
WHO DOESN’T LOVE A SUMMER BBQ? 
PICK YOUR SELECTION AND WE’LL SEND YOU 
EVERYTHING YOU NEED FOR A PRIVATE SIZZLE, 
INCLUDING YOUR VERY OWN CHEF
(MINIMUM 5 PEOPLE, KINDLY BOOK 24 HOURS PRIOR)

IN-ROOM CHEF

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

SELECTION 1 
1 Skewer, 1 Grill, 1 Garnish, 1 Bread, 2 Sauces, 1 Side

SELECTION 2 
2 Skewers, 2 Grills, 2 Garnish, 2 Breads, 3 Sauces, 1 Side

SELECTION 3
3 Skewers, 3 Grills, 3 Garnish, 3 Breads, 4 Sauces, 2 Sides

SELECTION 4
4 Skewers, 4 Grills, 4 Garnish, 4 Breads, 5 Sauces, 2 Sides

SKEWERS
Savoury: Beef | Chicken | Fish | Shrimp | Mushroom 
Sweet: Fruit

GRILL
Beef Patty | Sausages | King Prawns | Lamb Chops | Chicken Drumsticks
Kebab Beef | Lamb | Chicken Breast | Salmon | Vegan Patty 

SIDES
BREAD Olive | Onion Focaccia | Ciabatta | Grissini | Baguette | Hot Dog  | Brioche 
Sour Dough | Lavash | Pita

SAUCES BBQ | Chimichurri | Mayo | Ketchup | Mustard | Tomato Salsa |  Cheese 
Tartare | Basil Pesto | Horseradish | Béarnaise

SAVOURY SIDES Coleslaw | Potato Salad | Green Salad 

SWEET SIDES Marshmallow | Fruit

GARNISH Corn | Eggplant | Potato | Tomatoes | Asparagus | Pineapple
Bell Pepper | Onion

160

300

450 

600 

GET SIPPIN’ 
PARTY STARTER                                                                        350 PER PERSON
Unlimited for 2 hrs | House Red Wine & White Wine
Vodka | Rum | Gin | Whisky | Soft Drinks

FIVE MAXI BAR                                                                                                   3499
Tanqueray 0.75L | Grey Goose 0.75L | Chivas 12 YRS 0.75L
Tonic Water | Coca-Cola | Sprite  | Orange Juice

FIVE BUBBLES                                                                                                   2999
Laurent Perrier Magnum    
Möet & Chandon Impérial 0.75L | Orange Juice

SHOTS, SHOTS, SHOTS                                                                                     3199
Jägermeister 0.75L | Pátron Silver 0.75L 
Pátron XO Café 0.75L | Red Bull



CHAMPAGNE
                 BTL                  MAG                  3 BTL 

LAURENT-PERRIER LA CUVÉE               975      1950             2500  

MOËT & CHANDON IMPÉRIAL               1200      2350             3300

DOM PÉRIGNON                3600      8800             9900

CRISTAL                 4900      11800

ACE OF SPADE                 6500

ROSÉ
                 BTL                  MAG                  3 BTL 

LAURENT-PERRIER BRUT ROSÉ            1950      4750             5500  

DOM PÉRIGNON                8900      18900           25800

IN-ROOM BRUNCH

JÄGERBOMB LOVER       
Jägermeister 0.75L
5 Red Bull

SILENT TOOTERS   1999
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    3499
CHOICE OF ONE Grey Goose 1.5L | Belvedere 1.75L | CÎROC 1.75L 
Laurent-Perrier Brut 0.75L

SERVED WITH Exotic fruits(V), tandoori chicken pizza (D)(G)(N)
and chicken tenders (D)(E)(G), BBQ macadamia & cheese cashews

FLOCK TOGETHER   3999
CHOICE OF ONE Grey Goose 1.5L | Belvedere 1.75L | CÎROC 1.75L 
Laurent-Perrier Brut 0.75L

SERVED WITH Exotic fruits (V), loaded nachos (D)(G), 
chicken popcorn (D)(E)(G)(S), BBQ macadamia & cheese cashews, 
Pringles original & sour cream 

CHOICE OF ONE Tandoori chicken or pepperoni pizza

999



PITCHER
      1 LTR 2LTR

RED WINE SANGRIA     250 400

WHITE WINE SANGRIA                        250        400

MOJITO (CLASSIC OR PASSION FRUIT)   250 400

LONG ISLAND ICE TEA     250 400

SHOTS
     5 SHT 10 SHT 15 SHT

SEX ON THE BEACH     250 475 650
Vodka, cranberry, orange, peach snapps

DOU DOU     250 475 650
Vodka, olive, Tabasco

MARGARITA                        250       475         650
Tequila, triple sec, lime juice

TEQUILA     250 475 650

JAGERBOMBS     275 525 750
Jägermeister, Red Bull

THERE’S ALWAYS TIME FOR A COCKTAIL

IN-ROOM BRUNCH

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

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

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 150 4 COCKTAILS 250



COCKTAIL FEVER (D)(E)(G)(N)(S)                                                            400
Spring rolls, chicken popcorn, patatas bravas, mini angus beef sliders, 

crispy chicken tenders, BBQ sauce, honey mustard, chipotle aioli and

jalapeño mayo

SWEET TREAT (D)(E)(G)(N)(V)                                                                 300
Chocolate fondue, popcorn, crêpes, giant banoffee mess, donuts and fruits 

FIESTA MEXICANA (D)(E)(G)(N)(S)                                                         400
INCLUDING ONE BOTTLE OF TEQUILA                                                                    1250
Jalapeño poppers, chicken quesadillas, beef empanadas, loaded 

nachos, guacamole, sour cream, chipotle aioli, pico de gallo and 

BBQ sauce 

THE AMERICAN DREAM (D)(E)(G)(N)(S)                                                400                                             
Margherita pizza, angus beef sliders, buffalo chicken wings, cajun 

potatoes, blue cheese dip, jalapeño mayo and honey mustard mayo 

FOR UP TO 6 PEOPLE
FROM 12PM

IN-ROOM BRUNCH

NOT INTO COCKTAILS? 

CORONA/BUDWEISER

BEER BUCKET
6 bottles for AED270

(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (     ) 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



كوكتيل فيڤر )أ()ب()غ()م()ق(                              400 
لفائف الخضار، فشار الدجاج، برافاس البطاطس، ساليدر لحم انجوس ميني،

تندر الدجاج المقرمش، صوص الباربكيو، خردل العسل، شيبوتل ايلوي، هالبينو مايونيز

 

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

فييستا ميكسيكان )أ()ب()غ()م()ق(                                        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 ، أجنحة دجاج بافلو، بطاطا كيجن، جبنة زرقاء، هاالبينو مايو   بيتزا مارجر

ومايونيز  عسل المستردة

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



MINIBAR

To place your order, please dial 7107



SNACKS
M&M’S 18

PRINGLES ORIGINAL | SOUR CREAM & ONION 20

BBQ MACADAMIA & CHEESE CASHEWS 42

SOFT BEVERAGES
COCA-COLA | DIET COCA -COLA | SPRITE                          330 ML       28

SCHWEPPES SODA | TONIC                                                 330 ML       28

ACQUA PANNA STILL WATER                                                500 ML       30

SAN PELLEGRINO SPARKLING WATER                               500 ML       30 

RED BULL                                                                                  330 ML       45

BEVERAGES
BEER  
CORONA 355 ML   55

GIN  
TANQUERAY 50 ML   80

VODKA  
STOLICHNAYA 50 ML   80

RUM
BACARDI 50 ML   80

WHISKY
JOHNNIE WALKER BLACK LABEL                                          50 ML             90   
JACK DANIEL’S OLD NO. 7                                                        50 ML            90

DIGESTIVE  
JÄGERMEISTER 40 ML    90

TEQUILA                                                                                 
PATRÓN XO CAFÉ 50 ML 120  

WHITE WINE  
CLASSIC SAUVIGNON BLANC, VISTANA                              375 ML 
CENTRAL VALLEY, CHILE
ANCORA PINOT GRIGIO                                                           750 ML     
LOMBARDY, ITALY                                   

RED WINE  
CLASSIC CABERNET SAUVIGNON, CARMEN RED             375 ML   95
CENTRAL VALLEY, CHILE
VISTANA CABERNET SAUVIGNON                                        750 ML
CENTRAL VALLEY, CHILE                                                       

CHAMPAGNE                                                              200 ML        300
MOËT & CHANDON

PLAY SAFE                                                 50        

VAPE SHISHA                                           250
GRAPE, APPLE, STRAWBERRY, MANGO, MINT, MELON            
LEMON MINT, BLUEBERRY                      
  

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

  95

195

195



BREAKFAST
06:00 AM - 11:00 AM



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (     ) 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
CONTINENTAL BREAKFAST (D)(E)(G)(N)(V) 110
BAKERS’ BASKET Freshly baked viennoiseries, toasted bread, 
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) 125
BERRY GRANOLA Honey, Greek yoghurt 

SOY MILK CRÊPES Mushrooms, spinach, tofu, vegan cheese, 

black beans, poached egg, asparagus, tomato, pepper purée 

and avocado  

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) 135
BAKERS’ BASKET Freshly baked viennoiseries, toasted bread, 
assorted jams, honey and butter

FRESHLY SLICED FRUIT

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

CHOICE OF EGGS Scrambled, omelette, fried, poached or boiled. 
With choice of chicken or beef sausage. Served with sautéed 
mushrooms, grilled tomato, hash brown, crispy beef 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)(N)(V) 135
ARABIC BREAD BASKET

FRESHLY SLICED FRUIT

SELECTION OF DATES

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

ARABIC PLATTER Turkish shakshuka eggs with tomatoes, 
bell pepper, cumin and onion. Served with Arabic cheese, foul 
mudammas, crudités and pickles

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, (     ) 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 BREAKFAST
YOGHURT (D)(V) 35
Low-fat or plain 

CEREAL SELECTION
CHOICE OF CEREALS (D)(G)(N)(SY)(V) 35
Cornflakes, Special K, Coco Pops, All-Bran or Rice Krispies 

CHOICE OF MILK Full-cream milk, low-fat milk, soy milk, almond 
milk or skimmed milk 

OATMEAL (D)(G)(V) 35
BIRCHER MUESLI (D)(G)(N)(V) 45 
Served with yoghurt, dried raisins, green apple, acacia honey 
and nuts

TURKISH SHAKSHUKA (E)(G)(V) 55
Organic free range eggs, onion, cumin, parsley, tomato, 
sourdough bread, hash brown and asparagus

FRUIT SELECTION (V) 55
Seasonal sliced fruit

AÇAÍ BOWL (D)(G)(N)(V) 55
FIVE TOPPINGS OF YOUR CHOICE
Banana, strawberry,  blueberry, raspberry, mango, almond flakes, 
pistachio, peanut butter, walnuts, cashews, pumpkin seeds, 
peanuts, granola mix or chia seeds 

COLD CUTS (D)(E)(G)(N) 55
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 85
Served with pita bread

INTERNATIONAL CHEESE PLATTER  95
Served with dried apricot chutney, grapes, crackers, 
dried fruit and nuts 



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (     ) 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

FROM THE GRIDDLE 65
PANCAKES (D)(E)(G)(V) Served with Chantilly cream and Canadian 
maple syrup, raspberry purée and berries

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

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

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

EGGS DELICATESSEN (D)(G)  78
YOUR CHOICE OF EGGS Scrambled, poached, boiled or fried

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

SALMON GRAVLAX BAGEL (D)(E)(G)(S) 75
Avocado, chive cream cheese, mixed greens, onion, lemon, pickled 
onions, cucumber, sundried tomato, garlic flakes, onion flakes and 
sesame seeds.



À LA CARTE
11:30 AM - 6:00 AM



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (     ) 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

APPETIZERS
CHICKEN FRANCO (D)(E)(G) 50
Crispy chicken tenders, honey mustard and BBQ sauce

JALAPEÑO POPPERS (D)(E)(G)(V)                                         60                      
Crispy jalapeños stuffed with cheddar and red peppers,
sweet chilli sauce and chipotle aioli

SOOFIYANI PANEER TIKKA (D)(G)(V)           65
Saffron marinated cottage cheese, onion, garlic, Indian spices, 
mint chutney, saffron yoghurt, bell pepper 
and spicy tomato chutney 

COLD MEZZEH (D)(G)(N)(V)                                              70                      
Dukka hummus, stuffed vine leaves, baba ghanoush, batata 
halabi, tabbouleh and Arabic bread

CHICKEN WINGS (D)(N)(G)                                              70
Buffalo or BBQ sauce 
Blue cheese dip and vegetable crudités

HOT MEZZEH (D)(E)(G)(N)(S)  75
Lamb kibbeh, cheese fatayer, shrimp rakakat, BBQ chicken 
wings and tarator sauce 

CRISPY CALAMARI (D)(E)(G) 75
Lemon, jalapeño mayo, dried tomatoes, coriander, chilli 
lime and Kalamata olives 

SALADS
FATTOUSH (G)(V) 55
Baby gem lettuce, tomato, cucumber, bell pepper, radish 
pomegranate and pita bread

GREEK SALAD (D)(V) 60
Cucumber, tomato, Kalamata olives, feta, onion, bell pepper, 
oregano, baby gem and olive oil 

PAPAYA SALAD (G)(N)(S)(SY) 65
Mint, mango, peanut, carrot, chilli, beans, tomato, soy, 
cucumber, prawns and lotus crisps

CAESAR SALAD (D)(E)(G)(S)
Classic  75 Chicken  85 Prawns  95
Lettuce, crispy turkey bacon, parmesan, cherry tomatoes, 
quail eggs, anchovies and croutons

BURATTA (D)(G)(N)(V) 80
Heirloom tomatoes, balsamic, basil pesto and maldon salt

SOUPS
TOMATO SOUP (D)(G)(V) 50 
Herb roasted tomatoes, basil oil and grilled focaccia 

LENTIL SOUP (D)(G)(V) 50
Lemon, coriander and pita bread 

HOT AND SOUR CHICKEN SOUP (E)(G)(SY) 50
Carrots, mushrooms, cabbage, scallions, garlic, ginger, 
chilli, chicken and sesame 



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (     ) 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, mashed potato or green salad

CLASSIC CHEESE TOAST (D)(E)(G)(V) 60 
Sourdough bread, white and yellow cheddar, Gruyère, 
mornay sauce and chipotle ketchup

SHAWARMA WRAP (D)(E)(G)  70 
Chicken, tomato, garlic sauce, lettuce, pickles and saj bread 

CRISPY CHICKEN PANINI (D)(E)(G)(N)  70
Scallions, pickled cucumber, siracha mayo, lettuce, 
cabbage and bean sprouts

CHEESE AND CHICKEN QUESADILLAS (D)(G)  70
Bell pepper, cheddar, onion, sour cream and chipotle aioli

CHICKEN BURGER (D)(E)(G) 80
Potato bun, baked bell pepper, lettuce, tomato, cheese and 
buffalo mayo

PHILLY CHEESESTEAK (D)(G)(S) 80
Hoagie bun, beef rib eye, bell pepper, shiitake mushrooms,
cheddar, jalapeño, homemade BBQ, crispy onion 
and coriander

VEGAN BURGER (G)(V) 85
Beyond Meat patty, tomato, lettuce, caramelised onion, 
vegan cheese and mayo 

CLUB SANDWICH (D)(E)(G)  90
Chicken, fried egg, turkey bacon, tomato, lettuce,
white or brown bread and mayo 

WAGYU BURGER (D)(E)(G)  105
Brioche bun, tomato, cheddar, lettuce and secret sauce 

PIZZA
MARGHERITA (D)(G)(V) 75 
Tomato sauce, mozzarella and basil

PEPPERONI (D)(G)(N)  80
Tomato sauce, pepperoni and mozzarella

TANDOORI CHICKEN (D)(G)(N) 80
Malai tikka sauce, coriander, green chilli, onion and mozzarella

TRUFFLE (D)(G)(V) 80
White sauce, mozzarella, ricotta, truffle and basil

FRUTTI DI MARE (D)(G)(S)  85
Tomato sauce, mozzarella, mixed seafood, garlic and chilli 

VEGAN (D)(G)(N)(V)  85
Tomato sauce, Cajun vegan chicken, coriander and onion 

PASTA AND RISOTTO
MUSHROOM RISOTTO (D)(V)   75
Carnaroli rice, parmesan foam, mushrooms and basil oil 

PENNE ALFREDO (D)(G)   80
Chicken breast, mushrooms, white sauce, parmesan and basil

SPAGHETTI BOLOGNESE (D)(G)    85
Beef ragout, parmesan, basil and tomato oil

PASTA FAVOURITES (D)(G)(S)(N)
Create your own pasta. All pasta served with parmesan.
Vegetable  70  Chicken  75        Seafood  85
Pasta: Penne, spaghetti, fettuccini       Sauce: white, tomato, pink, pesto



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (     ) 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

MAIN COURSES
CLASSIC FISH AND CHIPS (D)(E)(G)    95
Cream dory, mushy peas, tartare sauce, steak fries

GRILLED HARISSA CHICKEN (D)(E)(G)(N)  115
Kabsa rice, grilled vegetable skewer, chermoula and 
garlic sauce

THAI GREEN CURRY (G)(S)  
Chicken 95      Prawns 110
Jasmine rice, eggplant, red peppers and Thai curry sauce

CHICKEN KATSU CURRY (E)(G)(S)(SY)  115
Katsu curry sauce, sticky rice, onion, potatoes, carrots and 
green peas, fukujinzuke

SEARED SCOTTISH SALMON (D)(G)  145
Celery purée, leek and ponzu jus

HERB CRUSTED LAMB CHOPS (A)(D)(G)(N)  150
Escabeche vegetables and rosemary gravy

GRILLED TIGER PRAWNS (D)(G)(S)          165
Lemon butter and mango-tomato salsa, onion  

SAMAK HARRA MASHWI (D)(N)(G)         180
Vegetable skewers, spiced sea bass, hummus, kabsa rice 
harra sauce  

ARABIC MIXED GRILL (D)(E)(G)(N)  220
Lamb kofta, chicken leg, grilled vegetable skewer, bewas bread 
and garlic sauce, lamb chops, beef sujuk, lemon charcoal prawns, 
kabsa rice and chermoula, toum 

GRILLED WAGYU RIB EYE (A)(D)(G)  235
Caramelised onions, skinny fries, truffle sauce and
grilled baby carrots

INDIAN CLASSICS
DAL MAKHANI (D)(G)(V)    70
Black whole dal, Indian spice curry and steamed rice. Served with 
pickles and papadum

DHAL THADKA (D)(G)(V)     70
Indian spice curry and steamed rice. Served with pickles and 
papadum

BIRYANI (D)(G)(N)
Vegetarian  80         Chicken  95
Basmati rice, masala, coriander, mint, cashew nuts and crispy onion. 
Served with pickles, papadum, raita and pickled onion

BUTTER CHICKEN (D)(G)(N)   95
Tomato gravy, rice and Indian condiments

TANDOORI CHICKEN (D)(G)    
Full  200         Half  100
Served with cucumber salad, naan or steamed rice, papadum, pickled 
onion and mint chutney 

SIDES(G)(D)  30
Mashed potatoes | sautéed mushrooms | grilled vegetables
Sweet potato fries | cajun potato wedges | French fries



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (     ) 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

PASTRIES
UMM ALI (D)(E)(G)(N)(V)   50
Puff pastry, cream, milk, nuts and raisins 

CRÈME BRÛLÉE (D)(E)(V)    50
Caramelised vanilla cream quenelle, raspberry meringue
and berries

NEW YORK CHEESECAKE (D)(E)(G)(V)    50
Baked cheesecake, blueberry compote and vanilla 
whipped cream 

TIRAMISU (D)(G)(N)(V)   50
Mascarpone mousse, coffee syrup, ladyfingers and 
chocolate sablés

CHOCOLATE PASSION FRUIT (D)(G)(N)(V)    55
Chocolate mousse, passion fruit jelly, chocolate sablés, 
passion fruit foam, passion fruit gel, mango compote, 
hazelnut cinnamon crumble

FRUIT PLATTER (V)    55
Seasonal fruit selection

RENÉ FRANK DESSERTS 
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. 

BEAN TO CAKE (D)(G)(N)(V)   45
Chocolate mousse, blueberry jelly, sacher cake sponge, 
chocolate sable, chocolate ganache

BASQUE CHEESE TART (D)(G)    45
Cheese tart, sablés tart, red apple   

MILKSHAKES 

OREO (D)(G)(V)                                                                              45
Buttercream, vanilla ice cream, milk, chocolate chips, Oreos, 
whipped cream and chocolate sauce

STRAWBERRY (D)(G)(V)   45



KIDS



(A) Alcohol, (D) Dairy, (E) Eggs, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (SY) Soya, (     ) 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
PIZZA MARGHERITA (D)(G)(V)  50
Tomato sauce and mozzarella

CHICKEN FRANCO (D)(E)(G)  50
Crispy chicken tenders, honey mustard and BBQ sauce

MAC AND CHEESE (D)(G)(V)  50
Cheddar and macaroni

WAGYU SLIDERS (D)(E)(G)  50
Cheddar, tomatoes, mayo and French fries

SPAGHETTI BOLOGNESE (D)(G)  50
Beef ragout, basil and parmesan

CHICKEN POPCORN (D)(E)(G) 50
BBQ sauce and honey mustard  

GRILLED PEANUT BUTTER & 
JELLY SANDWICH (G)(N)(V) 50
White bread, fruit jam, berries and peanuts





SHRIMP KUSHIYAKI (G)(S)  70
chilli mayo, acar

MONEY BAGS (G)(S)  60
shiitake mushrooms, shrimps, sweet chilli sauce 
 
PEKING DUCK (G)(S) 

hoisin, leek, cucumber, pancakes  
half - 195 
full - 355

NASI GORENG (G)(N)(S)  75
chicken satay, fried rice, fried egg, 
shrimp cracker, acar

KUNG PAO CHICKEN (G)(N)  70
cashew nuts, chilli, onion, ginger, spring onion, garlic  
 
SWEET & SOUR CHICKEN (G)  70 

bell pepper, dragon fruit, shanghai vinegar 

CHINESE FRIED RICE (G)   
vegetarian - 50 
chicken - 55 
shrimps - 60 

2 x TACOS EL CHAPO (D)(G)(S)

vegetarian - 55 
beef, chicken, shrimp tempura, fish - 60

SHRIMP CEVICHE (S)  75
chilli, cucumber, red onion, avocado, mango, 
banana chips

GUACAMOLE EL MORTERO (V)  80
tomato, onion, coriander, tostadas
add - truffle oil - 10

EMPANADAS (D)(G)(N)  
salsa verde, salsa roja, sour cream, 
pulled tandoori chicken - 70  
beef short ribs - 75

ASIAN

ASIAN

STARTERS

MAINS

LATIN

PANEER KATHI ROLL (D)(G)(N)  65
onion, bell pepper, coriander, rumali roti

LAMB KULCHA (D)(G)  75
indian style lamb stuffed naan, mint yogurt

INDIAN

KOFTA KEBAB (G)(N)  75
harisa, pickles, salad

LAMB STUFFED PITA (D)(G)(N)  70
mint yogurt, pickles

ARABIC



JERK CHICKEN BBQ (D)(G)   100
chicken breast marinated in jerk spices, bbq sauce, 
creamy mashed potatoes, sautéed vegetables

JUMBO PRAWNS (D)(S)  210
potatoes, asparagus, parsley, garlic butter, lemon

STREET STYLE GRILLED BBQ

MAKI ROLLS 8 PCS 

WAGYU GUNKA (G)  70
wagyu striploin, asparagus, truffle mayo, 
cucumber, sesame teriyaki, kizami wasabi

STREET CALIFORNIA (G)(S)  80
king crab meat, avocado, cucumber, yuzu tobiko, 
black tobiko, wasabi mayo, spicy mayo 

TOKYO ABURI MAKI  (G)  85
king crab meat, tuna, avocado, orange tobiko, 
spring onion, spicy mayo

SAKI FUJI-SAN (URAMAKI)  (D)(G)  70
salmon, truffle cream cheese, wasabi mayo, teriyaki sauce, 
avocado, angel hair fries 

EBI TEMPURA (URAMAKI)  (G)  70
shrimp tempura, avocado, cucumber, orange tobiko, 
gochujang mayo

KURASHIKKU VEG MAKI (HOSOMAKI) (V)  60
takwan, yamagobo, asparagus, cucumber, daikon, 
chives, mamenori

SUSHI SHARING PLATTER 
6 pcs - 125
12 pcs - 185
24 pcs - 335

SASHIMI 3 PIECES
akami bluefin tuna - 65
toro fatty tuna - 110
hamachi yellowtail - 60
botanebi sweet prawn - 75
sake salmon - 50
hotate scallops - 60

NIGIRI 2 PIECES
akami bluefin tuna - 60
toro fatty tuna - 80
hamachi yellowtail - 50
botanebi sweet prawn - 60
sake salmon - 45
hotate scallops - 45
wagyu - 60

SUSHI

(d)dairy (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



Available daily from 12.30PM - 11.30PM

Arancini Siciliani (D)(G)    55
Crispy rice ball stuffed with beef and parmesan 

Bruschetta (G)(V)    50
Tomatoes, basil, olive oil, garlic

Parmigiana Di Melanzane (D)(G)(V)     55
Eggplant, tomato sauce, buffalo mozzarella, basil

Minestrone (V)    50
Cauliflower, broccoli, asparagus, carrots, pumpkin, sweet potato, spinach, 
garlic, onion

Insalata Croccante (D)(G)(V)    65
“Cinque trattoria” style salad with avocado, cherry tomatoes, parmesan, 
mozzarella, green olives

Polpette (D)(G)     60
Beef meatballs cooked in traditional Neapolitan ragout, provolone fondue

Zuppa Di Pesce (G)(S)      70
Fish broth, prawns, calamari, mussels, clams

Insalatina Di Polpo    75
Octopus, celery, green beans, potatoes, olives

Carpaccio Di Manzo (D)(N)(R)    85
Thinly sliced beef, rocket, parmesan, hazelnut

Quattro Formaggi  (D)(G)(V)      75
Buffalo mozzarella, gorgonzola, taleggio, Grana Padano

Calzone Al Forno O Fritto (D)(G)          75
Peperoni, mozzarella, ricotta, parmesan, black pepper

Burrata  (D)(G)(V)     85
Tomato sauce, rocket

AntIPASti

PIZZA

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

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



Pappardella Al Ragu Di Agnello (D)(G)                90 
Slow cooked lamb ragout, parmesan
NAPLES

Ravioli Caprese (D)(G)(V)     85
Smoked mozzarella, tomato sauce
NAPLES

Tonnarello Cacio Pepe (D)(G)(V)           125
Cacio cavallo fondue, pecorino, black pepper, truffle
ROME 

Linguine All’Astice (G)(S)     180
Lobster, tomatoes, chilli
NAPLES

Branzino All’ Acqua PaZZa (D)(G)    155 
Pan seared sea bass, olives, potato, datterino tomatoes, onion

Polpo Alla Griglia (G)(D)      145
Roasted octopus, saffron potato cream, tzatziki 

Tagliata Di Tonno (D)(G)      145
Yellow fin tuna steak, rocket, datterino tomatoes, balsamic reduction

          50
Tortino Al Cioccolato (D)(G)(N)(V)     50
Chocolate flan, vanilla ice cream, salted caramel

Tiramisù (D)(G)(N)      65
Mascarpone mousse, coffee biscuit
Add a shot of coffee liqueur (A)      50

SEcoNDI

DOLCI

PASTA

Add truffle for AED20/g

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

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



BEVERAGES



SPARKLING WINE
BLANC GLS BTL MAG

PROSECCO DOC | CONTE FOSCO  65         325 
Piedmont

ROSÉ WINE GLS BTL         MAG 

OH! BY OMERADE | DOMAINES FABRE  60 275
Provence | France

PINK AS FLAMINGOS 65 315
Provence | France

M DE MINUTY | CHÂTEAU MINUTY 375       820
Provence | France

THE PALM BY WHISPERING ANGEL 
CHÂTEAU D’ESCLANS               510 1190
Provence | France

AIX, COTEAUX D’AIX               580 1300
Provence | France

WHITE WINE GLS         BTL

PINOT GRIGIO | ANCORA 55 270
Piedmont | Italy

SAUVIGNON BLANC | LODEZ 65 310
Languedoc | France

GAVI DI GAVI DOCG | BENI DI BATASIOLO  350
Piedmont | Italy

LOUIS LATOUR|CHARDONNAY  530
Burgundy | France

FIANO DI AVELLINO DOCG  625
Campania | Italy

POUILLY-FUMÉ LADOUCETTE  850
Loire Valley | France

CHARDONNAY | CAKEBREAD  1250
Napa Valley | USA

CHABLIS PREMIER CRU BOUGROS, 
JEAN-MARC BROCARD  1800
Burgundy | France

RED WINE GLS         BTL

NERO D’AVOLA | DA LUCA  55         270 
Sicily | Italy

ALAMOS CATENA | MALBEC 65         310
Mendoza | Argentina

CHIANTI | CLASSICO | RUFFINO               575
Tuscany | Italy

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG               590
LUIGI RIGHETI
Veneto | Italy

CHOCOLATE BLOCK | BOEKENHOUTSKLOOF         610
Western Cape | South Africa

LE VOLTE DELL’ ORNELLAIA  650
Tuscany | Italy

LA CREMA | PINOT NOIR  750
California | USA



COCKTAILS
FIVE LYCHEE MARTINI  60
Gin | lychee purée | lemon juice | elderflower syrup

ESPRESSO MARTINI  60
Vodka | Kahlúa | espresso | vanilla syrup

GOOD OLD COSMO 60
Vodka | cranberry | orange liqueur | lime juice | cranberry juice

FIVE MOJITO 60
Rum | lime juice | passion fruit | mint | brown sugar 

MARGARITA 60
Tequila | orange liqueur | lime juice | syrup

PIÑA COLADA 60
Rum | coconut cream | pineapple juice | lime | pineapple 

WHISKY SOUR 60
Whisky | bitters | lemon juice | syrup

NEGRONI 60
Gin | sweet vermouth | Campari

LONG ISLAND ICED TEA 70
Vodka | rum | gin | tequila | orange liqueur | Coca-Cola | lime

BULL FROG 70
Vodka | rum | gin | tequila | blue curacao | Red Bull | lime

GIN                  SHT         BTL 

TANQUERAY LONDON DRY                  46         1100         

TANQUERAY NO. 10                  50         1200

HENDRICK’S                                   60         1250

MONKEY 47                                  85         1350

VODKA                  SHT         BTL         MAG 

STOLICHNAYA                    46         1100              

GREY GOOSE                  56         1350     2900 

CÎROC                   60         1400     2950

BELVEDERE                   60         1450     3100

BELUGA NOBLE                   79         1750

RUM                  SHT         BTL        

CAPTAIN MORGAN WHITE                  46        1100     

BACARDI 8 AÑOS                  55        1200           

RON ZACAPA 23 YRS                  92        2250

LIQUEURS & DIGESTIFS                  SHT         BTL

JÄGERMEISTER                  50        1100

SAMBUCA BIANCO                  46        1100

MALIBU                  46         900

BAILEY’S IRISH CREAM                  46         900



TEQUILA            SHT              BTL 

JOSE CUERVO ESPECIAL SILVER          46 1100 

PATRÓN XO CAFE           60 1450

PATRÓN SILVER           60 1450

PATRÓN ANEJO          90 1900

DON JULIO BLANCO           70 1700

DON JULIO 1942           248 5900

COGNAC            SHT                 BTL 

HENNESSY VS          55 1200

HENNESSY VSOP          76 1800

HENNESSY XO          215 4900

RÉMY MARTIN VSOP  1600

SCOTCH WHISKY            SHT                 BTL 

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL          56 1250

CHIVAS REGAL 12 YRS.         60 1350

CHIVAS REGAL 18 YRS.         98 2400

GLENMORANGIE ORIGINAL          50 1100

GLENFIDDICH 12 YRS.          60 1200

GLENFIDDICH 15 YRS.          70 1700

THE MACALLAN 12 YRS.          75 1800

THE MACALLAN 15 YRS.          145 3100

THE MACALLAN 18 YRS.          280 6100

AMERICAN WHISKEY            SHT                 BTL 

JIM BEAM          46 1100 

JACK DANIEL’S OLD NO.7            50 1150

BOTTLED BEER
PERONI        50

CORONA        50

HEINEKEN        50 

ASAHI SUPER DRY        50

BUDWEISER          50



MOCKTAILS
MINT COOLER 35
Mint | orange | lemon juice 

COCONUT MOJITO 35
Coconut water | lavender syrup | mint | lime 

WHITE BEACH 35
Lychee | green apple | ginger ale

SUNRISE SURPRISE  35
Orange | mango | pineapple

ORIENT APPLE 35
Green apple | cucumber | ginger | honey | yuzu

WATER
STILL WATER SML LR
Acqua Panna 28 35

SPARKLING WATER SML LRG
San Pellegrino 28 35

SOFT DRINKS  25
Coca-Cola, Diet Coca-Cola, 
Sprite, Fanta Orange, ginger ale, 
tonic water, soda water 

FRESH JUICES  25
Orange, pineapple, green apple, 
watermelon, mango

ENERGY DRINK  40
Red Bull, Red Bull Sugar Free

TEA                        22 
English Breakfast, Earl Grey, Jasmine Blossom,
Green Sencha, Peppermint, Camomile, Masala Chai

COFFEE
Espresso, ristretto, macchiato                       20
Cappuccino, café latte, americano                  25
Iced mocha, double espresso  25



المياه
كبير صغير  مياه معدنية 
35  28 أكوا بانا 

كبير صغير  المياه الفّوارة 
35  28 ينو  سان بيليغر

25 المشروبات الغازية   
كوكاكوال، كوكاكوال دايت، سبرايت، فانتا برتقال، جعة الزنجبيل،

ماء التونيك، ماء الصودا

25 عصير الفاكهة  
برتقال، أناناس، تفاح أخضر، بطيخ، مانغو

  

40 مشروبات الطاقة  
يد بول خالي من السكر يد بول، ر ر

 22 الشاي  
ين سينشا، شاي الفطور اإلنجليزي، شاي إيرل غراي، شاي الياسمين، شاي غر

شاي النعناع الفلفلي، البابونج، شاي مساال

 القهوة 
20 يتو، ماكياتو   إسبرسو، ريستر
25 يكانو   كابوشينو، كافيه التيه، أمير
25 جة، دابل إسبريسو  

ّ
موكا مثل



المشروبات



( حار  كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي ) )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )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 الضر

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

قائمة األطفال
50 يتا )أ()غ()ن(  بيتزا مارغار

 صلصة طماطم، جبنة الموزاريال

50 دجاج فرانكو )أ()ب()غ( 
دجاج بانيه، خردل بالعسل وصوص الباربيكيو

50 معكرونة وجبنة )أ()غ()ن( 
معكرونة مع جبنة الشيدر

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

50 سباغيتي مع صلصة بولونيز )أ()غ( 
يحان، البارميزان  يخنة لحم البقر، ر

50 بوبكورن الدجاح )أ()ب()غ( 
صوص الباربيكيو وخردل العسل

50 سندويتش زبدة الفول السوداني والمربى المشوية )غ()م( 
خبز أبيض، مربى الفواكه، التوت والفول السوداني



قائمة األطفال



( حار  كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي ) )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )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 الضر

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

ياني )أ()غ()م(    بر
دجاج 95    نباتي 80  

أرز بسمتي، توابل الماساال، كزبرة، نعناع، كاجو وبصل مقرمش. يقّدم مع المخلل، خبز 
بابادوم، رايتا وبصل مخلل

95 دجاج بالزبدة )أ()غ()م( 
 صلصة الطماطم األرز والتوابل الهندية

ً
 حتى الساعة 12 صباحا

ً
 دجاج تندوري )أ()غ( من الساعة 12 ظهرا

كاملة 200              نصف 100   
سلطة الخيار، خبز النان أو األرز، خبز البابادوم، بصل مخلل، وصوص النعناع

أطباق جانبية )أ()غ(                                                          
 30

 بطاطا مهروسة | فطر سوتيه | خضار مشوية | بطاطا حلوة مقلية | ودجز بطاطا الكاجون
 بطاطا مقلية

الحلويات
50 أم علي )أ()ب()غ()م()ن( 

يمة، حليب، مكسرات، زبيب   فطيرة باف، كر

50 كريم بروليه )أ()ب()ن( 
ينغ بتوت العليق يمة الفانيال المكرملة، توت ومير  كر

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

50 تيراميسو )أ()ب()م( 
 موس ماسكاربون، شراب القهوة، اليدي فينغر وسابليه الشوكوالتة

55 شوكوالتة والباشن فروت)أ()غ()م( 
 موس الشوكوالتة، جيلي الباشن فروت، سابليه الشوكوالتة، رغوة الباشن فروت، 

جيل الباشن فروت، كومبوت المانغو، كرمبل البندق وال

55 طبق فاكهة )ن( 
 الفاكهة الموسمية

ينيه فرانك حلويات ر
45  بين تو كيك )أ()غ()م( 

 موس الشوكوالتة، جيلي التوت األزرق، سبونج ساشير، سابليه الشوكوالتة،
 غاناش الشوكوالتة

45 باسك تشيزتارت )أ()غ( 
 تشيزتارت ميكس، تارت سابليه، تفاح أحمر

ميلك شيك  
45 يو )أ()غ()ن(         ميلك شيك أور

يو، كريمة مخفوقة، يمة الزبدة، آيس كريم فانيليا ، حليب، حبوب الشوكوالتة، أور  كر
صوص الشوكوالتة

45 ميلك شيك الحليب بالفروالة )أ()غ()ن( 
يمة الزبدة، آيس كريم فانيليا، حليب، صوص الفراولة كر

45 كراميل وزبدة الفول السوداني )أ()غ()م( 
يمة الزبدة، آيس كريم فانيليا، حليب، زبدة الفول السوداني وصوص الكراميل كر



( حار  كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي ) )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )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 الضر

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

يزوتو أطباق الباستا والر
75 يزوتو الفطر )أ()ن(  ر

يحان يت الر أرز الكارنارولي، رغوة البرميزان، فطر وز

80 بيني ألفريدو )أ()غ( 
يحان صدر دجاج ، فطر ، صوص أبيض ، بارميزان و ر

85 سباغيتي مع صلصة بولونيز )أ()غ( 
يحان وزيت الطماطم يخنة لحم البقر، البارميزان، الر

أطباق المعكرونة المفضلة )أ()غ()م()م ب(
اصنع المعكرونة الخاصة بك. جميع المعكرونة تقدم مع البارميزان.

مأكوالت بحرية 85 دجاج 75    خضار 70   

الباستا: بيني ، سباجيتي ، فيتوتشيني     الصلصة: بيضاء، طماطم، وردي، بيستو

األطباق الرئيسية
سمك وشبس )أ()ب()غ(  95

 سمك القد األطلسي، والبازالء، صلصة التارتار، البطاطا المقلية، الخل والشعير

115 دجاج هريسة مشوي )أ()ب()غ()ن(          
 أرز كبسة، خضار مشوية، صوص شرمولة والثوم

الكاري تايلندي األخضر )أ()ب()غ()ن(          
 دجاج 95             جمبري 110  

 أرز الياسمين، الباذنجان، فلفل أحمر، صوص الكاري التايلندي

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

145 سلمون اسكتلندي مشوح )أ()غ( 
 بيوري الكرفس، كرات، وصوص البونزو

150 قطع لحم الضأن باألعشاب )ك()أ()غ()م( 
 خضار وصوص إكليل الجبل

165 روبيان النمر المشوي )أ()غ()م ب( 
 صلصة زبدة الليمون والمانغو والطماطم، البصل

180 سمك حار مشوي )أ()غ()م(  
 أسياخ الخضار، سمك القاروص الحارة، حمص، أرز الكبسة، صوص الحار

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

 صلصة الثوم

235 لحم واغيو عين الضلع المشوية )ك()أ()غ(  
بصل مكرمل، بطاطا مقلية رفيعة، صوص الكمأة والخضار المشوية

األطباق الهندية الكالسيكية
70 دال ماكاني )أ()غ()ن( 

 حبوب الدال السوداء مطهية بالكاري الهندي. تقّدم مع األرز والتوابل الهندية، المخلل
 وخبز بابادوم

70 دال تادكا )أ()غ()ن(   
كاري حارة هندية وأرز. تقدم مع المخلل وخبز بابادوم



( حار  كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي ) )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )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 الضر

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

قّدم مع البطاطا المقلية، بطاطس مهروسة او سلطة خضراء
ُ
السندويشات ت

60 توست الجبنة )أ()غ()ن( 
خبز الساوردو، شيدر أبيض، شيدر أصفر، جروير، صوص مورناي وكاتشاب الشيبوتلي 

70 شاورما )أ()ب()غ( 
دجاج، بندورة، صوص الثوم، الخس، المخلل وخبز الصاج

70 سندويتش الدجاج المقرمش )أ()ب()غ()م( 
 بصل أخضر، مخلل الخيار، مايونيز السيراشا، خس، ملفوف، وبراعم الفاصوليا

70 كاساديا الدجاج و الجبن )أ()غ( 
فلفل حلو، شيدر، بصل، القشدة الحامضة، أيولي شيبوتلي

80 برغر الدجاج )أ()ب()غ( 
خبز البطاطا، الفليفلة المشوية، الخس، الطماطم، الجبن، وصلصة البافلو مايو

80 فيلي تشيزستيك )أ()غ( 
 خبز هوغي، لحم غين الضأن، فليفلة، فطر شيتاكي، تشيدر، هالبينو، صوص باربيكيو،

بصل مقرمش، أوراق الكزبرة 

85 برغر نباتي )غ()ن( 
بيوند ميت باتي، طماطم، خس، بصل مكرمل، جبن نباتي ومايونيز

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

105 برغر لحم واغيو )أ()ب()غ( 
 خبز البريوش، طماطم، جبنة شيدر، خس، والصوص السري

بيتزا
75 يتا )أ()غ()ن(  بيتزا مارغر

يحان يال، ر صلصة طماطم، جبنة الموزار

80 بيتزا بيبيروني )أ()غ()م( 
يال  صلصة طماطم، بيبيروني، جبنة الموزار

بيتزا دجاج تاندوري )أ()غ()م(   80
صلصة ماالي تيكا، كزبرة، فلفل أخضر، بصل، جبنة الموزاريال

80 بيتزا الكمأة )أ()غ()ن( 
يحان يكوتا ، كمأة ور يال ، ر  صوص أبيض، موتزار

85 ثمار البحر )أ()غ()م ب( 
يال، ثوم وفلفل حار  صلصة الطماطم، موتزار

85 نباتية )أ()غ()م()ن( 
صلصة الطماطم، دجاج كاجون نباتي، كزبرة، بصل



( حار  كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي ) )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )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 الضر

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

المقّبالت
50 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

65 صوفيان بانير تيكا )أ()غ()ن( 
ً
 حتى الساعة 12 صباحا

ً
 متاحة من الساعة 12 ظهرا

جبنة بيضاء هندية متبلة بالزعفران، بصل، ثوم، بهارات هندية، صوص الزبادي، زبادي 
 الزعفران، سبونج الزبادي، فليفلة، و صوص الطماطم الحار

70 مازة باردة )أ()غ()م()ن( 
 حمص دوكا، ورق العنب، بابا غنوج، بطاطا حلبية، تبولة، والخبز العربي

70 أجنحة الدجاج )أ()م()غ( 
 صوص الباربيكيو أو البافلو

 صلصة الجبنة الزرقاء والخضار

75 مازة ساخنة )أ()ب()غ()م()ق( 
 كّبة لحم الضأن، فطاير الجبنة، رقاقات القريدس، ، جوانح دجاج بالباركيو و صلصة تاراتور

75 كالماري مقرمش )أ()ب()غ( 
يتون كلماتا ليمون، مايونيز  الهاالبينو، طماطم مجفف، كزبرة، فلفل حار، ليمون أخضر وز

السلطات
55 فتوش )غ()ن( 

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

60 سلطة يونانية )أ()ن( 
يتون يت الز يجانو، خس الجيم، وز يتون كلماتا، فيتا، بصل، فليفلة، أور  خيار، طماطم، ز

65 سلطة البابايا )غ()م()م ب( 
 نعناع، مانغو، فلفل سوداني، جزر، فلفل حار، فاصوليا، طماطم، صويا، خيار، جمبري، 

 شيبس الرنكن

سلطة سيزر )أ()ب()غ()م ب(
بالجمبري 95 بالدجاج  85  عادية 75    

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

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

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

يحان وخبز الفوكاشيا مشوي يت الر طماطم مشوية باألعشاب مع ز

50 حساء العدس )أ()غ()ن( 
 ليمون، كزبرة وخبز البيتا

50 حساء الدجاج الحامض والحار )ب()غ()ص( 
جزر، فطر، ملفوف، بصل أخضر، ثوم، زنجبيل، فلفل حار، دجاج وسمسم



القائمة االنتقائية
ً
 حتى الساعة 6:00 صباحا

ً
متوفرة من الساعة 11:30 صباحا



( حار  كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي ) )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )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 الضر

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

65  من الصاج   
يمة الشانتيلي وصوص القيقب الكندي، وبيوريه  البانكيك )أ()ب()غ()ن( تقدم مع كر

توت العليق والتوت

يمة الشانتيلي، شرائح اللوز، الشوكوالتة الذائبة  الوافل )أ()ب()غ()م()ن( تقدم مع الموز، كر
والتوت 

 التوست الفرنسي )أ()ب()غ()ن(  تقدم مع المرنغ، الموز المكرمل، عصيدة الليمون،
 صوص الكراميل المملح والتوت

70  بيض بنيدكت )أ()ب()غ(   
 اختيارك من األفوكادو أو لحم الديك الرومي المقدد، أو السلمون المدخن

 البيض المسلوق دون القشرة، بريوش، هلونديز، هليون، بندورة

78  بيض دليكاتيسين )أ()ب()غ(   
 اختيارك من البيض المخفوق، المسلوق دون القشرة، المسلوق مع القشرة، والمقلي

 األومليت مع اختيارك من الحشوة: الفطر، البصل، الفليفلة، التشيدر، طماطم روما،
 اللحم المقدد، الحر، األعشاب. 

 مع اختيارك من: سجق اللحم أو الدجاج، لحم الديك الرومي أو اللحم المقدد.
 وتقدم مع الهاش براون، الهليون وكونفيت الطماطم

75  بيغل السلمون )أ()ب()غ()م ب(   
يمة، األعشاب الخضراء، البصل، الليمون، البصل المخلل، الخيار، الطماطم  أفوكادو، جبنة الكر

 المجففة، رقائق الثوم، رقائق البصل وبذور السمسم

  



( حار  كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي ) )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )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 الضر

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

أطباق فطور مختارة من القائمة
35 زبادي )أ()ن( 

قليل الدسم إو عادي 

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

 رقائق الذرة، سبيشال كاي، كوكو بوبس، آل بران، رايس كريسبيز
م مع الحليب كامل الدسم، حليب قليل الدسم، حليب الصويا، حليب اللوز،   ُتقدَّ

حليب منزوع الدسم

35  دقيق الشوفان )أ()غ()ن( 

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

55 شكشوكا )ب()غ()ن( 
البيض والبصل والكمون والبقدونس والطماطم،خبز الساوردو، هليون، هاش براون

55 تشكيلة من الفاكهة )ن( 
 شرائح الفاكهة الموسمية 

  55  آكاي بول )أ()غ()م()ن(   
خمسة إضافات من اختيارك

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

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

قّدم مع الكبر، البصل األبيض الصغير، خيار المخلل، وخبز الساور دو
ُ
ت

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

م مع خبز البيتا ُيقدَّ
95 طبق األجبان العالمي 

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



( حار  كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  ية، )ص( صويا، )ن( نباتي ) )ك( كحول، )أ( ألبان، )ب( بيض، )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 الضر

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتّم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

قائمة الفطور الثابتة
110 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

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

كريب حليب الصويا فطر، سبانخ، توفو، جبنة نباتية، فاصولياء سوداء، بيض، هليون، 
 بندورة، 

بيوري الفلفل، أفوكادو
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 

135 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 بيض مخفوق، أومليت، بيض مقلي، بيض مسلوق من دون قشر أو مسلوق مع 
قشر. تقّدمان مع فطر سوتيه، طماطم مشوية، هاش براون، شرائح لحم بقر مقّدد أو 

لحم ديك رومي مقّدد، وفاصولياء مطهية
مشروبات ساخنة قهوة طازجة، قهوة خالية من الكافيين، شاي، حليب ساخن أو 

شوكوالتة ساخنة

135 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

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



الفطور
ً
 لغاية الساعة 11:00 صباحا

ً
قّدم من الساعة 6:00 صباحا

ُ
ت



المكسرات

18 ام اند امز 

20 ينجلز  بر

ينجلز بصل   20  بر  

42مكسرات الفول السوداني الحارة و باربيكيو     

المشروبات الغازية

كوكاكوال | كوكاكوال  دايت                                                                                                        330 مل | 28

28 سبرايت                                                                                 330 مل | 

شويبس ماء الصودا                                                                                                                            330 مل | 28

أكوا بانا، ايطاليا                                                                                                                                              500 مل | 30

ينو، ايطاليا                                                                                                                           500 مل | 30 سان بيليغر

يد بل                                                                                    330 مل | 45 ر

شيشة الكترونية                                                             250
عنب ، تفاح، فراولة، مانجو، نعناع، شمام، ليمون نعناع، توت أزرق



الميني بار

إلجراء طلبّية، الرجاء االّتصال على 7107



خدمة الشيف في غرفتك الخاصة
من ال يحب حفلة شواء الصيف؟

 اختر ما تريده وسنرسل لك كل ما تحتاجه علي ذوقك الخاص ،
 بما في ذلك الشيف الخاص

)بحد أدنى 5 أشخاص، الرجاء الحجز قبل 24 ساعة( 

االختيار 1
1 سيخ مشوي، 1 شواية، 1 مقبالت، 1 خبز، 2 صوص، 1 طبق جانبي

االختيار 2
 2 سيخ مشوي، 2 شواية، 2 مقبالت، 2 خبز، 3 صوص، 1 طبق جانبي

االختيار 3
3 سيخ مشوي، 3 شواية، 3 مقبالت، 4 خبز، 4 صوص، 2 طبق جانبي

االختيار 4
4 سيخ مشوي، 4 شواية، 3 مقبالت، 4 خبز، 4 صوص، 2 طبق جانبي

خيارات اسياخ الشواء 
مملحة: لحم / دجاج / سمك / جمبري / مشروم            اسياخ الحلو: فواكه

المشويات 
برغر لحم | سجق | روبيان ملكي  | شرائح لحم الضأن أفخاذ دجاج | كباب لحم | خروف 

صدر دجاج | سمك السلمون | برغر نباتي

االطباق الجانبية 

يتون | فطيرة البصل | خبز الشباتا | أصابع الخبز | الخبز الفرنسي | هوت دوج | عجينة  خبز الز
البريوش الحامضة | خبز رقيق الفاش | شرائح بيتا

صلصة باربيكيو |  صوص شيميتشوري | مايو | كاتشب | الخردل | صلصة الطماطم | تارتار 
ينيز( يحان بيستو | الفجل | صوص الزبدة والخل مع االعشاب )بير الجبن | ر

االطباق الجانبية المملحة  سلطة ملفوف | سلطة بطاطس | سلطة خضراء    

االطباق الجانبية الحلو مارشميللو | فواكه

زينة ذرة | الباذنجان | البطاطس | طماطم | الهليون | فلفل | أناناس | بصل

احصل على مشروبك

PARTY STARTER
House Red Wine & White Wine مشروبات غير محدودة لساعتين من

Vodka | Rum | Gin | Whisky | مشروبات الغازية

FIVE MAXI BAR
Tanqueray 0.75L | Grey Goose 0.75L | Chivas 12 YRS 0.75L

Tonic Water | Coca-Cola | Sprite  | Orange Juice

FIVE BUBBLES
Tanqueray 0.75L | Grey Goose 0.75L | Chivas 12 YRS 0.75L

Tonic Water | Coca-Cola | Sprite  | Orange Juice

SHOTS, SHOTS, SHOTS

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

160

300

450 

600 

350 PER PERSON

3499

2999

3199
Jägermeister 0.75L | Pátron Silver 0.75L |  Pátron XO Café 0.75L | Red Bull


