile

ROSÉ WINE                      750 ml | 320
Rose D’ Anjou | Domaine Des Nouelles | Loire Valley | France

WHITE WINE                      750 ml | 330
Pinot Grigio | Da Luca | Sicily | Italy

CHAMPAGNE                      375 ml | 700
Moët & Chandon Impérial

PLAY SAFE (3 pcs)         60
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(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (R) Raw, (S) Shellfish,  (      ) Spicy, (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)
BAKERS’ BASKET: Freshly baked viennoiseries, bread, toast, 
assorted jams, honey, butter
FRESHLY SLICED FRUIT
CHOICE OF FRESH JUICE: Orange, grapefruit, green apple or 
lemon and mint
HOT BEVERAGES: Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, 
tea, hot milk or hot chocolate

ENGLISH BREAKFAST (D)(E)(G)(N)
BAKERS’ BASKET: Freshly baked viennoiseries, bread, toast, 
assorted jams, honey, butter
FRESHLY SLICED FRUIT
CHOICE OF FRESH JUICE: Orange, grapefruit, green apple or 
lemon and mint
CHOICE OF: Two organic free range farm eggs. Scrambled, 
omelette, fried, poached or boiled. Served with chicken or beef 
sausage, sautéed mushrooms, tomatoes, hash brown, crispy beef 
or turkey bacon, baked beans
HOT BEVERAGES: Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, 
tea, hot milk or hot chocolate

ARABIC BREAKFAST (D)(E)(G)(V)
ARABIC BREAD BASKET
FRESHLY SLICED FRUIT
SELECTION OF DATES
CHOICE OF FRESH JUICE: Orange, grapefruit, green apple or 
lemon and mint
SHAKSUKA EGGS: Tomatoes, bell peppers and onions
Served with Arabic cheese, foul mudammas, crudités, pickles, 
olives, dates
HOT BEVERAGES: Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, 
Turkish coffee or tea 

THE FIVE HEALTHY START (D)(E)(G)(N)(V)
BERRY GRANOLA: Served with yoghurt, honey 
GREEN SMOOTHIE: Kale, avocado, banana, green apple
TWO POACHED EGGS: Served with toast, asparagus, 
parmesan, olive oil
CHOICE OF FRESH JUICE: Orange, grapefruit, green apple or 
lemon and mint
HOT BEVERAGES: Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee 
or tea

120

160

160

160



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (R) Raw, (S) Shellfish,  (      ) Spicy, (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)
CHOICE OF: Low-fat, plain, flavoured

CEREAL SELECTION (D)(G)(N)(V)
CHOICE OF CEREALS: Cornflakes, Special K, Coco Pops,            
All-Bran or Rice Krispies. Served with full-cream, low-fat, soy,               
almond or skimmed milk
PORRIDGE: Prepared with full-cream, low-fat, soy                            
or skimmed milk
BIRCHER MUESLI: Served with yoghurt, raisins, green apple, 
almonds, acacia honey

MILKSHAKES (D)(G)(N)
FLAVOURS: Oreo, mango, vanilla, chocolate 
CHOICE OF MILK: Skimmed or soy milk
EXTRAS: Almond or organic milk

AÇAÍ BOWL (G)(N)(V)
CHOICE OF FIVE TOPPINGS: Banana, strawberries, blueberries, 
raspberries, mango, peanut butter, granola mix, almonds, 
pistachios, walnuts, cashews, peanuts, pumpkin seeds, chia seeds

BAKER’S BASKET (D)(E)(G)(N)(V)
Freshly baked viennoiseries, bread, toast, assorted jams, 
honey, butter

FROM THE GRIDDLE (D)(E)(G)(N)(V)
PANCAKES: Served with Chantilly cream, Canadian maple syrup, 
berries
WAFFLES: Served with banana, almond flakes,                       
melted chocolate, berries
FRENCH TOAST: Served with salted caramel sauce, berries

EXOTIC FRUIT SELECTION (V)

35

45

70

45

55

55

5

50

À LA CARTE BREAKFAST
6:00 AM - 11:00 AM

   UPGRADE YOUR BREAKFAST WITH A SELECTION OF 
HANDCRAFTED CHOCOLATES AND 
750ML LAURENT-PERRIER BRUT

1250

75

70



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (R) Raw, (S) Shellfish,  (      ) Spicy, (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

75

75

75

80

75

85

90
110

EGGS DELICATESSEN (D)(E)(G)
YOUR CHOICE OF ORGANIC FREE RANGE EGGS: Scrambled, poached, 
boiled or fried
OMELETTE: Mushrooms, onion, capsicum, cheddar, Roma tomatoes, 
beef bacon, chilli flakes. Served with grilled tomato, asparagus, hash brown
EXTRA SIDES:  Beef or turkey bacon, chicken or beef sausages, sautéed 
mushrooms, baked beans, avocado, spinach, hash brown

EGGS BENEDICT (D)(E)(G)(V)
YOUR CHOICE OF: Avocado, smoked salmon or turkey ham
Organic free range poached eggs, brioche toast, asparagus, Hollandaise

SHAKSHUKA (D)(E)(G)
Organic free range eggs, tomato ragout, parsley, cumin, Arabic bread

AVOCADO BURGER (D)(E)(V)
Organic free range poached egg served in a whole avocado. 
Served with ricotta, tomato, onion, chives, sesame seeds, lemon

COLD CUTS (G)
Selection of turkey ham, beef and chicken cold cuts. Served with capers, 
pearl onions, gherkins

SMOKED SALMON PLATTER (D)(G)(R)
Scottish smoked salmon served with toasted sourdough, 
sour cream, capers, lemon

BREAKFAST OVERLOAD (D)(E)
Two organic free range farm eggs, sautéed shimeji mushrooms, potatoes, 
beef bacon, cheddar, onion, spinach

CHEESE (D)(G)(N)(V)
ARABIC CHEESE SELECTION
INTERNATIONAL CHEESE SELECTION

65

15
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(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (R) Raw, (S) Shellfish,  (      ) Spicy, (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 MENU
11:30 AM - 6:30 AM

APPETIZERS
CHICKEN POPCORN (D)(E)(G)
Honey buffalo dip, French fries
CHICKEN TENDERS (D)(E)(G)
Crispy chicken, French fries
BUFFALO BBQ WINGS (D)(G)
Blue cheese sauce, celery sticks, grilled pineapple
JALAPEÑO POPPERS (D)(G)(V)
Cheddar, sweet chilli sauce
CRISPY SQUID (D)(G)
Lime, jalapeño mayo, spring onion 
COLD MEZZEH (D)(G)(N)(V) 
Hummus, moutabel, raheb, fattoush, Lebanese tabbouleh, 
Arabic bread
HOT MEZZEH (D)(G)(N)
Lamb kibbeh, spinach fatayer, cheese fatayer, beef sambusak,
tahini sauce

SALADS
KALE (G)(V)
Tomato, onion, pomegranate, olive oil, lemon dressing, pita bread 
GREEK (D)(V)
Cucumber, tomato, Kalamata olives, lettuce, onion, feta, 
capsicum, oregano 
CAESAR (D)(E)(G)(S)
Baby gem lettuce, crispy turkey bacon, quail eggs, anchovies,
confit tomato, croutons, parmesan
Classic 80 Chicken 90 Prawns 100
NIÇOISE (E)(G)(R) 
Sesame crusted tuna, lettuce, confit tomato, purple potato 
Kalamata olives, mustard miso vinaigrette
BURRATA (D)(G)(V)
Rocket, tomatoes, basil pesto, balsamic caviar

SOUPS
TOMATO (D)(G)(V) 
Herb roasted tomatoes with basil oil, grilled cheese focaccia
LENTIL (G)(V) 
Lemon, coriander, crispy pita bread
CLEAR CHICKEN BROTH (G)
Chicken stock, onion, leek, celery, carrots, beans

78

68

78

78
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60



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (R) Raw, (S) Shellfish,  (      ) Spicy, (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) 
Sourdough, cheddar, Gruyère  
CHICKEN SHAWARMA (D)(E)(G) 
Saj bread, pickled vegetables, tomato, lettuce, garlic sauce 
VEGAN BURGER (G)(V) 
Vegan bun, Beyond Meat patty, tomato, lettuce, caramelised onion, 
vegan cheese, roasted garlic vegan mayo

SMASH PLANT-BASED BURGER 
Potato bun, lettuce, pickles, jalapeño, cheese, burger sauce, 
French fries
CHICKEN TIKKA WRAP (D)(G)(N) 
Saj bread, Tandoori chicken, cucumber, tomato, red onion,
mint chutney
CLUB SANDWICH (D)(E)(G)
Chicken, egg, turkey bacon, tomato, lettuce, mayo
STEAK SANDWICH (D)(G) 
Sourdough, caramelised onion, cheese, mushrooms 
WAGYU BEEF BURGER (D)(E)(G) 
Brioche, cheddar, caramelised onion, crispy onion, tomato, lettuce, 
pickles, roasted garlic mayo, mustard
DIABLITO CHICKEN BURGER (D)(E)(G) 
Brioche, tomato, lettuce, mozzarella, parmesan, marinara and 
buffalo sauce, chipotle mayo

NEAPOLITAN PIZZA
VEGAN (G)(N)(V) 
Tomato sauce, vegan mozzarella, pistachio, crispy zucchini, 
eggplant, basil, olive oil
MARGHERITA (D)(G)(V) 
Tomato sauce, mozzarella, basil
QUATTRO FORMAGGI (D)(G)(V)
Gorgonzola, mozzarella, smoked mozzarella, parmesan 
TANDOORI CHICKEN (D)(G)(N)
Malai tikka sauce, mozzarella, green chilli, onion
PEPPERONI (D)(G)
Tomato sauce, beef pepperoni, mozzarella, black olives
FRUTTI DI MARE (D)(G)(S)
Tomato sauce, mozzarella, mixed seafood

PASTA
SPAGHETTI AGLIO E OLIO (D)(G)(V)
Asparagus, zucchini, carrots, broccoli, garlic, parsley, chilli flakes, 
olive oil, parmesan
SEAFOOD FETTUCCINE (D)(E)(G)(S)
Shrimps, squid, mussels, cherry tomatoes, spinach, seafood broth 
SPAGHETTI BOLOGNESE (D)(G)
Beef ragout, basil, parmesan
MUSHROOM RISOTTO (D)(G)(V)
Carnaroli rice, parmesan foam
CHICKEN PENNE (D)(G)
Mushrooms in white sauce or tomato sauce, parmesan
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(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (R) Raw, (S) Shellfish,  (      ) Spicy, (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
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MAIN COURSE
YELLOW DAL TADKA (D)(V)
Yellow and red lentils, onion, tomato, red chilli, fenugreek,
rice, Indian condiments
BIRYANI (D)(G)(N)(V)
Vegetarian 98         Chicken 130       Lamb 150
Basmati rice, masala spices, coriander, mint, cashew nuts, crispy onions, 
raisins, Indian condiments
FISH AND CHIPS (D)(G)
Served with French fries, tartar sauce, mushy peas
PANEER MAKHANI (D)(G)(N)(V)
Indian cottage cheese cooked in tomato gravy, rice, Indian condiments
DAL MAKHANI (D)(G)(V)
Black whole dal cooked in Indian spices, rice, Indian condiments
THAI GREEN CURRY (G)(N)(S)
Thai herbs, coconut milk, lime, steamed rice
Chicken 150                Prawns 160
CHICKEN KATSU CURRY (D)(E)(G)(N)
Rice, potatoes, carrots, green peas
SHRIMP KABSA (D)(N)(S)
Arabian fragrant rice, tiger prawns, spiced harra sauce, lemon, mint
BUTTER CHICKEN (D)(G)(N)
Tomato gravy and cream, rice, Indian condiments
GRILLED BABY CHICKEN (D)(N)
Fragrant wild rice, piperade, asparagus, harissa
SEARED SCOTTISH SALMON (D)
Quinoa, spinach, edamame salsa, yuzu skin, jalapeño
LAMB CHOPS (D)(G)
Truffle mashed potato, grilled tomato, beans, sweet pepper, cumin jus
MIDDLE EASTERN MIXED GRILL (D)(G)(N)
Pari lamb chops, lamb kofta, shish tawouk, beef skewers, saffron rice,
biwaz bread, grilled chillies, pickled cabbage, garlic sauce
GRILLED OMANI LOBSTER (D)(G)(S) 
Arabic spice marination, charred vegetables, saffron rice, butter sauce
PAN ROASTED SEA BREAM (D)(G)(N) 
Vegetable caponata, sautéed vegetables, celeriac purée, pine nuts
SEAFOOD PLATTER (D)(G)(N)(S)
Saffron lobster tail, garlic lemon shrimps, Moroccan style sea bream,
saffron rice, charred vegetables, tahini sauce  
STEAK AND FRIES (D)(G)
Rib eye, French fries, mushroom sauce, sautéed vegetables, green salad 



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (R) Raw, (S) Shellfish,  (      ) Spicy, (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
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55

55

55
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CRÈME BRÛLÉE (D)(E)(G)(V)
Caramelised vanilla cream, blueberry compote, biscotti, vanilla Chantilly
WALNUT PECAN PIE TART (D)(E)(G)(N)(V)  
Shortbread, caramelised pecans, vanilla ice cream, white chocolate cream 
CARAMEL CHOCOLATE (D)(N)
Peanut butter, cremoux, chocolate strussel
CHOCOLATE FONDANT (D)(E)(G)(V)
Chocolate cake, melted chocolate centre, vanilla ice cream
UMM ALI (D)(G)(N)(V)
Puff pastry, milk, nuts, raisins

35
45
35
35

SIDES
GARLIC MASHED POTATO (D)(V)
SAUTÉED SPINACH (V)  
POTATO WEDGES (V)
SWEET POTATO FRIES (V)
SAUTÉED SEASONAL VEGETABLES (V)
JASMINE RICE (V)

35
35

BASQUE CHEESE TART (D)(G)(N)                                                               35
Vanilla tart, custard, apple 
"BEAN TO CAKE" (D)                                                                                    40
Cacao beans, almond sponge, blueberries
CARROT MANGO HAZELNUT VEGAN CAKE (N)(G)                                   55
Coconut mousse, carrot sponge, carrot mango jam

CREATIONS BY TWO MICHELIN STARRED
DESSERT CHEF RENÉ FRANK
The innovative mastermind behind one of the world’s first Michelin starred 
dessert restaurants, René Frank has conceptualized these exclusive dessert 
creations, using all-natural ingredients, so you can enjoy your dessert and still hit 
the dance floor.

DESSERTS
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(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (R) Raw, (S) Shellfish,  (      ) Spicy, (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

CLEAR CHICKEN BROTH (G)
Chicken stock, onion, leek, celery, carrots, beans
MINI MARGHERITA PIZZA (D)(G)(V)
Tomato sauce, mozzarella, basil
WAGYU BEEF SLIDERS (D)(G)
Cheddar, lettuce, tomato, mayo, French fries
MAC AND CHEESE (D)(G)(V)
Cheddar, macaroni
MINI BOLOGNESE (D)(G)
Beef ragout, basil, parmesan
MILKSHAKES (D)(G)(N)
FLAVOURS: Oreo, mango, vanilla, chocolate 
CHOICE OF MILK: Skimmed or soy milk
EXTRAS: Almond or organic milk

42

50

5

45

55
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All prices are in UAE Dirhams, inclusive of 3.5% municipality fee,  5% VAT and 10% service charge

WHITE WINE    GLS  BTL

SAUVIGNON BLANC | CUVÉE SABOURIN   60  265
Côtes de Gascogne | France
PINOT GRIGIO | DA LUCA    64  330
Sicily | Italy
GEWÜRZTRAMINER 
TORRES VIÑA ESMERALDA    75  360
Catalunia | Spain
RIESLING | CHÂTEAU STE MICHELLE     401
Columbia Valley | USA
CHARDONNAY | JOSEPH DROUHIN     435
Burgundy | France
SAUVIGNON BLANC | MATUA VALLEY     455
Marlborough | New Zealand
GAVI DOCG | BENI DI BATASIOLO       520
Piedmont | Italy
SANCERRE | DOUDEAU-LÉGER     880
Loire Valley | France
POUILLY-FUMÉ | LADOUCETTE     950
Loire Valley | France
CHABLIS 1ER CRU “FOURCHAUME”
LA CHABLISIENNE      1090
Burgundy | France
CHABLIS GRAND CRU 
JEAN-MARC BROCARD      1660
Burgundy | France

RED WINE     GLS  BTL

NERO D'AVOLA | DA LUCA    62  305
Sicily | Italy

CABERNET SAUVIGNON 
WOODBRIDGE BY ROBERT MONDAVI   75  360
California | USA

BEAUJOLAIS-VILLAGES | GEORGES DUBOEUF 90  430
Burgundy | France
BOURGOGNE PINOT NOIR 
BOUCHARD PÈRE ET FILS     530
Burgundy | France

CHIANTI CLASSICO | SANTA MARGHERITA                                670     
Tuscany | Italy

SHIRAZ | THE CHOCOLATE BLOCK 
BOEKENHOUTSKLOOF      775
Franschhoek Valley | South Africa

AMARONE VALPOLICELLA CLASSICO 
LUIGI RIGHETTI       900
Veneto | Italy 

CABERNET SAUVIGNON | STAG'S LEAP ARTEMIS  1185
Napa Valley | USA

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ROUGE
CHÂTEAU MONT-REDON     1240
Rhône | France



All prices are in UAE Dirhams, inclusive of 3.5% municipality fee,  5% VAT and 10% service charge

ROSÉ WINE     GLS  BTL MAG

ROSÉ D’ANJOU | DOMAINE DES NOUELLES 70  330
Loire Valley | France
CHÂTEAU DE L'AUMÉRADE 
CUVÉE MARIE- CHRISTINE     485
Côtes De Provence | France
M DE MINUTY PROVENCE ROSÉ      485 927
Côtes De Provence | France
ULTIMATE PROVENCE ROSÉ      670 1287
Côtes De Provence | France

SPARKLING WINE    GLS  BTL

ATTO PRIMO BRUT    75  360
Gancia | Italy
NINO FRANCO 'RUSTICO'                  710
Prosecco | Italy

COCKTAILS       
FIVE LYCHEE MARTINI      72
Gin, lychee pureé, lemon juice, elderflower syrup
FIVE MOJITO       72
Rum, soda, lime, passion fruit, mint, brown sugar
ESPRESSO MARTINI      72
Vodka, Kahlúa, vanilla syrup, espresso
MARGARITA       72
Tequila, orange liqueur, lime, sugar
PIÑA COLADA       72
Rum, coconut cream, pineapple, syrup 
NEGRONI       72
Gin, Campari, sweet vermouth
COSMOPOLITAN       72
Vodka, cranberry juice, orange liqueur, lime
LONG ISLAND ICED TEA      90
Vodka, gin, tequila, rum, orange liqueur, coca-cola, lime

BEERS       
CORONA | MEXICO      55 
BUDWEISER | USA      55 
HEINEKEN | HOLLAND      55 
PERONI | ITALY       55



MOCKTAILS
ROSE REFRESHER      38
Watermelon, rose lemonade, lemongrass, peach purée

COCONUT MOJITO      38
Coconut water, lavender syrup, mint, lime

WHITE BEACH        38
Lychee, green apple, ginger ale

PEAR & GINGER SPRITZ      38
Sprite, red apple, pear, ginger

ORIENT APPLE       38
Green apple, cucumber, ginger, honey, yuzu 

WATER
       0.5L 1L
STILL: Acqua Panna     31 40
 SPARKLING: San Pellegrino    31 40

FRESH JUICES                                                                 28   
Orange | pomegranate | pineapple      
watermelon | mango | green apple

SOFT DRINKS                                                                 29 
Coca-Cola | Diet Coca-Cola | Sprite |  Fanta Orange    
ginger ale | tonic water | soda water | bitter lemon 

ENERGY DRINKS                                                                       47 
Red Bull | Red Bull Sugar Free  

HOT BEVERAGES
TEA                       24 
English Breakfast |  Earl Grey | Jasmine Blossom
Green Sencha | Peppermint | Camomile
COFFEE
Espresso | Ristretto | Macchiato | Lungo                                                           24 
Cappuccino | Mocaccino | Café Latte | Americano                                           28 
                           

All prices are in UAE Dirhams, inclusive of 3.5% municipality fee,  5% VAT and 10% service charge
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FACILITIES
REFIVE SPA
Looking to boost your energy levels, relax or recover? Look no further than REFIVE 
Spa. Offering a wide range of innovative treatments such as vitamin infusions, 
Natura Bissé facials and massages, a trip to our contemporary spa will leave your 
senses reinvigorated and your energy levels rebalanced.
 
For bookings and enquiries, please dial 9964/9965 or press REFIVE Spa button.

THE GYM 
Our state-of-the-art gym is open 24-hours. Book one of our instructors for a 
personal training or EMS session to keep you motivated.
 
For bookings and enquiries, please dial 9969 

HIGH FIVE KIDS CLUB
Little guests can check into our complimentary kids club for a range of interactive 
games, fun experiments, arts and crafts and more.
 
For enquiries, please dial 9967.

SWIMMING POOLS 
Take your pick and take a dip in one of FIVE's swimming pools. Get your Insta 
perfect pic at our 60m Social Pool, head to the stunning glass-lined pool at Beach 
By FIVE or The Penthouse. If you want to keep the little ones entertained, head to 
the family pool located next to High FIVE Kids Club or if you’re looking to relax, 
REFIVE Spa's rooftop pool is the prime spot with hydrotherapy jets.

FIVE LIFE EXPERIENCES
From dune bashing in the desert, to cruising on the Arabian Gulf, choose between 
one of many experiences to make your stay a special one; because your holiday 
should be as individual as you are. Visit our FIVE Life Experiences desk in the lobby 
to book your adventure package.

DINING 
To make a dining reservation, please dial 9989 or visit the concierge desk in the 
lobby in the South Tower. 

THE PENTHOUSE 
Our award-winning Japanese rooftop restaurant and Dubai’s no.1 day to night 
destination featuring the best of international artists. Join us daily for a new live 
music experience, from retro tunes, to the best of house beats or the hottest tracks 
from the urban scene.

CINQUE
Brought to you by award-winning Chef Giuseppe Pezzella. This Italian ristorante 
offers family-style dishes, inspired by the true flavours of Italy’s Amalfi Coast. Dine 
inside the chic restaurant or al fresco with stunning views of the Social Pool. 

MAIDEN SHANGHAI & MAIDEN TERRACE
Dubbed Dubai’s best Chinese, award-winning Chef Bing invites you to indulge 
in MSG-free and organic, gourmet dishes, alongside some of the best views in 
Dubai from stunning outdoor lounge, Maiden Terrace. The 1920s Shanghai inspired 
restaurant is home to a range of weekly events.



BLVD ON ONE 
Our buzzing all-day brasserie is your go-to place for delicious breakfast. The 
seasonal menu offers a range of flavours from all across the world for lunch. 
Journey to Beirut and join us every night for delicious Lebanese Beirut Nights.

BEACH BY FIVE 
Tuck into our delicious Mediterranean inspired menu, perfect for sharing. Dine 
from our luxe sun loungers or head to the beach deck and let our creative 
mixologists shake or stir a signature cocktail whilst you chill with an artisan 
shisha.

THE POOL BAR 
Dubai’s most Instagrammable pool! Dine on international classics and sip on 
artisan cocktails whilst beating the heat in our 60m Social Pool.

PRAIA 
An open air beach-side restaurant and lounge, serving delicious Mediterranean 
inspired dishes. A prime spot for shisha with beautiful views of the hotel and 
Dubai Marina skyline.

THE DELISSERIE 
Your go-to place for homemade treats and cravings. Explore a generous bistro 
menu offering international café classics from sandwiches to pastries, vegan 
options, wood-fire pizzas and coffee creations and healthy juices.

DETOX ME CAFÉ
Beauty starts on the inside. Fuel up with Detox Me at ReFIVE Spa. A hideout for 
soulful bowls, blooming teas and energy boosting smoothies to nourish your 
body, mind and soul.

ROAR
Enjoy classic cocktails in our jungle glam cocktail bar overlooking the Dubai 
skyline. The ideal spot to enjoy pre or post dinner drinks and watch the sun set 
over the city.

ABOVE 21
Our sophisticated 1920's Gatsby-inspired whisky and cigar lounge, with 
striking views across the Dubai Marina.

FOR MORE INFO OR TO BOOK







 شــاطئ فايــڤ 
توجــه الــى الشــاطئ وإســتمتع بالتابــاس والكوكتيــات األوروبيــة الحديثــة أو الشيشــة 
الفاخــرة. تــم تصميــم اطبــاق قائمــة الشــاطئ بأســلوب المشــاركة لإلســتمتاع بتجربــة ال 

مســتوحاة مــن النكهــات التقليديــة إلســبانيا واليونــان وتركيــا وبــاد الشــام.

ذا بــول بــار
بتشــكيلة مــن  . يمكــن لضيوفنــا االســتمتاع   لإلنســتغرام! 

ً
األكثــر تصويــرا المســبح 

المأكــوالت األجنبيــة وشــرب الكوكتيــات الفاخــرة للقضــاء علــى الجــو الحــار.

برايــا
بالبحــر  لتنعــم  الطلــق،  الهــواء  فــي  البحــر  شــاطئ  علــى  متميــز  بموقــع  وصالــة  مطعــم 
يضاهيــه  ال  مشــهد  الشــاهقة،  الســحاب  وناطاحــات  دبــي  ينــا  مار وجمــال  والرمــال، 
الذيــذة. المقبــات  بعــض  مــع  حولــك،  مــن  يــدور  العالــم  بمشــاهدة  تمتــع   شــيء. 

ديليســيري ذا 
الغنيــة  المنزلــي. استكشــف قائمــة الطعــام  الطابــع  المــكان المقصــود للمأكــوالت ذات 
ــاق النباتيــة والعديــد مــن  ــزا إلــى األطب باألطبــاق مــن الساندويشــات إلــى المعجنــات والبيت

الصحيــة.  القهــوة والعصائــر 

 ديتوكــس مــي
الجمــال يبــدأ مــن الداخــل. انتعشــوا فــي ديتوكــس مــي فــي ري-فايــڤ ســبا حيــث نقــدم 

كافــة األطبــاق الغنيــة والشــاي وعصائــر الســموثي لتغذيــة أجســادكم وعقولكــم 
 وأرواحكــم.  

رور
13 المطــل علــى أفــق دبــي  اســتمتع بالكوكتيــات الكاســيكية والمعاصــرة فــي الطابــق 
ومشــاهدة  العشــاء  بعــد  أو  قبــل  بالمشــروبات  لاســتمتاع  المثالــي  المــكان  الرائــع. 

تنســى. ال  بأمســية  واإلســتمتاع  الشــمس  غــروب 

أبــوف 21
والويســكي  الســيجار  لعشــاق  فقــط  األعضــاء  علــى  مقتصــر  فاخــر  نــادي  هــو   21 أبــوف 
ينيات  عشــر فــي  غاتســبي  روايــة  مــن  المســتوحى  الداخلــي  بتصميمــه  أناقتــه  وتكتمــل 

الماضــي.  القــرن 

يت روم ذا ســيكر
وفخامــة  بأناقــة  لإلحتفــال  األمثــل  المــكان  هــو  روم  يت  ســيكر ذا  ليلــي،  نــاٍد  مجــرد  ليــس 
والمفعــم  عشــر  الثامــن  القــرن  مــن  المســتوحى  وديكــوره  بمســاحته  يتميــز  حقيقيــة. 
بموســيقى الهيــب هــوب و األر انــد بــي كل يــوم الثاثــاء ، األربعــاء، الخميــس والجمعــة. 

الرقــص؟ حلبــة  علــى  مباشــرة  قيــادة ســيارتك  يمكنــك  أنــه  ــا 
ً

أيض ذكرنــا  هــل 
 

يـــد مـــن الـمـعلـومـــات أو لـلـحـجـــز للـمـز



المرافــق
ري-فايــڤ ســبا

يــادة مســتوى طاقتــك؟ ســتجد الحــل لدينــا فــي  هــل ترغــب فــي اســتعادة نشــاطك وز
يــج مــن الفيتامينــات   مــن العاجــات المبتكــرة، تشــمل مز

ً
 واســعا

ً
ري-فايــڤ الــذي يقــدم نطاقــا

العصــري  الصحــي  منتجعنــا  إلــى  رحلــة  يــة.  العطر يــوت  بالز ومســاج  الطبيعيــة  الوجــه  وعاجــات 
ســتنعش حواســك وتجــدد طاقتــك. 

للحجــز، يرجــى االتصــال علــى الرقــم 9965/9964 أو الضغــط علــى زر ري-فايــڤ

 
صالــة اللياقــة البدنيــة

للجميــع.  المائمــة  التقنيــات  أحــدث  الســاعة  مــدار  علــى  المفتوحــة  ياضيــة  الر صالتنــا  تقــدم 
.EMS وحصــص  الشــخصي  يــب  التدر خيــارات  مــن  مجموعــة  المتخصصــون  مدربونــا  يقــدم   كمــا 

للحجــز، يرجــى االتصــال علــى الرقــم 9969 
 

نــادي »هــاي فايــڤ« لألطفــال 
األنشــطة  مــن  بمجموعــة  لاســتمتاع  األطفــال  نــادي  دخــول  الصغــار  لضيوفنــا   يمكــن 

يــد مــن المعلومــات يرجــى االتصــال علــى الرقــم الداخلــي: 9967. لمز

المســابح
حســابك  فــي  بهــا  تتباهــى  صــورة  التقــط  فايــف.  مســابح  مــن  بــأي  لاســتمتاع  االختيــار  لديــك 
فمــن  الصغــار،  أمــا  البينتهــاوس.  أو  البحــر  علــى  الزجاجــي  مســبحنا  فــي  إنســتغرام  علــى 

كيــدز.  فايــف  هــاي  نــادي  عنــد  الخــاص  مســبحهم  فــي  التواجــد  ســيحبون  أنهــم  المؤكــد 

ينســس  فايــڤ اليــف اكسبير
مــن الســفاري فــي الصحــراء إلــى االســتمتاع بطــرق الخليــج العربــي، اختــر النشــاط الــذي 

ينســس فــي  يــارة مكتــب  فايــڤ اليــف اكسبير يناســبك  لتبقضــي عطلــة مميــزة مثلــك. قــم بز
الردهــة الرئيســية واجحــز مغامرتــك .

المطاعــم
مكتــب  أو  المطاعــم  حجــوزات  مكتــب  يــارة  ز أو   9989 الرقــم  علــى  االتصــال  يرجــى  للحجــز 

الرئيســية الردهــة  فــي  الكونســيرج 

بينتهــاوس ذا 
األولــى  دبــي  وجهــة  بكونــه  الجوائــز  علــى  الحائــز  اليابانــي  بينتهــاوس«  »ذا  يتميــز 
بتجربــة  لاســتمتاع   

ً
يوميــا إلينــا  انضمــوا  الفنانيــن.  كبــار  مــع   

ً
ونهــارا  

ً
ليــا المقصــود 

يــة.  عصر وموســيقى   الهــاوس  موســيقى  إلــى  يتــرو  الر أنغــام   مــن  جديــدة   موســيقية 

تشــنكوى
تحــت قيــادة الطاهــي، جيســبي بيروتــا، تــم إنشــاء هــذا المطعــم األصيــل الــذي يقــدم أطبــاق 
يســكو  ألفر أو  األنيــق  مطعمنــا  يــارة  بز قــم  اإليطالــي.  أمالفــي  ســاحل  مــن  مســتوحاة  عائليــة 

الخابــة. المســبح  مناظــر  مــع 

ميــدن شــنغهاي وتــراس ميــدن
إلــى  بينــغ  الشــيف  جالوائــز،  علــى  الحائــز  دبــي  فــي  شــيف  أفضــل  يدعوكــم 
،)MSG( الصوديــوم  أحــادي  الغلوتامــات  مــن  خاليــة  فاخــرة،  أطبــاق   تجربــة 

هــذا  تــراس.  ميــدن  الخارجــي،  الاونــج  مــن  دبــي  فــي  اإلطــاالت  بأفضــل  واالســتمتاع 
متنوعــة. أســبوعية  مناســبات  يضــم  دبــي  فــي  ينات  العشــر عــام  مــن  المســتوحى   المطعــم 

بوليفــارد أون وان
يــد  الوجهــة المقصــودة لإلفطــار الشــهي. يمتــاز مطعــم »بوليفــارد أون وان« بطابــع فر

يــج مــن األطبــاق مــن مختلــف أنحــاء العالــم.   يعكــس روح المطاعــم التقليديــة، فيمــا يقــدم مز
 انضــم إلينــا لرحلــة لذيــذة إلــى بيــروت كل ليلــة فــي ليالــي بيــروت.
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المشروبات الباردة

المشروبات الباردة

الماء

38

38

38

38

38

28

29

47

40

40

31

31

مشروب االنتعاشمشروب االنتعاش
بطيخ,ليمون ماء الزهر، عشبة الليمون، هريس الدراق 

موهيتو جوز الهندموهيتو جوز الهند
ماء جوز الهند، شراب الالفندر، نعناع، ليمون حامض

وايت بيتشوايت بيتش
ليتشي، تفاح أخضر، شراب الزنجبيل

عصير الكمثرى والزنجبيل المنعشعصير الكمثرى والزنجبيل المنعش
سبرايت، تفاح أحمر، كمثرى طازجة، زنجبيل

تفاح شرقيتفاح شرقي
تفاح أخضر، خيار، زنجبيل، عسل، يوزو

عصير طبيعيعصير طبيعي
برتقال،زرمان، أناناس، بطيخ، مانجو، تفاح أخضر

ية يةالمشروبات الغاز المشروبات الغاز
كوكا كوال، كوكا كوال دايت، سبرايت، فانتا برتقال، مشروب الزنجبيل، ماء تونيك، ماء صودا، 

صودا الليمون

مشروب الطاقة مشروب الطاقة 
يد بول ر

يد بول خال من السكر ر

ماء عاديماء عادي

أكوا بانا

ية يةماء غاز ماء غاز
ينو سان بيليغر

المشروبات

المشروبات الساخنة

24

24
28

شايشاي
يكفاست)، إيرل غراي، زهرة الياسمين، سانشا خضراء، نعناع، كاموميل  شاي أحمر (إنجليش بر

يتو، ماكياتو، لونغو يتو، ماكياتو، لونغوإسبريسو، ريستر إسبريسو، ريستر
يكانو، كابوتشينو، موكاتشينو، كافيه التيه يكانو، كابوتشينو، موكاتشينو، كافيه التيهأمير أمير

0.5L

0.5L

1L

1L
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ية، )غ م( غير  مطهو، )ص( صويا، )ن( نباتي كافة األسعار  )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )      ( حار،  )غ( غلوتين، )م( مكسرات، )م ب( مأكوالت بحر
يبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، رسوم البلدية بنسبة 7 بالمئة، ورسوم الخدمة بنسبة 10 بالمئة بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضر

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

قائمة األطفال
50 ميلك شايك )أ()غ()م( 

 النكهات: أوريو، مانجو، فانيليا، شوكوال 
 إختر: حليب بال دسم أو صويا          

 اكسترا: حليب اللوز أو الحليب العضوي                                                                                                     

42  حساء الدجاج )غ(  
مرق الدجاج، بصل، الكراث، الكرفس، الجزر، والفاصوليا

45 يتا صغيرة )أ()غ()ن(  بيتزا مارغار
يال، حبق صلصة طماطم، جبنة الموزار

55 لقيمات لحم الواغيو )أ()غ( 
جبنة الشيدر، خس، طماطم، مايونيز، بطاطس مقلية

52 معكرونة وجبنة )أ()غ()ن( 
شيدر، معكرونة 

52 ميني بولونيز )أ()غ( 
يخنة لحم البقر، حبق، برش جبنة البارميزان

5
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(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (R) Raw, (S) Shellfish,  (      ) Spicy, (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

األطباق الجانبية
35 بطاطا مهروسة بالثوم )أ()ن( 

سوتيه السبانخ )ن(                                                                                   35

35 بطاطا ودجز )ن( 

45 بطاطا حلوة مقلية )ن( 

سوتيه الخضار )ن(                                                                                    35

أرز الياسمين )ن(                                                                                       35

الحلويات
55 كريم بروليه )أ()ب()غ()ن( 

يمة الفانيال يمة الفانيال المكرملة، كومبوت التوت، بسكوتي، كر كر

تارت جوز بقان )أ()ب()غ()م()ن(                                                                55
يمة الشوكوالتة البيضاء  يم الفانيليا، كر يتوني، البقان بالكراميل، آيس كر السمور البر

55 تارت كاراميل مع الشوكوالتة )أ()ب()غ()ن()م( 
كراميل، حشوة شوكوالتة ماراكايبو، توت

55 شوكوالتة فوندان )أ()ب()غ()ن( 
يم الفانيليا كيك شوكوالتة مع مركز الشوكوال السائل وآيس كر

55 أم علي )أ()غ()م()ن( 
فطيرة باف، حليب، فانيال، مكسرات، زبيب

حلويات حصرّية من صنع الشيف الحائز على نجمتين 
ميشالن "ريني فرانك"

يني فرانك، الشيف المسؤول عن أوائل مطاعم ميشالن للحلويات، قائمة  ابتكر المبدع ر
ية من المكونات الطبيعية كي تستمتعوا بها وبوقتكم بالرقص بسهولة   حلويات حصر

باسك تشيز تارت )أ()غ()م(                                                                  35
تارت الفانيال، كاسترد، تفاح

بين تو كيك )أ(                                                                                      40      
حبوب الكاكاو، سبونج اللوز، التوت األزرق 

فوندان التشدر تشيز )أ(                                                                        55
يم الفلفل األحمر فلفل أحمر صغير، آيس كر



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

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

األطباق الرئيسية

دال تادكا أصفر )أ()ن(  98
العدس األصفر واألحمر والبصل والطماطم والفلفل األحمر وأوراق الحلبة المجففة.

تقدم مع األرز والتوابل الهندية

ياني )أ()غ()م()ن(  بر
لحم ضأن  150 دجاج 130   نباتي 98  

أرز بسمتي، توابل الماساال، كزبرة، نعناع، كاجو، بصل مقرمش، زبيب، توابل هندية

سمك وشبس )أ()غ(  100
يقدم مع البطاطس المقلية، صلصة التارتار والبازالء

بانير   مكهاني )أ()غ()م()ن(  105
جبن قريش هندي مطهو في صلصة طماطم. يقدم مع األرز والصلصات الهندية

دال مكهاني )أ()غ()ن(  105
عدس أسود كامل مطهو في توابل هندية يقدم مع األرز والصلصات الهندية

الكاري األخضر التاياندي )غ()م()م ب(
مأكوالت بحرية 160  دجاج 150  

بهارات تايالندية، حليب جوز الهند، ليمون أخضر، أرز مطهو على البخار

150 دجاج كاتسو كاري )أ()ب()غ()م( 
أرز، بطاطا، جزر، بازيالء

155 كبسة جمبري )أ()م ب()م( 
أرز عربي معطر، جمبري النمر، صلصة حارة متبلة، ليمون، نعناع

165 دجاج بالزبدة )أ()غ()م( 
يمة، أرز، توابل الهندية صلصة الطماطم والكر

165 دجاج مشوي صغير )أ()م()ب( 
  أرز معطر، فلفل، هليون، هريسة

سلمون اسكتلندي محّمر )أ(                                                                    170                                                                           
كينوا، سبانخ، صلصة إدامامي، قشرة فاكهة اليوزو، هاالبينو 

175 قطع لحم الضأن )أ()غ( 
هريسة بطاطا الكمأة، بندورة مشوية، فاصولياء، فلفل حلو، كمون

190 تشكيلة من مشاوي الشرق األوسط )أ()غ()م( 
قطع لحم الضأن، كوبيدة الكفتة، شيش طاووق، قضبان اللحم، أرز بالزعفران

خبز بيواز، فلفل مشوي، ملفوف مخلل، صلصة الثوم

190 الكركند العماني المشوي )أ()غ()م ب(  
تتبيلة لبنانية، خضار مشوي، أرز بالزعفران، صوص زبدة

195 السمك الدنيس المشوي )أ()غ()م( 
ياك، صنوبر كابوناتا خضروات،  خضروات مطهية، هريس سيلير

ية )أ()غ()م()م ب(                                                       225 طبق مأكوالت بحر
ذيل لوبستر بالزعفران ، جمبري بالليمون بالثوم، سمك الشبوط المغربي

أرز بالزعفران، خضروات مشوية ، صلصة طحينة

250 ستيك مع البطاطس المقلية )أ()غ( 
ريب آي، بطاطس مقلية، صلصة الفطر، سوتيه الخضار، سلطة خضراء



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

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

قّدم مع البطاطا المقلية 
ُ
السندويشات ت

كاسيك توست الجبنة )أ()غ()ن(  75
خبز العجين المخمر، شيدر، جروير 

شاورما دجاج )أ()ب()غ(  78
خبز صاج ، خضروات مخللة ، طماطم، خس، صوص الثوم

برغر نباتي )غ()ن(  98
خبز نباتي، بيوند ميت باتي، طماطم، خس، بصل مكرمل، جبنة نباتية، مايونيز بالثوم النباتي

سماش برغر لحم نباتي )أ()غ(  98
خبز البطاطا، خس، مخلل، هالبينو، جبنة، صوص البرغر، بطاطا مقلية

سندويش دجاج تكا ملفوف   )أ()غ()م(  95
خبز الصاج، دجاج تندوري، خيار، طماطم، بصل أحمر، وصلصة شتني بالنعناع

115 كلوب سندويش )أ()ب()غ( 
دجاج، بيض، لحم ديك رومي مقدد، طماطم، خّس، مايونيز

110 سندويش ستيك )أ()غ( 
خبز حامض، بصل مكرمل، جبنة، فطر

115 برغر لحم واغيو )أ()ب()غ( 
بريوش، جبنة شيدر، بصل مكرمل، بصل مقرمش، طماطم، خس، مخلل، الثوم المشوي 

بالمايونيز، خردل

115 ديابليتو برغر الدجاج )أ()ب()غ( 
ينارا والبافلو، صلصة المايونيز الحار يال، بارميزان، صلصة مار بريوش، طماطم، خس، موزار

نابوليتان بيتزا
 78 نباتية )أ()غ()م()ن(  

يتون يت ز يال نباتية، فستق،  كوسا مقرمشة، باذنجان، حبق، ز صلصة طماطم، موزار

85 يتا )أ()غ()ن(  بيتزا مارغر
يال، حبق صلصة طماطم، جبنة الموزار

88 األجبان األربعة )أ()غ()ن( 
يال مدخنة، بارميزان يال، موزار غورغونزوال، موزار

90 بيتزا دجاج تاندوري )أ()غ()م( 
يال، فلفل حار أخضر، بصل  صلصة ماالي تيكا، موزار

90 بيتزا بيبيروني )أ()غ( 
يتون أسود يال، ز صلصة طماطم ايطالية، بيبيروني لحم، موزار

98 فروتي دي ماري )أ()غ()م ب( 
ية مشكلة يال ومأكوالت بحر صلصة طماطم، موزار

أطباق الباستا
95 سباغيتي أغليو إي أوليو )أ()غ()ن( 

يتون، بارميزان يت الز الهليون، كوسا، جزر، بروكلي، ثوم، بقدونس, رقائق الفلفل الحار، ز

115 ية )أ()غ()م ب(  فيتوتشيني بالمأكوالت البحر
قريدس، حبار، بلح البحر، طماطم، سبانخ، حساء المأكوالت البحرية

115 سباغيتي مع صلصة بولونيز )أ()غ( 
يخنة لحم البقر، حبق، جبنة البارميزان

110 يزوتو بالفطر )أ()غ()ن(  ر
أرز كارنارولي، فطر، رغوة جبنة البارميزان

115 بيني بالدجاج )أ()غ( 
فطر مع صوص أبيض أو صوص البندورة، جبنة البارميزان 



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

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

قائمة الطعام
ً
 - 6:00 صباحا

ً
 11:30 صباحا

المقّبات
78 دجاج بوبكورن )أ()ب()غ( 

صلصة عسل البافلو، بطاطس مقلية

68 دجاج تندرز )أ()ب()غ( 
دجاج مقلي، بطاطس مقلية

78 أجنحة الدجاج بالباربيكيو والبافلو )أ()م( 
صلصة الجبن األزرق ، أعواد الكرفس، أناناس مشوي

78 فلفل هاالبينو محشو بالجبنة )أ()غ()ن( 
جبنة الشيدر، صلصة الفلفل الحلو

85 حبار مقلي )أ()غ( 
ليمون، مايونيز  الهاالبينو، بصل أخضر

90 مازة باردة )أ()غ()م()ن( 
حمص، متبل، راهب، فتوش، تبولة لبنانية، خبز عربي

110 مازة ساخنة )أ()غ()م( 
كّبة لحم الضأن، فطائر السبانخ، فطائر الجبنة، سمبوسك لحمة، صوص الطحينة

السلطات
68 سلطة الكايل )غ()ن( 

يتون، صلصة ليمون، خبز البيتا يت ز طماطم، بصل، رمان، ز

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

سلطة سيزر )أ()ب()غ()م ب(
بالجمبري 100 بالدجاج  90  عادية 80    

 خس صغير، لحم الديك الرومي المقدد،بيض سمان، سمك األنشوفة، طماطم،
كروتون، وبرش جبنة البارميزان

88 سلطة نيسواز )ب()غ()غ م( 
يتون كاالماتا، صلصة  تونة متقشرة بالسمسم، خس، طماطم كونفيت، بطاطا بنفسجية، ز

الخردل الميزو والخل

90 بوراتا )أ()غ()ن( 
يحان، وصلصة البلسميك   روكا، طماطم، بيستو الر

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

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

60 حساء العدس )غ()ن( 
ليمون، كزبرة وخبز بيتا مقرمش

60 حساء الدجاج )غ(   
مرق الدجاج، بصل، الكراث، الكرفس، الجزر، والفاصوليا





م
عا

لط
ة ا

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

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

صحن سلمون مدخن (أ)(غ))غ م(                                      80 

اللحوم الباردة (غ)                                                            75 
تشكيلة من اللحوم الباردة (لحم الديك الرومي المقدد، ولحم البقر، والدجاج). تقدم مع القبار، 

والبصل الصغير، والخيار المخلل الصغير

اإلفطار المميز (أ)(ب)                                                         85 
اثنين من البيض العضوي، فطر شيميجي سوتيه، بطاطس، بيكون بقري، شيدر، بصل، سبانخ

سلمون أسكتلندي مدخن يقدم مع خبز حامض محمص وكريمة حامضة، والقبار

الجبن (أ)(غ)(م)(ن)
 تشكيلة من األجبان العربية تشكيلة من األجبان العربية

تشكيلة من األجبان األجنببيةتشكيلة من األجبان األجنببية

 90
110

بيض دليكاتيسن (أ)(ب)(غ)                                                         65 
بيض عضوي من اختيارك:بيض عضوي من اختيارك: مخفوق، أو بوشيه، أو مسلوق، أو مقلي

 عجة )أومليت(:  عجة )أومليت(: فطر، بصل، فلفل، جبن شيدر، طماطم روما، لحم البقر مقدد، بهار حار.
يقدم مع الطماطم المشوي، الهليون، والهاش براون

اضافات:  لحم البقر المقدد أو لحم الديك الرومي، سجق الدجاج / لحم البقر
فطر مقلي، فاصوليا مطبوخة، أفوكادو، سبانخ، هاش براون

15

أطباق اإلفطار المميزة

75 بيض بنيديكت (أ)(ب)(غ)(ن) 
ن، أو لحم ديك رومي

ّ
اختيارك من: أفوكادو, سلمون مدخ

بيض عضوي بوشيه، شرائح محمصة من خبز الحبوب السبعة، هليون، والصلصة الهولندية

 75 أفوكادو برغر (أ)(ن) 
 بيضة عضوية بوشيه داخل حبة أفوكادو كاملة. يقدم مع جبن الريكوتا، طماطم،

بصل، بذور السمسم، وليمون

شكشوكا (أ)(ب)(غ)                                                                 75
بيض عضوي, والطماطم، بقدونس ، كمون ، خبز عربي



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

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

تشكيلة حبوب اإلفطار (أ)(غ)(م)(ن)

قائمة اإلفطار المحددة
ً
 - 11:00 صباحا

ً
 06:00 صباحا

ميلك شيك (م)(غ)(أ)         55

 45 

 45    

 70                           

 55    

سلة المخبوزات (أ)(ب)(غ)(م)(ن)                                                70

طازجة من المخبز (أ)(ب)(غ)(م)(ن)

النكهات: مانجو | فانيليا | شوكوال | أوريو (حليب خالي الدسم أو صويا)
 إختر الحليب: بال دسم أو الصويا

 اكسترا: حليب اللوز أو حليب عضوي

بان كيك:بان كيك: يقدم مع القشدة المخفوقة أو شراب القيقب الكندي، وتوت

الوافل:الوافل: يقدم مع الموز، رقائق اللوز، شوكوالتة ذائبة، وتوت

خبز فرنسي:خبز فرنسي: يقدم مع صلصة الكراميل المملح، وتوت

اختيارك من حبوب اإلفطار: اختيارك من حبوب اإلفطار: كورن فليكس، سبيشال كي، كوكو بوبس أول-بران، رايس كريسبيز. تقدم 

مع حليب كامل الدسم أو حليب قليل الدسم، أو حليب الصويا، أو حليب اللوز، أو حليب خالي الدسم

الشوفان:الشوفان: يتم تحضيره بحليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو حليب الصويا أو حليب خالي الدسم

بيرشر موسلي:بيرشر موسلي: يقدم مع الزبادي، الزبيب، قطع التفاح األخضر  ورقائق اللوز وعسل أكاسيا

 إستمتع باإلفطار الخاص بك مع مجموعة مختارة من الشوكوالته
مع لوران بيري بروت 750 مل

درهم إماراتي 1250

5

75 تشكيلة من الفاكهة االستوائية

زبادي (أ)(ن)                             35
ه

ّ
قليل الدسم، عادي، أو منك

شكيلة معجنات طازجة، وخبز، وشرائح خبز محمص، وتشكيلة من المربى، وعسل، وزبدة

آكاي بول (غ)(م)(ن)                              50
خمسة اضافات من اختيارك

يج الجرانوال، لوز،  موز ، فراولة، توت أزرق، توت العليق، مانجو، زبدة الفول السوداني، مز
فستق، جوز، كاجو، بذور اليقطين، بذور الشيا



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

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

قوائم اإلفطار المحددة
ً
 - 11:00 صباحا

ً
 06:00 صباحا

إفطار كونتنينتال (م)(ب)(غ)(أ)(ن)                               120
سلة المخبوزاتسلة المخبوزات: تشكيلة معجنات طازجة،خبز، وشرائح خبز محمص، وتشكيلة من المربى، وعسل، وزبدة

شرائح الفاكهة الطازجةشرائح الفاكهة الطازجة
اختيارك من العصائر الطبيعيةاختيارك من العصائر الطبيعية: برتقال، أو جريب فروت، أو تفاح أخضر أو ليمون مع النعناع

المشروبات الساخنةالمشروبات الساخنة: قهوة محضرة طازجة، أو قهوة بدون كافيين أو شاي، أو حليب ساخن، أو 
شوكوالتة ساخنة.

إفطار إنجليزي (م)(ب)(غ)(أ)                                            160 
سلة المخبوزات:سلة المخبوزات: تشكيلة معجنات طازجة، وخبز، وشرائح خبز محمص، وتشكيلة من المربى، وعسل، وزبدة

شرائح الفاكهة الطازجةشرائح الفاكهة الطازجة
اختيارك من العصائر الطبيعية:اختيارك من العصائر الطبيعية: برتقال، أو جريب فروت، أو تفاح أخضر أو ليمون مع النعناع

 اختيارك من: اختيارك من:  بيضتان مخفوقتان، أو عجة (أومليت)، أو مقليتان، أو مسلوقتان بدون قشر (بوشيه)،
أو مسلوقتان.

مع اختيارك من سجق الدجاج أو سجق اللحم أو لحم البقر أو الديك الرومي المقدد المقرمش.
يقدم مع الفطر والطماطم، هاش براون والفاصوليا المطبوخة 

المشروبات الساخنة:المشروبات الساخنة: قهوة محضرة طازجة، أو قهوة بدون كافيين، أو شاي، أو حليب ساخن، أو 
شوكوالتة ساخنة.

اإلفطار الصحي من فايڤ  (أ)(ب)(غ)(م)(ن)                  160
 غرانوال بالتوت: غرانوال بالتوت: تقدم مع الزبادي، والعسل 

العصير األخضر:العصير األخضر: كرنب أجعد، أفوكادو، موز، تفاح أخضر
 بيضتان عضويتان، تقدم مع خبز التوست، هليون، جبن بارميزان مبشو

يتون يت ز وز
اختيارك من العصائر الطبيعية:اختيارك من العصائر الطبيعية: برتقال، أو جريب فروت، أو تفاح أخضر أو ليمون مع النعناع

المشروبات الساخنة:المشروبات الساخنة: قهوة محضرة طازجة، أو قهوة بدون كافيين، أو شاي، أو حليب 

إفطار عربي (أ)(ب)(غ)(ن)                                              160 
سلة خبز عربيسلة خبز عربي

شرائح الفاكهة الطازجةشرائح الفاكهة الطازجة
تشكيلة من التمورتشكيلة من التمور

اختيارك من العصائر الطبيعية:اختيارك من العصائر الطبيعية: برتقال، أو جريب فروت، أو تفاح أخضر أو ليمون مع النعناع 
 شكشوكة بيض: شكشوكة بيض: طماطم، فلفل حلو، وبصل.

يتون، تمر تقدم مع جبنة عربية، فول مدمس، خضار، مخلل، ز
المشروبات الساخنة:المشروبات الساخنة: قهوة محضرة طازجة، أو قهوة بدون كافيين، أو قهوة تركية أو شاي
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ية، )غ م( غير  مطهو، )ص( صويا، )ن( نباتي كافة األسعار  )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )      ( حار،  )غ( غلوتين، )م( مكسرات، )م ب( مأكوالت بحر
يبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، رسوم البلدية بنسبة 7 بالمئة، ورسوم الخدمة بنسبة 10 بالمئة بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضر

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

المكسرات

18 ام اند امز       ام اند امز       
22 ينجلز                 ينجلزبر بر
22  رقائق البطاطس النباتية رقائق البطاطس النباتية          
38 مكسرات الفول السوداني الحارة و مع الباربيكيو    مكسرات الفول السوداني الحارة و مع الباربيكيو    
ماكاديميا بالباربيكبو و الكاشيو بنكهة الجبنة                ماكاديميا بالباربيكبو و الكاشيو بنكهة الجبنة                52

يني فرانك                            55     يني فرانك                            لّبس الشيف الحائز على نجمتين ميشالن ر مملّبس الشيف الحائز على نجمتين ميشالن ر

 المشروبات الغازية

 كوكاكوال                                                                                                                                                           300 مل | 28 
شويبس ماء الصودا                                                                                                                            330 مل | 28                                                                                                              

ينو، ايطاليا                                                                                                                           500 مل | 30 سان بيليغر

أكوا بانا    ، ايطاليا                                                                                                                                          500 مل | 30

ماء جوز الهند                                                                                                                                            250 مل | 32

سانرايزا عصير الفواكه                                                                                                                          250 مل | 36

فينتامين تونيك                                                                                                                                             125 مل | 30

فينتامين ليمون زهري                                                                                                                      275 مل | 38

يد بول الصفراء                                                                                                              250 مل | 45 يد بول | ر ر

ملّبس المكسرات المغطات بالشوكوالتة الخالي من الغلوتين والمصنوع
من المكونات الطبيعية





للطلب، يرجى االتصال على للطلب، يرجى االتصال على 9602/96019602/9601
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