BREAKFAST
Continental

99

Freshly squeezed orange juice, plain or fruit yoghurt
Fruit salad or selection of cereals
Freshly baked croissant, Danish pastries or pancakes
Toast served with butter and preserves
Freshly brewed coffee (regular / decaffeinated), tea, hot chocolate or hot milk

Arabic

105

Two eggs of your choice (Fried, boiled or omelet)
Feta cheese, olive oil, olives and foul mudammas
Arabic bread with butter and preserves
Freshly brewed coffee (regular / decaffeinated), tea, hot chocolate or hot milk

English

115

Freshly squeezed orange juice, plain or fruit yoghurt
Fruit salad or selection of cereals
Freshly baked croissant, Danish pastries or pancakes
Two eggs of your choice (Fried, boiled, poached, scrambled or omelet)
Beef bacon, chicken sausage, grilled mushroom, baked beans, grilled tomatoes
Toast served with butter and preserves
Freshly brewed coffee (regular / decaffeinated), tea, hot chocolate or hot milk

SOUP
Tom Yum Goong Soup
Traditional hot and sour Thai soup with prawns

Scotch Broth

52
52

Aromatic clear soup with lamb, barley and vegetables
				

Arabic Lentil Soup

42

Middle Eastern style hearty delicious lentil soup

Minestrone Soup
Traditional Italian vegetable soup

All prices are In UAE Dirhams, Inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality fee and 5% VAT

42

وجبة افطار
كونتيننتال

(ن)

99

عصير البرتقال الطازج  ،الزبادي العادي أو الفاكهة
سلطة فواكه أو اختيار الحبوب
الكرواسان الطازج والمعجنات الدنماركية أو الفطائر يقدم مع الزبدة والمعلبات
القهوة الطازجة (العادية  /منزوعة الكافيين) والشاي والشوكوالته الساخنة أو الحليب الساخن

االفطار العربي

105

بيضتان من اختيارك (مقلي أو مسلوق أو عجة)
جبنة الفيتا وزيت الزيتون والزيتون والقشريات
خبز عربي بالزبدة والمعلبات
القهوة الطازجة (العادية  /منزوعة الكافيين) والشاي والشوكوالته الساخنة أو الحليب الساخن

االفطار اإلنجليزي (ن)

115

عصير البرتقال الطازج  ،الزبادي العادي أو الفاكهة
سلطة فواكه أو اختيار الحبوب
الكرواسان الطازج والمعجنات الدنماركية أو الفطائر
بيضتان من اختيارك (مقلي أو مسلوق أو مسلوق أو مخلوط أو عجة)
لحم بقرى مقدد  ،سجق دجاج  ،فطر مشوي  ،فاصوليا مشوية  ،طماطم مشوية
يقدم مع الزبدة والمعلبات
القهوة الطازجة (العادية  /منزوعة الكافيين) والشاي والشوكوالته الساخنة أو الحليب الساخن

حساء
حساء توم يونج جونج (ح)

52

شوربة تايالندية حارة وحامضة تقليدية مع روبيان

سكوتش مرق

52

شوربة نقية عطرية مع لحم الضأن والشعير والخضروات

شوربة العدس العربية (ن)

42

شوربة العدس اللذيذة على الطريقة الشرق أوسطية

شوربة مينسترون (ن)

42

شوربة الخضار اإليطالية التقليدية

(ن) نباتي | (م) يحتوي على مكسرات | (ح) حار | (ط خ) طبق خاص
كل األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  7%رسم بلدية و 10%رسم خدمة و  5%القيمة المضافة

SALAD AND APPETIZERS
Arabic Mezzeh
Popular Arabic mezzeh dishes included: Hummus, mutabbal, fattoush, tabbouleh,
olives with Arabic bread

Caprese Salad
Fresh buffalo mozzarella, plum tomato, basil and extra virgin olive oil

52

73

		

Quinoa, Avocado & Feta salad
Mixed lettuce, quinoa, avocado, cherry tomato, cucumber, olives and feta
with lemon mint vinaigrette dressing

Chicken Caesar salad
Grilled chicken, heart of romaine lettuce tossed in Caesar dressing with anchovies,
parmesan cheese and croutons

Shrimp & Asparagus salad
With mixed baby leaves, shrimps, asparagus, cherry tomato, orange,
beans and citrus dressing

Jalapeno Poppers
Breaded jalapeno peppers filled with cheddar cheese and fried to golden perfection
served with homemade buttermilk ranch dip

Samosa Platter
A mixed samosa platter of chicken, mutton and vegetable served with our
home-made mint chutney

Tempura Prawns

63

63

73
63

58
73

Tempura batter fried prawns with soya dip and sweet chili sauce
			

Buffalo Chicken Wings

58

Chicken wings marinated with our home made special BBQ sauce

Omelet
Three egg omelet with cheese, tomato, green capsicum and mushrooms
served with grilled tomatoes and waffle potato

All prices are In UAE Dirhams, Inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality fee and 5% VAT

52

السلطات والمقبالت
المزة العربية (ن)

52

تشمل أطباق المزة العربية الشعبية :الحمص ،المتبل ،الفتوش،
التبولة  ،الزيتون مع الخبز العربي

سلطة كابريزي (ن)

73

جبنة موزاريال طازجة  ،طماطم  ،ريحان وزيت الزيتون البكر الممتاز

سلطة الكينوا واألفوكادو والفيتا (ن)

63

خس مشكل  ،كينوا  ،أفوكادو  ،طماطم كرزية  ،خيار  ،زيتون و فيتا
مع صلصة الخل بالليمون والنعناع

سلطة سيزر بالدجاج

63

دجاج مشوي  ،خس رومين  ،مغطى بصلصة سيزر مع األنشوجة،
جبنة بارميزان و خبز محمص

سلطة الروبيان والهليون

73

بأوراق المختلطة ،الروبيان ،الهليون ،طماطم الكرز ،البرتقال ،الفاصوليا ،صلصة الحمضيات

بوباليس جاالبينو (ن  .ح)

63

فلفل هالبينو مخبوز مملوء بجبنة الشيدر ومقلية إلى حد الكمال الذهبي
يقدم مع رانش اللبن باللبن

طبق ساموسا (ح)

58

طبق ساموسا من الدجاج ولحم الضأن والخضار يقدم مع صلصة النعناع محلية الصنع

تمبورا القريدس

73

عجينة تمبورا تقدم مع صويا و صوص الفلفل الحلو الحلو

أجنحة دجاج بوفالو

58

أجنحة دجاج متبلة بصوص الباربكيو الخاص

عجة البيض

52

عجة البيض الثالثة مع الجبن والطماطم والفلفل األخضر والفطر
تقدم مع طماطم مشوية و بطاطا وافل

(ن) نباتي | (م) يحتوي على مكسرات | (ح) حار | (ط خ) طبق خاص
كل األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  7%رسم بلدية و 10%رسم خدمة و  5%القيمة المضافة

BURGERS AND SANDWICHES
(All sandwiches will be served with spicy potato wedges)

Home-made Beef Burger
Cheddar cheese, tomato, iceberg lettuce, gherkins, onion rings in a homemade
sesame bun served with coleslaw

Home-made Chicken Burger
Cheddar cheese, tomato, iceberg lettuce, gherkins, onion rings in a home-made
sesame bun served with coleslaw

Club Sandwich

68

68

63

Two layers of filling with beef bacon, chicken, fried egg, cheddar cheese and iceberg
lettuce in toasted white bread

Turkey and Emmental Sandwich

63

Smoked turkey ham with red onion rings, tomato, Emmental cheese and Dijon
mustard on rye bread

Smoked Salmon Sandwich

73

Open faced Norwegian salmon with lettuce, onion rings, and capers,
cream cheese served on country style rye bread

Arabic Chicken Wrap
Arabic spices marinated grilled shredded chicken served in Arabic bread
with garlic mayonnaise, gherkins, lettuce and tomato

Steak sandwich

58

73

Beef medallions, lettuce, tomato, caramelized onion and English mustard
served in baguette bread

VEGETARIAN
Vegetable Biryani

58

Saffron flavored rice & vegetables with aromatic Indian spices served with
papadums, raita and pickles

Cauliflower Manchurian
Crispy fried cauliflower tossed in delicious Manchurian gravy with lots of garlic
and Asian sauce served with steamed rice

All prices are In UAE Dirhams, Inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality fee and 5% VAT

58

البرغر و السندوتشات

(تقدم جميع السندويشات مع البطاطا الحارة)

برغر اللحم البقري محلي الصنع

68

جبنة شيدر  ،طماطم  ،خس ايس برغ  ،غرينز  ،حلقات بصل في كعكة السمسم محلية الصنع
يقدم مع كولسلو

برغر الدجاج محلي الصنع

68

جبنة شيدر  ،طماطم  ،خس ايس برغ  ،غرينز  ،حلقات بصل في كعكة سمسم محلية الصنع
يقدم مع كولسلو

ساندوتش النادي

63

طبقتان من الحشوة مع لحم البقر المقدد  ،دجاج  ،بيض مقلي،
جبنة شيدر وخس ايس برغ في الخبز المحمص األبيض

ساندوتش لحم تركي مع جبن امينتال

63

لحم ديك رومي مدخن مع حلقات بصل حمراء ،طماطم،
جبنة ايمنتال وخردل ديجون على خبز الجاودار

ساندوتش سلمون مدخن

73

سمك السلمون النرويجي مفتوح الوجه مع الخس وحلقات البصل والكبر والجبن
يقدم على خبز الجاودار على الطريقة الريفية

لفائف الدجاج العربي

58

توابل عربية دجاج مشوي متبل يقدم في خبز عربي مع مايونيز بالثوم
خضروات  ،خس  ،طماطم

ساندوتش ستيك

73

لحم البقر والخس والطماطم والبصل بالكراميل والخردل اإلنجليزي تقدم في خبز الرغيف
الفرنسي

نباتي
برياني الخضروات (م)

58

أرز وخضروات بنكهة الزعفران مع توابل هندية عطرية تقدم مع البابادوم والريتا والمخلالت

قرنبيط منشوريا

58

قرنبيط مقلي مقرمش في صلصة منشوريا اللذيذة مع الكثير من الثوم
والصلصة اآلسيوية تقدم مع األرز على البخار

(ن) نباتي | (م) يحتوي على مكسرات | (ح) حار | (ط خ) طبق خاص
كل األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  7%رسم بلدية و 10%رسم خدمة و  5%القيمة المضافة

PASTA
68

Penne Ducale

Tossed with chicken and mushrooms in creamy parmesan cheese sauce				
				

Rigatoni alla Arabiata

63

Homemade rigatoni pasta with spicy tomato sauce					
			

Spaghetti alla Bolognaise

68

Spaghetti pasta with homemade beef bolognaise sauce						
			

Linguini Ai Frutti di Mare

94

Linguini pasta tossed in seafood, garlic, tomato sauce and fresh basil

Lasagna Emiliana

68

Lasagna with beef, tomato and béchamel sauce

MAIN COURSE
Grilled Gulf Hammour
Fresh hammour fillet served with seasonal vegetables, roasted baby potatoes
and lemon garlic sauce

136

Classic Battered Fish and Chips

99

Deep fried Cod fish in our home-made coating served with steak fries
and tartar sauce

Grilled Prawns

188

Grilled jumbo prawns served with baby leaves salad, French fries
and lemon garlic sauce

Baked Salmon

120

Herb marinated oven baked salmon with mashed potatoes,
seasonal vegetables and dill butter sauce

Seafood Platter

162

Grilled prawns, calamari, salmon, seabass and scallops with seasonal vegetables
and lemon butter sauce

Traditional Chicken Biryani

68

Saffron flavored rice and aromatic Indian spices chicken served with papadums,
raita and pickles

Buttered Chicken
Chicken cooked in a mild curried cream sauce, served with pulao rice, pickle,
raitha and papadums

All prices are In UAE Dirhams, Inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality fee and 5% VAT

68

معكرونة
بيني دوكالي

68

مغطاة بالدجاج والفطر في صلصة جبنة البارميزان

ريجاتوني أال أرابياتا (ن .ح)

63

المعكرونة ريجاتوني محلية الصنع مع صلصة الطماطم الحارة

اسباجتي بولونيزا

68

معكرونة مع صلصة بولونيز لحم البقر محلية الصنع

لينغويني فروتي دي ماري

94

معكرونة لينجويني مغطاة بالمأكوالت البحرية والثوم وصلصة الطماطم والريحان الطازج

الزانيا ازانيا إميليانا

68

ازانيا مع اللحم البقري والطماطم وصلصة البشاميل

الطبق الرئيسي
هامور الخليج المشوي

136

فيليه هامور طازج يقدم مع الخضار الموسمية  ،بطاطس مشوية  ،صلصة ثوم الليمون

السمك والبطاطا المقلية

99

بطريقتنا البطاطس يقدم مع شرائح اللحم وصلصة التارتار

القريدس المشوي

188

روبيان جامبو مشوي يقدم مع سلطة أوراق صغيرة والبطاطس المحمرة
وصلصة الثوم والليمون

سلمون مطهو بالفرن

120

عشب متبل بالفرن سمك السلمون مع البطاطا المهروسة والخضروات الموسمية
وصلصة زبدة الشبت

طبق مأكوالت بحرية

162

روبيان مشوي  ،كاالماري  ،سلمون  ،قاروص و اسقلوب مع خضروات موسمية
وصلصة زبدة الليمون

برياني الدجاج التقليدية (ح  .م)

68

أرز بالزعفران بنكهة التوابل الهندية والعطرية يقدم مع الببدة والريطة والمخلالت

دجاج بالزبدة (ح  .م)

68

دجاج مطهو بصلصة كريمة خفيفة  ،تقدم مع أرز بالولو  ،مخلل  ،ريتا و بوبادومس

(ن) نباتي | (م) يحتوي على مكسرات | (ح) حار | (ط خ) طبق خاص
كل األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  7%رسم بلدية و 10%رسم خدمة و  5%القيمة المضافة

Chicken Supreme

89

Herbs marinated grilled chicken breast with seasonal vegetables, roast potatoes
and mushroom sauce

Arabic Mixed Grill

126

Lamb chops, kofta kebab, shish kebab and shish tawouk served on spicy bread
with grilled tomato and French fries

Duo of Kebabs

79

Marinated grilled chicken and lamb skewers on spicy bread served with grilled
tomato and French fries

Grilled Tenderloin Steak

157

Grass-fed New Zealand beef served with steak fries, seasonal vegetables,
grilled tomato, onion rings and mushroom or pepper sauce

Grilled Sirloin Steak

141

Grass-fed New Zealand beef served with steak fries, buttered vegetables, grilled
tomato, onion rings and mushroom or pepper sauce

Lamb Chops

183

Herb marinated lamb chops served with mashed potatoes; seasonal vegetables
grill tomato and mushroom or pepper sauce
  

DESSERTS
Vanilla Crème Brûlée

52

Homemade rich fresh vanilla bean custard topped with a layer crispy caramel

Green Tea Panna Cotta

52

Green tea panna cotta served with honey comb biscuit and orange segment comfit

Chocolate Havana Cake

52

A light and creamy chocolate cake served with crispy almond biscuit, tropical fruit
and berry compote

Baked Cheese Cake
Served on topped with strawberry compote

Choice of three scoops ice cream
Vanilla, strawberry or chocolate

Fruit Platter
Freshly cut seasonal fruits

All prices are In UAE Dirhams, Inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality fee and 5% VAT

52
52
52

الدجاج السوبريم

89

شواء صدر دجاج متبل باألعشاب مع الخضروات الموسمية  ،البطاطا المشوية وصلصة الفطر

مشويات العربية المشكلة
قطع لحم غنم  ،كفتة  ،كباب  ،شيش كباب وشيش طاووق تقدم على خبز حار مع طماطم
مشوية والبطاطس المقلية

الثنائي من الكباب
أسياخ دجاج مشوية و لحم غنم متبل على خبز حار تقدم مع طماطم مشوية و بطاطا مقلي

ستيك لحم تاندرليون مشوي
لحم البقر النيوزيلندي الطازج يقدم مع البطاطا المقلية والخضروات الموسمية والطماطم
المشوية وحلقات البصل وصلصة الفطر أو الفلفل

شريحة لحم سيرليون المشوية
لحم البقر النيوزيلندي الطازج يقدم مع البطاطا المقلية والخضروات والزبدة والطماطم
المشوية  ،حلقات البصل وصلصة الفطر أو الفلفل

شرائح لحم الضأن
قطع لحم الضأن المتبلة باألعشاب تقدم مع البطاطا المهروسة .الخضروات الموسمية شواء
الطماطم والفطر أو صلصة الفلفل

126
79
157
141

183

  

الحلويات
الفانيليا كريم برولي

52

محلية الصنع غنية بالفاصوليا الفانيليا الطازجة المغطاة بطبقة كراميل مقرمشة

بانا كوتا الشاي األخضر

52

الشاي األخضر البان كوتا يقدم مع البسكويت اللذيذ و مريح مع شريحة البرتقال

كعكة الشوكوالته هافانا (م)

52

كعكة شوكوالتة خفيفة وكريمة تقدم مع بسكويت اللوز المقرمش والفاكهة االستوائية
وكومبوت التوت

كعكة الجبن المخبوزة
تقدم على الكومبوت بالفراولة

اختيار ثالثة مغارف اآليس كريم
الفانيليا أو الفراولة أو الشوكوالته

طبق فاكهة

52
52
52

قطع طازجة الفواكه الموسمية

(ن) نباتي | (م) يحتوي على مكسرات | (ح) حار | (ط خ) طبق خاص
كل األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  7%رسم بلدية و 10%رسم خدمة و  5%القيمة المضافة

