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all day!Keep you going 
Breakfast

Continental Breakfast
Choice of fresh orange or chilled tomato, pineap-
ple,apple juice or seasonal fresh fruit cuts (watermel-
on,pineapple, grapefruit)baker’s basket: choice of 
croissant,danish  pastries and toast bread served 
with butter,French baguette,preserves and honey,-
freshly brewed coffee or decaffeinated coffee,hot 
chocolate or tea.

AED 90.00 

اإلفطار
درهم ٩٠،٠٠ إفطار كونتيننتال

عصير  الطازج،  البرتقال  عصير  من  خيارات  تشكيلة 
أو قطع من فاكهة  المعلب  التفاح  األناناس،  الطماطم، 
سلة  جريبفروت)،  أناناس،  (بطيخ،  الطازجة  الموسم 
معجنات  الكرواسان،  من  خيارات  تشكيلة  مخبوزات: 
دانماركية، توست، يقدم مع زبدة، باغيت فرنسي، مربى، 
كافيين،  بدون  قهوة  أو  طازجًا  محضرة  قهوة  عسل، 

شوكوالتة ساخنة أو شاي.







(V ) Vegetarian ( H ) Healthy ( S ) Spicy
We do not use alcohol or pork in any food preparation. If you are allergic 
to any food substance please inform the server while placing your order.
All prices are in Dirham, inclusive of 7 % municipality fee, 10 % service 
charge and 5% VAT.

Two Farm Eggs
Fried,poached,scrambled,boiled. omlettes-(regular 
and all white) choice of filling-tomato,onion,bell 
pepper, mushroom,ham,cheese, chilli.

AED 39.00 

Hot Side Dishes
Bacon, Sausage, baked beans, hash brown,mush-
room and tomatoes

AED 25.00 

Pancake (D)
Served with honey or maple syrup.

AED 30.00 

Waffle 
Served with honey or maple syrup.

AED 30.00 

Cheese Platter (D) (N)
Brie cheese, Emmental cheese, Gouda cheese served 
with light crackers and walnuts.

AED 35.00 

Baker's Basket: (D)
Choice of croissant,danish pastries,muffin,doughnut 
and toasted white,brown bread  and french baguette 
served with marmalade and butter.

AED 35.00 

Sweet Bread (D)
Croissant,danish pastries, muffin and doughnut.

AED 35.00 

Loaf Bread
White, Brown bread and Baguette.

AED 30.00 

Toasted Bread
Multi grain bread, white bread slice, brown bread 
slice above bakery breads served with marmalde and 
butter.

AED 20.00 

Cold Cuts Platter
Beef mortadella,chicken mortadella, pistachio 
lyoner,beef ham served with bread and butter.

AED 35.00 

درهم ٣٩،٠٠ بيضتان بلدي
أو  (عادي   - أومليت  مسلوق،  مخفوق،  بوشيه،  مقلي، 
طماطم،   – الحشوة  من  خيارات  تشكيلة  البيض)،  ببياض 

بصل، فلفل رومي، فطر، هام، جبن، فلفل حار.

درهم ٢٥،٠٠ أطباق جانبية ساخنة
فطر،  براون،  هاش  مطبوخة  فاصوليا  نقانق،  بيكون، 

طماطم

درهم ٣٠،٠٠ بانكيك
يقدم مع عسل أو شراب القيقب

درهم ٣٠،٠٠ وافل
يقدم مع عسل أو شراب القيقب

درهم ٣٥،٠٠ طبق جبن (ن) (ص)
مع  يقدم  جودا،  جبن  امنتال،  جبن  طري،  أبيض  جبن 

مكسرات خفيفة وجوز.

درهم ٣٥،٠٠ سلة مخبوزات
تشكيلة خيارات من الكرواسان، معجنات دانماركية، مافن، 
دوَنت توست أبيض، خبز أسمر، باغيت فرنسي، يقدم مع 

مربى وزبدة.

درهم ٣٥،٠٠ خبز حلو
كرواسان، معجنات دانماركية، مافن، دوَنت.

درهم ٣٠،٠٠ رغيف خبز
أبيض، أسمر، باغيت

درهم ٢٠،٠٠ خبز محمص
خبز من حبوب متعددة، شريحة خبز أبيض، شريحة خبز أسمر 

يقدم هذا الخبز مع مربى وزبدة.

درهم ٣٥،٠٠ طبق قطع لحم باردة
مرتديال اللحم البقري، مرتديال دجاج، ليونير بالفستق، هام 

لحم بقري، يقدم مع خبز وزبدة.

Ala carte Breakfast إفطار حسب الطلب من قائمة الوجبات



healthyYour option.







(V ) Vegetarian ( H ) Healthy ( S ) Spicy
We do not use alcohol or pork in any food preparation. If you are allergic 
to any food substance please inform the server while placing your order.
All prices are in Dirham, inclusive of 7 % municipality fee, 10 % service 
charge and 5% VAT.

Yoghurt (D)
Natural unsweetened Yoghurt or Low fat Yoghurt or 
Fruit Yoghurt.

AED 20.00 

Cereals (N) (D)
Choice of corn flakes, choco pops, muesli and all bran 
served with full cream milk or low fat milk or soya 
milk.

AED 30.00 

Old Fashioned Oatmeal Porridge (D)
honey or sugar.

AED 25.00 

French Toast:
Bread dipped with cinnamon egg liquid and 
grilled golden toast.

AED 25.00 

Special Indian Breakfast of the Day
(Please check with order taker).

AED 35.00 

درهم ٢٠،٠٠ لبن (ص)
لبن  أو  الدسم  قليل  لبن  أو  محلى  غير  طبيعي  لبن 

بالفاكهة.
درهم ٣٠،٠٠ حبوب

تشكيلة خيارات من كورن فليكس، شوكو بوبس، موسلي، 
قليل  حليب  أو  الدسم  كامل  حليب  مع  يقدم  بران،  أول 

الدسم أو حليب الصويا.
درهم ٢٥،٠٠ عصيدة الشوفان بالطريقة التقليدية (ن)

تقدم ساخنة مع عسل أو سكر.
درهم ٢٥،٠٠ توست فرنسي

محمر  وتوست  والقرفة  البيض  سائل  في  مغموس  خبز 
ذهبي اللون.

درهم ٣٥،٠٠ إفطار اليوم الهندي المميز
(يرجى االستفسار من النادل)

درهم ٥٥،٠٠ طماطم وموزاریال (ن)
موزاریال طازجة، شرائح طماطم، تعلوھا رشة خل بلسمي 

وبیستو.

درهم ٥٢،٠٠ سلمون مدخن (ص)
سلمون مدخن، یقدم مع حلقات بصل، كبر، صلصة الفجل 

الحار، شریحة خبز الجاودار.

المقبالت
Tomato & Mozzarella (D) (N)
Fresh mozzarella & tomato wedges drizzled with 
balsamic and pesto.

AED 55.00 

درهم ٤٢،٠٠ سلطة لحم سلطعون وأفوكادو
أفوكادو،  مكعبات  مایونیز،  سلطعون،  لحم  أعواد  سلطة 

حمضیات.

Crab & Avocado Salad (S) (New)
Crab stick mayonnaise, Cubes of avocado and 
Citrus Salad.

AED 42.00 

درهم ٦٩،٠٠ طبق مازة كبیر
لحم،  تبولة، سمبوسك  فتوش،  عنب،  ورق  متبل،  حمص، 

فطائر السبانخ، رقاقات الجبن.

Grand Mezzah Platter
Hummus, Moutable, Vine Leaves, Fattoush, 
Tabouleh, Meat Sambousek, Spinach Fatayer, 
Cheese Rakakat.

AED 69.00 

درهم ٤٢،٠٠ انوار تیكي **** (طبق ممیز من الشیف)
برقائق  ومغطى  مساال  مسحوق  في  متبل  حلوم  جبن 

اللوز. یقدم مع نودلز شھیة وسلطة براعم مدخنة.

    Anwar Tikki****(Chef Signature)
Cottage cheese marinated with ground masala 
and coated with Almond Flakes. Serve with savory 
noodle’s and smoked sprouts salads.

AED 42.00 

درهم ٤٥،٠٠ قطع امار مورغ كي **** (طبق ممیز من الشیف)
دجاج محضر على نار ھادئة متبل في بھارات خاصة، مزین 

بشراب التمر ھندي والتمر.

    Amar Murgh ke chops****(Chef Signature)
Slow cooked Chicken marinated special spices 
and glazed with tamarind and dates syrup.

AED 45.00 

AED 52.00 

Appetizers

Smoked Salmon (H)
Smoked salmon served with onion rings, capers, 
horseradish sauce and rye bread slice.

Caesar Salads-Traditional
Cajun Chicken/Shrimps (D) (S)
Fresh Romaine lettuce tossed with homemade 
caesar dressing topped with  parmesan Cheese.

AED 35.00 
AED 42.00 
AED 42.00 

درهم ٣٥،٠٠
درهم ٤٢،٠٠درهم ٤٢،٠٠

سلطة سیزر – كالسیكیة / دجاج / روبیان
محضرة  سیزر  تتبیلة  مع  ممزوج  طازج  رومین  خس 
الخبز  وقطع  البارمیزان  جبن  یعلوھا  المنزلیة   بالطریقة 

المحمص.

الشوربة
درهم ٣٠،٠٠ شوربة عدس شرقیة (ن)

محمص  خبز  قطع  مع  تقدم  بالنكھات،  العدس  بوریھ 
وشرائح اللیمون.

Oriental Lentil Soup (v)
Flavored lentil puree served with croutons and 
lemon wedges.

Soups
AED 30.00 

درهم ٣٠،٠٠ شوربة الطماطم بالكزبرة (ن)
حساء الطماطم الطازجة بنكھة الكزبرة والزنجبیل.

Tomato Coriander Shorba (v)
Fresh tomato broth flavored with coriander and 
ginger.

AED 30.00 

درهم ٣٥،٠٠ حساء المحار
خضار  مكعبات  مع  بالكریمة  الھادئ  المحیط  محار  حساء 

جذریة.

Clam Chowder 
Pacific clam creamy chowder with diced root 
vegetable.

AED 35.00 



Above sandwich and burger are served with french fries 

main event,The of course!

درهم ٧٥،٠٠ بامیة مقلیة **** (طبق ممیز من الشیف)
باذنجان  الخضار،  ریزوتو  اللبن،  صلصة  مع  مقلیة  بامیة 

مقرمش.
    Stir Fried Okra-***(Chef Signature)
Stir fried okra with yogurt sauce, Vegetable 
Risotto and crispy Eggplant.

AED 75.00 

تندوري كینج فیش ****(طبق ممیز من الشیف)درهم ٦٥،٠٠
مكعبات سمك كینج فیش مطبوخة في فرن التندورمع صلصة 

الزنجبیل وجوز الھند، تقدم مع أرز بالزبیب والطماطم.

    Tandoori King fish***(Chef Signature) (S)
Cubes of king fish cooked in tandoor with ginger 
coconut sauce serve with Raisin Tomato Rice.

AED 65.00 

درهم ٥٨،٠٠ دجاج بالزبدة مع أرز بالكزبرة ***
(طبق ممیز من الشیف)

التندور  فرن  في  مطبوخ  الممیزة  لبشیف  بتتبیلة  دجاج 
وممزوج مع أرز بالكزبرة، یقدم مع لبن بالرمان

    Butter chicken with coriander Rice*** 
(Chef Signature) (D)
Chef special marination of chicken cooked in tandoor 
and tossed coriander rice serve with pomegranate yogurt

AED 58.00 

درهم ٤٥،٠٠ كلوب ساندویتش انوار
بیض  دجاج،  بقري،  لحم  بیكون  مع  محمص  خبز  شریحة 

مقلي، جبن شیدر، خس، طماطم.

البرجر والساندویتشات
Anwar Club Sandwich (D)
Toasted sliced bread with beef bacon, chicken, 
fried eggs, cheddar cheese, lettuce and tomato.

AED 45.00 

درهم ١٢٠،٠٠ طبق مأكوالت بحریة مشكلة
سلمون، ھامور، حبار، روبیان تایجر، لوبستر عماني، یقدم 
مع بطاطا مقلیة، خضار محضر على البخار، صلصة اللیمون 

والزبدة.

Mix seafood platter (S)
Salmon, Hamour, squid, Tiger prawns, Umani 
lobster served with French Fries, steam vegetable 
and lemon butter sauce.

AED 120.00 

درهم ٥٩،٠٠ برجر لحم بقري فاخر
خس،  مع  المنزلیة  بالطریقة  متبل  بقري  لحم  قرص 

طماطم، خیار مخلل.

Prime Beef Burger
Homemade seasoned Beef Patty with lettuce, 
Tomato and Gherkins.

AED 59.00 

Sandwiches & Burgers







(V ) Vegetarian ( H ) Healthy ( S ) Spicy
We do not use alcohol or pork in any food preparation. If you are allergic 
to any food substance please inform the server while placing your order.
All prices are in Dirham, inclusive of 7 % municipality fee, 10 % service 
charge and 5% VAT.

درهم ٥٢،٠٠ برجر الدجاج
قرص دجاج محضر بالطریقة المنزلیة، خس، طماطم، خیار 

مخلل، جبن شیدر.
تقدم الساندویتشات والبرجر مع بطاطا مقلیة

Chicken Burger
Homemade chicken patty, garnished lettuce, 
tomato, gherkins, cheddar cheese.

AED 52.00 

المشاوي (یستغرق تحضیرھا أكثر من 20 دقیقة)
درهم ٩٢،٠٠ درهم ٩٥،٠٠ستیك ریب آي أسترالي 200 جم تندرلوین أسترالي 200 جم

درهم ٨٥،٠٠ تشكیلة مشاوي عربیة (یستغرق تحضیرھا أكثر من 20 دقیقة)
شیش طاووق، شیش كباب، كفتة ضأن، قطع لحم ضأن، 

یقدم مع بطاطا مقلیة، خضار مشوي، مخلل عربي.

درهم ٤٥،٠٠

درهم ٤٠،٠٠

بانیرجالفریزي (ن)
بالكمون  ممزوج  وفلیفلة،  بصل  مع  مطبوخ  ریفي  جبن 

وصلصة الطماطم بالنكھات.

یقدم الستیك مطھوًا حسب رغبتك
مع طبقین جانبیین وصلصة

خیارات الطبق الجانبي– بطاطا مقلیة، شرائح البطاطا، 
البخار،  على  محضر  أرز  مشویة،  بطاطا  مھروسة،  بطاطا 
حلقات بصل، خضار محضر على البخار، خضار مشوي، ھلیون 

مشوي.
الفلفل  حب  صلصة  الفطر،  صلصة  الصلصة–  خیارات 

األخضر، مرق البصل، صلصة بیرانیز،.

األطباق الرئیسیة
From the Grill (takes longer than 20 minutes)

Australian Rib Eye Steak         200 Gms 
Australian Tenderloin              200 Gms

Above steaks served with your choice of cooking 
temperature and two side dishes, a sauce

Arabic Mix Grill  (takes  longer than 20 minutes)
Shish Taouk, shish kebab, lamb kofta, lamb chops 
served with fries, grilled veg and Arabic pickle.

Choice of Side- French fries, Potato wedges, Mashed 
Potato, Baked Potato, Steam Rice, Onion Rings, Steam 
Vegetable, Grilled Vegetables, Grilled Asparagus.

Choice of Sauces-Mushroom Sauce, Green Pepper 
Corn Sauce, Onion Jus,Bearnaise sauce,

Main Course

AED 92.00 
AED 95.00 

AED 85.00 

درهم ٥٥،٠٠ غنوتشي البطاطا
غنوتشي البطاطا المحضر بالطریقة المنزلیة مع صلصة الطماطم 

والریحان الطازجة

Potato Gnocchi (New)
Homemade potato gnocchi with fresh tomato 
basil sauce

AED 55.00 

سوبزي سمرقند
خضار طازج ممزوج مع ثوم مشوي ومطبوخ مع كاسوري.

Samarkand Subzi
Garden Vegetable tossed with roasted garlic and 
cooked with kasoori.

AED 40.00 

Paneer Jalfrezi(v)
Cottage cheese cooked with onion and capsicum, 
tossed in cumin and flavored tomato sauce.

AED 45.00 



love to have.Something you’d 







(V ) Vegetarian ( H ) Healthy ( S ) Spicy
We do not use alcohol or pork in any food preparation. If you are allergic 
to any food substance please inform the server while placing your order.
All prices are in Dirham, inclusive of 7 % municipality fee, 10 % service 
charge and 5% VAT.

Dal Tadka
Yellow moong and red masoor lentil cooked to perfec-
tion with dry spices.

AED 32.00 درهم ٣٢،٠٠ دال تادكا
عدس أصفر وعدس أحمر مطبوخ حتى النضج مع بھارات 

جافة.
Dal Makhani (D)
Black lentil, Red Kidney beans and channa dal with 
traditional spices and finished with butter cream.

AED 38.00 درهم ٣٨،٠٠ دال ماكھاني (ن)
عدس أسود، لوبیا حمراء، تشانا دال مع بھارات تقلیدیة 

ومتبل بالزبدة والكریمة.

Orange Cheese Cake (D)
Creamy Cheese Cake blended with Orange zest and 
baked on an Sweet Crumb Crust.

AED 40.00 درهم ٤٠،٠٠ تشیز كیك البرتقال
تشیز كیك بالكریمة الممزوجة مع نكھة البرتقال ومخبوزة 

على طبقة من قطع البسكویت الحلو.

Coffee Cream Brule (D)
Baked custard with strong flavor of coffee and 
caramel.

AED 40.00 درهم ٤٠،٠٠ برولي القھوة والكریمة
كاسترد مخبوز مع نكھة القھوة والكرامیل القویة.

Chocolate Marquise (D)
Velvet of Dark chocolate mousse with layer of choco-
late crunchy cake.

AED 38.00 درهم ٣٨،٠٠ ماركیز الشوكوالتة
كعكة  من  طبقة  مع  الداكنة  الشوكوالتة  موس  فیلفت 

الشوكوالتة المقرمشة.

Gajar Ka Halwa (D) (N)
Grated Fresh Carrot Cooked Gently in Milk and Sugar.

AED 30.00 درهم ٣٠،٠٠ حالوة جاجاركا
الحلیب  في  ھادئة  نار  على  مطبوخ  مبشور  طازج  جزر 

والسكر، مزینة بالمكسرات.
Gulab Jamun
A north Indian delicacy made with special dough 
fried Golden Brown Served with Sugar Syrup.

AED 32.00 درهم ٣٢،٠٠ غوالبجامون
طبق لذیذ من شمال الھند، یحضر من عجینة ممیزة مقلیة حتى التحمیر، 

یقدم مع شراب السكر.

Chicken Biryani
Long Grain Basmati Rice cooked with chicken and 
ground masala.

AED 55.00 درهم ٥٥،٠٠ بریاني دجاج
ومسحوق  دجاج  مع  مطبوخ  الحبة  طویل  بسمتي  أرز 

مساال.

Lamb Biryani
Long Grain basmati rice cooked with lamb and 
ground masala.

AED 58.00 درهم ٥٨،٠٠ بریاني لحم ضأن
أرز بسمتي طویل الحبة مطبوخ مع لحم ضأن ومسحوق 

مساال.
Rice & Pulao-Each
Plain Steam Rice/Mix Veg/Jeera/Green Peas

AED 20.00 درهم ٢٠،٠٠ أرز وبوالو – كل حصة
أرز سادة محضر على البخار / تشكیلة خضار / جیرا / بازیال 

خضراء
Choice of Bread
Naan/Roti/Paratha

AED 12.00 درهم ١٢،٠٠ تشكیلة خیارات من الخبز
نان/روتي/باراتا

Dessertsالحلویات
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Monday to Sunday 6:30 am - 10:30 pm
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