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Breakfast
Available 24 hours

AED 95.00 

AED 95.00 

AED 85.00 

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.

American Breakfast
Choice of fresh orange or chilled tomato, pineap-
ple, apple juice or seasonal fresh fruit cuts (water-
melon, pineapple, grapefruit) choice of cereals 
(corn flakes, choco pops, rice krispies, muesli, 
choco flakes) omlettes- (regular or all white) choice 
of filling - tomato,onion,bell pepper,mush-
room,ham,cheese,chilli served with bacon 
sausage,baked beans,hash brown,mushroom and 
tomato. choice of croissant, danish pastries and 
toast bread (white, brown) served with butter, 
French baguette, preserves and honey, freshly 
brewed coffee or decaffeinated coffee, hot choco-
late or tea.

Oriental Breakfast
Choice of fresh orange or chilled grapefruit,toma-
to, pineapple,apple juice or seasonal fresh fruit 
cuts(watermelon, pineapple, grapefruit) choice 
of cereals (corn flakes, choco pops,ricekrisp-
ies,muesli,choco flakes)two farm eggs cooked to 
your satisfaction(fried,poached,scrambled, 
boiled,omlettes - (regular or all white) choice of 
filling- (tomato,onion,bell pepper,mush-
room,ham,cheese,chilli) served with choice of 
bacon, ham or sausages, mushroom, hash 
brown, tomato, baked beans, labneh, grilled 
halloumi cheese,foul maddamus and salad, 
preserves and honey, freshly brewed coffee or 
decaffeinated coffee, hot chocolate or tea.

Fitness Breakfast ( H )
Choice of fresh orange or chilled grapefruit,toma-
to, pineapple, apple juice or seasonal fresh fruit 
cuts (watermelon, pineapple, grapefruit) choice 
of corn flakes or muesli, with skimmed milk or 
soy milk, fruit yoghurt, brown toast, grilled 
tomato, baked beans. choice of croissant, danish 
pastries served with preserved and honey freshly 
brewed coffee or decaffeinated coffee, hot choco-
late or tea

AED 75.00 

اإلفطار
متوفر ٢٤ ساعة

درهم ٧٥،٠٠

درهم ٩٥،٠٠

درهم ٨٥،٠٠

درهم ٩٥،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.

إفطار أمريكي
تشكيلة خيارات من عصير البرتقال الطازج،عصير الطماطم، 
الموسم  فاكهة  من  قطع  أو  المعلب  التفاح  األناناس، 
الطازجة (بطيخ، أناناس، جريبفروت)، وتشكيلة من الحبوب 
موسلي،  كريسبيز،  رايس  بوبس،  فليكس، شوكو  (كورن 
البيض)،  ببياض  أو  (عادي   – أومليت   – فليكس)  شوكو 
محشوة حسب اختيارك: طماطم، بصل، فلفل رومي، فطر، 
فاصوليا  نقانق،  بيكون،  مع  تقدم  حار،  فلفل  جبن،  هام، 
من  وتشكيلة  وطماطم،  فطر  براون،  هاش  مطبوخة، 
أسمر)،  (أبيض،  توست  دانماركية،  معجنات  الكرواسان، 
قهوة  عسل،  مربى،  فرنسي،  باغيت  زبدة،  مع  يقدم 
محضرة طازجًا أو قهوة بدون كافيين، شوكوالتة ساخنة 

أو شاي.

إفطار شرقيف
الجريبفروت،  عصير  الطازج،أو  البرتقال  عصير  من  تشكيلة 
أو قطع من فاكهة  المعلب  التفاح  األناناس،  الطماطم، 
الموسم الطازجة (بطيخ، أناناس، جريبفروت)، تشكيلة من 
كريسبيز،  رايس  بوبس،  شوكو  فليكس،  (كورن  الحبوب 
بلدي محضرتان حسب  بيضتان  موسلي، شوكو فليكس)، 
الرغبة (مقلي، بوشيه، مخفوق، مسلوق، أومليت - (عادي 
أو ببياض البيض)، تشكيلة خيارات من الحشوة – (طماطم، 
بصل، فلفل رومي، فطر، هام، جبن، فلفل حار)، يقدم مع 
بيكون، هام، نقانق، فطر، هاش براون، طماطم، فاصوليا 
مطبوخة، لبنة، جبن حلومي مشوي، فول مدمس، سلطة، 
بدون  قهوة  أو  طازجًا  محضرة  قهوة  وعسل،  مربى 

كافيين، شوكوالتة ساخنة أو شاي.

إفطار صحي (ص)
عصير  الطازج،أو  البرتقال  عصير  من  خيارات  تشكيلة 
الجريبفروت، الطماطم، األناناس، التفاح المعلب أو قطع 
أناناس، جريبفروت)،  (بطيخ،  من فاكهة الموسم الطازجة 
حليب  مع  موسلي،  فليكس،  كورن  من  خيارات  تشكيلة 
منزوع الدسم، حليب الصويا، لبن بالفاكهة، توست أسمر، 
من  خيارات  تشكيلة  مطبوخة.  فاصوليا  مشوية،  طماطم 
عسل،  مربى،  مع  يقدم  دانماركية،  معجنات  الكرواسان، 
قهوة محضرة طازجًا أو قهوة بدون كافيين، شوكوالتة 

ساخنة أو شاي

MenuRoom Service 

(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





٥٪١٠٪٧٪



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
Served with honey or maple syrup.

AED 30.00 

Waffle 
Served with honey or maple syrup.

AED 30.00 

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

AED 35.00 

Baker's Basket:
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
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 

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

AED 20.00 

Cereals
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 (V)
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 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.

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)

(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
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all day!Keep you going 
Ala carte Breakfast إفطار حسب الطلب من قائمة الوجبات



Labneh 
Grilled Halloumi Cheese
Foul Medamas
Seasonal Olives

Fruit Platter
Seasonal sliced fruit platter (watermelon, pineap-
ple, orange).

AED 35.00 

Fruit Compotes
(Choice of peach,pear and apricot).

AED 30.00 

Fresh Juices
Choice of orange,grapefruit,mixed fruit and carrot 
juice. 

AED 25.00 

Chilled Juices
Choice of apple, pineapple, tomato.

AED 20.00 

درهم ٢٣،٠٠
درهم ٢٣،٠٠
درهم ٢٠،٠٠
درهم ٢٠،٠٠

لبنة
جبن حلومي مشوي

فول مدمس
زيتون الموسم

(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
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all day!Keep you going 
Arabic specialties (V) (H) أطباق عربية مميزة (ن) (ص)

Juices and Fruits

Fresh Garden Salad (v)
Assorted lettuce served with vinaigrette dressing.

AED 30.00 

Caesar Salads-Classic/Chicken/Shrimps
Fresh Romaine lettuce tossed with homemade 
caesar dressing topped with  parmesan and 
croutons.

AED 35.00 
AED 42.00 
AED 52.00 

Baby Spinach Salad (v)
Baby spinach, walnut, carrot, cherry tomato, goat 
cheese crumble.

AED 39.00 

Greek Salad
Local lettuce with mix bell pepper, feta cheese, 
olive and lemon dressing.

AED 35.00 

Fattoush Salad
Local lettuce with tomato, radish, cucumber, 
mint, sumac, molasses and fried arabic bread.

AED 35.00 

Salads

درهم ٣٥،٠٠ طبق فاكهة
طبق شرائح فاكهة الموسم (بطيخ، أناناس، برتقال).

درهم ٣٠،٠٠ كمبوت الفاكهة
(تشكيلة خيارات من الخوخ، الكمثرى، المشمش)

درهم ٢٥،٠٠ عصائر طازجة
الجريبفروت، تشكيلة  البرتقال،  تشكيلة خيارات من عصير 

الفاكهة، الجزر

درهم ٢٠،٠٠ عصائر معلبة
تشكيلة خيارات من التفاح، األناناس، الطماطم

العصائر والفاكهة

درهم ٣٠،٠٠ سلطة خضار طازجة (ن)
تشكیلة خس تقدم مع تتبیلة الخل.

درهم ٣٥،٠٠
درهم ٥٢،٠٠درهم ٤٢،٠٠

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

المحمص.

درهم ٣٩،٠٠ سلطة سبانخ (ن)
سبانخ، جوز، جزر، طماطم كرزیة، قطع جبن الماعز.

درهم ٣٥،٠٠ سلطة یونانیة
زیتون،  فیتا،  جبن  رومي،  فلفل  خس محلي مع تشكیلة 

تتبیلة اللیمون.

درهم ٣٥،٠٠ سلطة فتوش
خس محلي مع طماطم، فجل، خیار، نعناع، سماق، دبس 

وخبز عربي مقلي.

السلطة

AED 23.00
AED 23.00
AED 20.00   
AED 20.00 



(V) Vegetarian (H) Healthy (S) Spicy
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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.

درهم ٤٨،٠٠ طبق مازة باردة (ن)
حمص، متبل، ورق عنب، تبولة، فتوش.

درهم ٤٢،٠٠ كمثرى مشویة ودجاج
كمثرى مشویة، تشكیلة خس، شریحة صدر دجاج، كوكتیل 

بصل مع تتبیلة الجبن األزرق.
درهم ٣٥،٠٠ شمندر وكارباتشیو (ن)

سلطة  مع  فیتا  جبن  ھلیون،  مشوي،  شمندر  شریحة 
حمضیات.

درهم ٤٥،٠٠ كعكة السلطعون المشوي بالفرن
لحم سلطعون مع شبت وبصل مقلي. یقدم مع مایونیز 

الفلفل الحلو.
درهم ٦٥،٠٠ سكالوب بحري (ص)

الباشن  صلصة  خضراء،  بازیال  نعناع،  مع  مشوي  سكالوب 
فروت.

درهم ٣٢،٠٠ بیتربالن
كرات لحم مقرمشة مع آیولي الخردل.

درهم ٧٢،٠٠ صدر بط متبل بالعسل والقرفة
صدر بط مشوي مع كسكسي، صلصة تشكیلة التوت.

مقبالت بادرة

Tomato & Mozzarella (v)
Fresh mozzarella & tomato wedges drizzled with 
balsamic and pesto.

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

Cold Mezzah Platter (v)
Hummus, moutabel, vine leaves, tabouleh  and 
fattoush.

Grilled Pears and Chicken
Grilled pears, mix garden lettuce, chicken breast 
slice, and cocktail onion with blue cheese dressing.
 
Beetroot Carpaccio(v) 
Roasted beetroot slice, asparagus, feta cheese with 
citrus salad.

Hot Appetizers

Oven Baked Crab Cake
Crab with dill and caramelized onion. served with 
sweet chilli mayo.

Sea Scallop (H)
Pan seared scallop with mint, green peas and 
passion fruit sauce.

AED 55.00 

AED 52.00 

AED 48.00 

AED 42.00 

AED 35.00 

AED 45.00 

AED 65.00 

المقبالت الساخنة

الشوربة
درهم ٣٠،٠٠ شوربة عدس شرقیة (ن)

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

درهم ٣٠،٠٠ شوربة كریمة الفطر (ن)
شوربة فطر بالكریمة وزیت الكمأة.

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

جذریة.
درهم ٣٠،٠٠ شوربة خضار سادة (ن)

تقدم  والفطر.  والبروكلي  والكرفس  بالجزر  شوربة سادة 
جمیع أنواع الشوربة مع رول الخبز والزبدة.

Bitterballen    
Crispy meat balls with mustard aioli.

Honey & Cinnamon Glazed Duck Breast 
Pan roasted duck breast with couscous, mix berry 
salsa.

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

Cream of Mushroom Soup(v)
Creamy mushroom with truffle oil.

Clam Chowder
Pacific clam creamy chowder with diced root 
vegetable.

Vegetable Clear Soup (v)
Clear soup with carrot, Celery, Beans, Broccoli 
and mushroom. All the soup serve with bread 
rolls & butter.

Soups

AED 30.00 

AED 30.00 

AED 35.00 

AED 30.00 

AED 32.00 

AED 72.00 

Cold Appetizers

appetite!Build up the 
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درهم ٢٨،٠٠ مازة ساخنة حسب الطلب – كل حصة
بلحم ضأن مفروم مع  – فطائر محشوة  اللحم  سمبوسك 
صنوبر. كبة – كرات لحم ضأن مفروم، قمح مجروش، صنوبر

فطائر السبانخ – فطائر محشوة بالسبانخ والبصل (ن).
رول الجبنة – فطائر محشوة بجبن الفیتا (ن).

درهم ٤٥،٠٠
درهم ٤٩،٠٠

تشكیلة خیارات من الكسادیا – الخضار / الدجاج
تشكیلة خیارات من الخضار أو الدجاج المحشو مع الجبن 
صلصة  غواكامول،  مع  یقدم  تورتیال.  خبز  في  ملفوف 

الطماطم.
درهم ٤٠،٠٠ ھاالبینو بوب (أو) أعواد جبن موزاریال (ن)

ھالبینو محشو بالجبن / جبن موزاریال بالبقسماط..

درهم ٣٥،٠٠ نقانق عربیة
سمبوسك بالخضار (أو) سبرینج رول خضار. عجینة محشوة 

بتشكیلة الخضار (أو) عجینة محشوة بخضار مقلیة

درهم ٥٢،٠٠ برجر لحم بقري
قرص لحم بقري محضر بالطریقة المنزلیة، خس، طماطم، 

خیار مخلل، جبن شیدر.
درهم ٥٢،٠٠ برجر الدجاج

قرص دجاج محضر بالطریقة المنزلیة، خس، طماطم، خیار 
مخلل، جبن شیدر.

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

مقلي، جبن شیدر، خس، طماطم.
درهم ٤٥،٠٠ ساندویتش دیزاینر

تشكیلة خیارات من التونا، جبن، دجاج، لحم بقري مشوي، 
خیار.تشكیلة  طماطم،  مشوي،  خضار  رومي،  دیك  ھام 
محمص،  الكامل  القمح  خبز  أو  أبیض  خبز   – الخبز  خیارات 

شریحة خبز الجاودار، باغیت.
درهم ٤٢،٠٠درهم ٥٢،٠٠
درهم ٤٢،٠٠

ساندویتش فوكاتشیا
طماطم وجبن موزاریال مع بیستو الریحان (ن).

دجاج وأفوكادو مع مایونیز الذرة الحلوة.
خضار دول البحر األبیض المتوسط مع فطر (ن).

درهم ٥٢،٠٠ ساندویتش ستیك
شریحة ستیك لحم خاصرة صغیر على باغیت فرنسي مع 

مارمالد البصل، فطر.
درهم ٥٥،٠٠ بیجل السلمون المدخن

سلمون مدخن مع كریمة حامضة بالشبت على خبز بیجل.
تقدم جمیع أنواع البرجر والساندویتشات مع بطاطا مقلیة 

وسلطة ملفوف.

درهم ٤٠،٠٠ مارجریتا تقلیدیة (ن)
صلصة طماطم یعلوھا جبن الموزاریال.

درهم ٤٠،٠٠ بیتزا الیوم
یرجى االستفسار من النادل عن بیتزا الیوم من اختیارات 

الشیف.
درهم ٤٥،٠٠ بیبروني

وجبن  البقري  اللحم  بیبروني  یعلوھا  طماطم  صلصة 
موزاریال.

تتوفر التتبیالت التالیة حسب الطلب:
صلصة اتش بي، كاتشب الطماطم، خردل، مایونیز، صلصة توباسكو وشراب القیقب.

الیت بایتس

البرجر والساندویتشات

البیتزا

your way!Eat it 

Hot Mezzah Ala Carte - Each Portion
Meat Samboosek-Minced lamb with pine nuts in 
pastries. kebbeh-minced lamb, crushed wheat 
and pine nuts ball. spinach fatayer-spinach and 
onion in pastries(v). cheese roll-feta cheese filled 
in pastries(v).

Choice of Quesadillas-Vegetable/Chicken
Choice of vegetable or chicken stuffed with 
cheese and wrapped in tortilla bread. served 
with guacamole and tomato salsa.

Jalapeno Pop (or) Mozzarella Cheese Stick(v)
Stuffed jalapeno with cheese /breaded mozzarella 
cheese.

Arabic Nakanak
Vegetable samosa (or) vegetable spring roll.
mix vegetable stuffed in pastry (or) stir fry 
vegetable stuffed in pastry

AED 28.00 

AED 40.00 

AED 35.00 

Club Sandwich
Toasted sliced bread with beef bacon, chicken, 
fried eggs, cheddar cheese, lettuce and tomato.

Designer Sandwich
� Your choice of  Tuna, Cheese, chicken, Roast beef, 
Turkey ham, Grilled vegetables, Tomato, Cucumber.
� Your choice of Bread-White or whole wheat bread   
 toasted, Rye bread slice, and Baguette.

Beef Burger
Homemade beef patty, garnished lettuce, tomato, 
gherkins, cheddar cheese.

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

Focaccia Sandwich
Tomato & mozzarella cheese with basil pesto(v).
chicken & avocado with sweet corn mayo.
mediterranean vegetable with mushroom(v).

Steak Sandwich
Mini sirloin steak slice on French baguette smoth-
ered with onion marmalade and mushrooms.

Smoked Salmon Bagel
Smoked salmon with dill sour cream on bagel bread.
All the Burgers & sandwiches served with french fries 
& coleslaw.

Burgers & Sandwiches

Pizza
Traditional Margarita (v)
Tomato sauce topping with mozzarella cheese.

Pizza of the Day
Please ask your waiter for chef inspiration pizza 
of the day.

Pepperoni 
Tomato sauce topping with beef pepperoni and 
mozzarella cheese.

AED 52.00 

AED 52.00 

AED 40.00 

AED 40.00 

AED 45.00 

AED 45.00 

AED 45.00 

AED 52.00 
AED 42.00 
AED 42.00 

AED 52.00 

AED 55.00 

Light Bites

The below condiments are available on request :
HP Sauce,tomato ketchup,mustard,mayonnaise,tobasco sauce and maple syrup.

AED 45.00
AED 49.00



(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





٥٪١٠٪٧٪

درهم ٤٩،٠٠ بیني مع صلصة الطماطم والریحان (ن)
صلصة الطماطم التقلیدیة بالنكھات مع الریحان الطازج.

درهم ٥٢،٠٠ سباغیتي بصلصة البولونیز
صلصة  مع  ھادئة  نار  على  محضر  مفروم  بقري  لحم 

الطماطم.
بارمیزان  وجبن  بالثوم  خبز  مع  الباستا  أنواع  جمیع  تقدم 

مقشور.

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

درهم ٨٥،٠٠ فیلیھ السلمون االسكتلندي المشوي
فیلیھ السلمون مع فوندان بطاطا، ھلیون مشوي، صلصة 

فیرجن، شریحة طماطم نصف مجففة.
درهم ٩٥،٠٠ روبیان مشوي بالطریقة الشرقیة

خضار  بالزعفران،  أرز  مع  والزبدة  بالثوم  مشوي  روبیان 
محضر على البخار وصلصة اللیمون بالزبدة.

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 نودلز ھاكا – خضار/بیض/دجاج
نودلز مقلیة مع تشكیلة خیارات من البیض أو الدجاج.

درهم ٤٥،٠٠ أرز مقلي – خضار/بیض/دجاج
أرز مقلي مع تشكیلة خضار.

درهم ٤٥،٠٠ بانیرجالفریزي (ن) (یستغرق تحضیره أكثر من 20 دقیقة)
بالكمون  ممزوج  وفلیفلة،  بصل  مع  مطبوخ  ریفي  جبن 

وصلصة الطماطم بالنكھات.
درهم ٣٥،٠٠ دال ماكھاني (ن) (یستغرق تحضیره أكثر من 20 دقیقة)

عدس أسود، لوبیا حمراء، تشانا دال مع بھارات تقلیدیة 
ومتبل بالزبدة والكریمة.

تتوفر التتبیالت التالیة حسب الطلب:
صلصة اتش بي، كاتشب الطماطم، خردل، مایونیز، صلصة توباسكو

وشراب القیقب

درهم ٦٥،٠٠ صدر دجاج مشوي ومحشو
(یستغرق تحضیره أكثر من 20 دقیقة)

لیونیز،  بطاطا  مع  یقدم  التارتار،  بجبن  محشو  دجاج  صدر 
مرق الدجاج المشوي، سلطة رمان.

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

main event,The of course!

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

Penne with Tomato Basil Sauce  (v)
Flavored Traditional Tomato sauce with Fresh Basil.

Spaghetti Bolognese Sauce
Braised Minced Beef with Tomato sauce.

All the pasta served with garlic bread and grated 
parmesan cheese.

Grilled Fillet of Scottish Salmon
Salmon fillet with fondant potato, grilled aspara-
gus, virgin sauce and semi dried tomato slice.

Oriental Grilled Prawns
Grilled garlic butter prawns with saffron rice, steam 
vegetable and lemon butter 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.

Hakka Noodle-Veg/Egg/Chicken
Wok fried noodles with the choice of egg or 
chicken.

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,

Grilled Stuffed Chicken Breast
(takes longer than 20 minutes)
Stuffed chicken breast with tartar cheese served 
with Lyonnaise potato, Roast Chicken jus and 
pomegranate salad.

Main Course

AED 49.00 

AED 52.00 

AED 92.00 
AED 92.00 

AED 65.00 

AED 85.00 

AED 85.00 

AED 95.00 

AED 45.00 

Fried Rice-Veg/Egg/Chicken
Wok fried rice with a combination of vegetables.

Paneer Jalfrezi(v)  ( takes  longer than 20 Minutes)
Cottage cheese cooked with onion and capsicum, 
tossed in cumin and flavored tomato sauce.

Dal Makhani(v) (takes  longer than 20 minutes)
Black lentil, red kidney beans and channa dal 
with traditional spices and finished with butter 
and cream.

AED 45.00 

AED 45.00 

AED 35.00 

The below condiments are available on request :
HP Sauce,tomato ketchup,mustard,mayonnaise,tobasco sauce and 
maple syrup.



(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





٥٪١٠٪٧٪

درهم ٢٠،٠٠
درهم ٢٠،٠٠
درهم ٢٠،٠٠
درهم ٢٠،٠٠
درهم ٢٠،٠٠

أرز محضر على البخار
بطاطا مقلیة

خضار محضر على البخار
خضار مشوي

سلطة خضار طازج

درهم ٣٠،٠٠ سبایدر مان
سباغیتي تقدم مع صلصة اللحم الدسمة.

درهم ٣٠،٠٠ جولدن ناجتس
ناجتس دجاج، تقدم مع سلطة ملفوف وبطاطا مقلیة.

درهم ٣٠،٠٠ نیمو فینجر فیش
أصابع سمك مقلیة حتى التحمیر، تقدم مع سلطة ملفوف 

وبطاطا مقلیة.
درهم ٣٠،٠٠ سكوبي دو

سلطة  مع  فرنسي  باغیت  في  یقدم  دجاج،  دوج  ھوت 
ملفوف وبطاطا مقلیة.

درهم ٣٠،٠٠ نینجا ترتل
بیتزا حجم صغیر، تقدم مع سالمي لحم بقري أو مورتدیال 

الدجاج.

األطباق الجانبیة

ركن األطفال

درهم ٤٠،٠٠ أم علي بالطریقة التقلیدیة
معجنات مخبوزة مع الزبیب والمكسرات

درهم ٤٠،٠٠ تشكیلة آیس كریم
فانیال،  لدیك:  المفضل  كریم  اآلیس  من  غرفات   3 اختر 

شوكوالتة، فراولة، مانجا.
درهم ٤٠،٠٠ تشیز كیك نیویورك

توت  كمبوت  مع  یقدم  مخبوز،  ماسكربون  كیك  تشیز 
مشكل.

درهم ٣٥،٠٠ كریم كرامیل
خردل بالكریمة المحالة بنكھة الكرامیل والفانیال.

درهم ٣٥،٠٠ طبق شرائح الفاكھة
شریحة بطیخ، أناناس، برتقال وفراولة.

درهم ٣٥،٠٠ براوني الشوكوالتة
شوكوالتة بالمكسرات.

درهم ٣٠،٠٠ غوالبجامون
طبق لذیذ من شمال الھند، یحضر من عجینة ممیزة مقلیة 

حتى التحمیر، یقدم مع شراب السكر.
درهم ٣٠،٠٠ حالوة جاجاركا

الحلیب  في  ھادئة  نار  على  مطبوخ  مبشور  طازج  جزر 
والسكر، مزینة بالمكسرات.

الحلویات
Traditional Umm Ali
Baked puff pastries with raisins & nuts.

Assorted Ice Cream
Choice of your favourite 3 scoops-vanilla, choco-
late, strawberry and mango.

New York Cheese Cake
Baked mascarpone cheese cake served with mix 
berry compote.

Cream Caramel
Sweetened creamy custard flavored with caramel 
and vanilla.

Sliced Fruit Platter
Watermelon, Pineapple, Orange slice and straw-
berry.

Chocolate Brownie
Glazed chocolate with nuts.

Gulab Jamun
A north indian delicacy made with special dough 
fried golden brown served with sugar syrup.

Gajar Ka Halwa
Grated fresh carrot cooked gently in milk & sugar 
garnish with nuts.

Spiderman
Spaghetti served with a rich meat sauce.

Golden Nuggets
Chicken nuggets served with coleslaw and french 
fries.

Nemo Fingers
Golden fried fish finger served with coleslaw and 
french fries.

Scoobie Doo
Chicken hot dog served in french baguette with 
coleslaw and french fries.

Ninja Turtle
Mini pizza served with beef salami or chicken 
mortadella.

Steam Rice

French Fries

Steam Vegetables

Grilled Vegetables

Fresh Garden Salad

AED 20.00 

AED 20.00 

AED 20.00 

AED 20.00 

AED 20.00 

AED 30.00 

AED 30.00 

AED 30.00 

AED 30.00 

AED 30.00 

AED 40.00 

AED 40.00 

AED 40.00 

AED 35.00 

AED 35.00 

AED 30.00 

AED 30.00 

AED 35.00 

Side Dishes

Kids Corner

Desserts

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





٥٪١٠٪٧٪

درهم ٣٩،٠٠ بیضتان بلدي
بیض مقلي

من  خیارات  تشكیلة  البیض)،  ببیاض  أو  (عادي  أوملیت 
– طماطم، بصل، فلفل رومي، فطر، ھام، جبن،  الحشوة 
فاصولیامطبوخة،  نقانق،  بیكون،  مع  یقدم  حار،  فلفل 

ھاشبراون،فطر،طماطم

درهم ٣٠،٠٠ شوربة عدس شرقیة (ن)
محمص،  خبز  قطع  مع  یقدم  بالنكھات،  العدس  بوریھ 

لیمون.
درهم ٣٠،٠٠ شوربة خضار سادة (ن)

شوربة سادة تحضر بجزر، كرفس، بروكلي، فطر.

درهم ٣٠،٠٠ سلطة خضار طازجة (ن)
تشكیلة خس تقدم مع تتبیلة الخل..

درهم ٥٢،٠٠درهم ٤٢،٠٠درهم ٣٥،٠٠
سلطة سیزر – كالسیكیة / دجاج / روبیان

خس رومین طازج ممزوج مع تتبیلة سیزر محضرة بالطریقة 
المنزلیة مزینة بجبن البارمیزان وقطع الخبز المحمص.

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

الفجل الحار، شریحة خبز الجاودار.

درهم ٤٨،٠٠ طبق مازة باردة (ن)
حمص، متبل، ورق عنب، تبولة، فتوش.

درهم ٢٨،٠٠ مازة ساخنة حسب الرغبة – للكمیة
بلحم ضأن مفروم مع  – فطائر محشوة  اللحم  سمبوسك 

صنوبر.
كبة – كرات لحم ضأن مفروم، قمح مجروش، صنوبر

فطائر السبانخ – فطائر محشوة بالسبانخ والبصل (ن).
رول الجبنة – فطائر محشوة بجبن الفیتا (ن)..

درهم ٤٥،٠٠
درهم ٤٩،٠٠

تشكیلة خیارات من الكسادیا – الخضار / الدجاج
الملفوف في خبز  الجبن  تشكیلة خیارات من الحشوة أو 

تورتیال یقدم مع غواكامول، صلصة الطماطم.

قائمة الطعام في أوقت اللیل المتأخر
(متوفرة من منتصف اللیل وحتى الساعة 5:30 صباحًا)

الشوربة

السلطة

المقبالت

الیت بایتس

Two Farm Egg
Fried Egg
Omelette-regular or all White Choice of filling-To-
mato, Onion, Bell Pepper, Mushroom, Ham, 
Cheese & Chilli Served with Bacon, Sausage, 
Baked Beans, Hash Brown, Mushroom and Tomato

Late Night Menu
( Available from 00:00 hrs to 05:30 hrs )

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

Vegetable Clear Soup (v)
Clear soup with carrot, celery, beans, broccoli 
and mushrooms.

Fresh Garden Salad (v)
Assorted lettuce served with vinaigrette dressing.

Caesar Salads-Classic/Chicken/Shrimps
Fresh Romaine lettuce tossed with homemade 
caesar dressing topped with parmesan and 
croutons

Hot Mezzah Ala Carte Each
Meat samboosek-Minced lamb with pine nuts in 
pastries.Kebbeh-Minced lamb, crushed wheat 
and pine nuts ball. Spinach Fatayer-Spinach and 
onion in pastries(v). Cheese roll-Feta cheese filled 
in pastries(v).

Choice of Quesadillas-Vegetable/Chicken
Choice of stuff and cheese wrapped in tortilla 
bread. Served with guacamole and tomato salsa.

AED 39.00 

AED 30.00 

AED 30.00 

AED 30.00 

AED 48.00 

AED 28.00 

AED 52.00 

AED  35.00
AED  42.00
AED  52.00 

Soups

Salads 

Light Bites

Appetizers

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

Cold Mezzah Platter(v)
Hummus, Moutabel, Vine leaves, Tabouleh  and 
Fattoush.

EAT!Night Owl? 

AED  45.00
AED  49.00



(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





٥٪١٠٪٧٪

درهم ٤٥،٠٠ كلوب ساندویتش
بیض  دجاج،  بقري،  لحم  بیكون  مع  محمص  خبز  شریحة 
مقلي، جبن شیدر، خس، طماطم، یقدم مع بطاطا مقلیة 

وسلطة ملفوف..

درهم ٥٢،٠٠ برجر لحم بقري
قرص لحم بقري محضر بالطریقة المنزلیة، خس، طماطم، 
مقلیة وسلطة  بطاطا  مع  یقدم  جبن شیدر،  مخلل،  خیار 

ملفوف..

درهم ٥٢،٠٠ برجر الدجاج
قرص دجاج محضر بالطریقة المنزلیة، خس، طماطم، خیار 
وسلطة  مقلیة  بطاطا  مع  یقدم  شیدر،  جبن  مخلل، 

ملفوف..

البرجر والساندویتشات

درهم ٤٩،٠٠ بیني مع صلصة الطماطم والریحان (ن)
صلصة الطماطم التقلیدیة بالنكھات مع الریحان الطازج..

درهم ٥٢،٠٠ سباغیتي بصلصة البولونیز
صلصة  مع  ھادئة  نار  على  محضر  مفروم  بقري  لحم 

الطماطم.

درهم ٨٥،٠٠ فیلیھالسلموناالسكتلندیالمشوي
فیلیھالسلمونمعفوندانبطاطا،ھلیونمشوي،صلصةفیرجن، 

شرائحطماطمنصفمجففة.

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.

الستیكمطھوًاحسبرغبتكمعطبقینجا  أنواع  تقدمجمیع 
الجانبیة  األطباق  من  خیارات  تشكیلة  وصلصة.  نبیین، 
بطاطامھروسة،  شرائحالبطاطا،  مقلیة،  بطاطا 
حلقاتبصل،  أرزمحضرعلٮالبخار،  بطاطامشویة، 
تشكیلة  ھلیونمشوي.  خضارمشوي،  خضارمحضرعلٮالبخار، 
الفلفل  حب  صلصة  الفطر،  صلصة  الصلصة  من  خیارات 

األخضر، مرق البصل، صلصة بیرانیز،

تتوفر التتبیالت التالیة حسب الطلب:
صلصة اتش بي، كاتشب الطماطم، خردل، مایونیز، صلصة توباسكو

وشراب القیقب

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

األطباق الرئیسیة

Club Sandwich
Toasted sliced bread with beef bacon, chicken, 
fried eggs, cheddar cheese, lettuce and tomato 
served with fries and coleslaw.

Beef Burger
Homemade beef patty, garnished lettuce, tomato, 
gherkins, cheddar cheese served with fries and 
coleslaw.

Chicken Burger
Homemade chicken patty, garnished lettuce, 
tomato, gherkins, cheddar cheese served with fries 
and coleslaw.

Penne with Tomato Basil Sauce   (v)
Flavored Traditional Tomato sauce with Fresh 
Basil.

Spaghetti Bolognese Sauce
Braised Minced Beef with Tomato sauce.

From the Grill (takes longer than 20 minutes)

Australian Rib Eye Steak         200 Gms 
Australian Tenderloin              200 Gms

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

Grilled Fillet of Scottish Salmon
Salmon fillet with fondant potato, grilled aspara-
gus, virgin sauce and semi dried tomato slices.

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

AED 45.00 

AED 52.00 

AED 52.00 

AED 49.00 

AED 52.00 

AED 92.00 
AED 95.00 

AED 85.00 

AED 85.00 

Burgers & Sandwiches

Main Course

Irresistible.

The below condiments are available on request :
HP Sauce,tomato ketchup,mustard,mayonnaise,tobasco sauce and 
maple syrup.
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درهم ٤٠،٠٠ أم علي بالطریقة التقلیدیة
معجنات مخبوزة مع الزبیب والمكسرات

درهم ٤٠،٠٠ تشكیلة آیس كریم
فانیال،  لدیك:  المفضل  كریم  اآلیس  من  غرفات   3 اختر 

شوكوالتة، فراولة، مانجا.

درهم ٤٥،٠٠ طبق شرائح الفاكھة

درهم ١٨،٠٠
درهم ١٨،٠٠
درهم ١٧،٠٠
درهم ٢٠،٠٠
درهم ٢٠،٠٠
درهم ٢٠،٠٠

حلیب كامل الدسم
حلیب قلیل الدسم

حلیب الصویا
لبن قلیل الدسم

لبن بالفاكھة
لبن طبیعي غیر محلى

شریحة بطیخ، أناناس، برتقال وفراولة.

الحلویات

منتجات األلبان

AED 18.00
AED 18.00
AED 17.00 
AED 22.00
AED 22.00
AED 20.00

Full Cream Milk
Low Fat Milk
Soya Milk
Low Fat Yoghurt 
Fruit Yoghurt 
Natural unsweetened Yoghurt

Desserts

Traditional Umm Ali
Baked puff pastries with raisins & nuts.

Assorted Ice Cream
Choice of your favourite 3 scoops-vanilla, 
chocolate, strawberry and mango.

Sliced Fruit Platter
Watermelon, Pineapple, Orange slice and 
strawberry.

AED 40.00 

AED 40.00 

AED 35.00 

Dairy Product

SWEET!Sooooooo 
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درهم ١٨،٠٠
درهم ١٨،٠٠
درهم ١٨،٠٠
درهم ١٨،٠٠
درهم ١٨،٠٠
درهم ١٨،٠٠

كوكاكوال
دایت كوال

فانتا
سبرایت

تونیك
صودا

درهم ٢٥،٠٠ عصائر طازجة
برتقال / بطیخ (عصیر طازج)

درهم ٢٠،٠٠ عصائر معلبة

درهم ١٢،٠٠
درهم ١٨،٠٠
درهم ٢٠،٠٠

حجم صغیر
حجم كبیر

میاه فوارة

عصیر برتقال / تفاح / أناناس / طماطم

درهم ١٦،٠٠ شاي

درهم ١٨،٠٠
درهم ١٨،٠٠
درهم ١٧،٠٠
درهم ٢٢،٠٠
درهم ٢٢،٠٠
درهم ٢٠،٠٠
درهم ٢٠،٠٠
درهم ٢٠،٠٠
درهم ٢٢،٠٠

قھوة
شاي مثلج
اسبریسو

دوبالسبریسو
كابوتشینو/كافیھ التیھ/ ماكیاتو

موكا/موكا باردة/ بدون كافیین
قھوة تركیة

شوكوالتة ساخنة
قھوة سوداء (تكفي 2 كوب)

درهم ٢٥،٠٠
درهم ٢٥،٠٠
درهم ٢٥،٠٠

سموثي الفراولة
میلك شیك الشوكوالتة

میلك شیك القھوة

شاي الفطور اإلنجلیزي، شاي أخضر، البابونج

یقدم الشاي/القھوة مع سكر أبیض، سكر خام/أسمر ومحلي

المشروبات

المشروبات الغازیة

العصائر

المیاه

الشاي

مشروبات بالثلج

Quench the thirst!Hot? Cold?

Beverages

Soft Drinks
Coca Cola
Diet Coke
Fanta
Sprite
Tonic
Soda

AED 18.00
AED 18.00 
AED 18.00 
AED 18.00
AED 18.00 
AED 18.00    

AED 25.00

AED 20.00

AED 18.00

AED 18.00

AED 17.00 

AED 22.00

AED 22.00

AED 20.00

AED 20.00

AED 20.00

AED 22.00

AED 16.00

Juices
Fresh Juices
Orange/Watermelon (Freshly Pressed Juice).
Chilled Juices
Orange/Apple/Pineapple/Tomato Juice.

Water
Small
Large
Sparkling Water

Tea
Tea
English breakfast, Green Tea,Chamomile.

Coffee

Ice Tea                                                    

Espresso 

Double Espresso

Cappuccino/Cafe latte/Macchiato/

Mocha/Chilled Mocha/Decaffeinated

Turkish Coffee 

Hot Chocolate 

Black Coffee (serving of two cups) 

Tea/coffee serve with white suger, raw/ brown sugar and sweetener

AED 12.00 
AED 18.00
AED 20.00

Blended Drinks
Strawberry Smoothie

Chocolate Milkshake

Coffee Milkshake

AED 25.00

AED 25.00

AED 25.00
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Moet & Chandon
Cook’s

 Full Bottle

 AED 92.00
موي اند شاندون

كوكس 

زجاجة كاملةكأس
درهم ٩٥٠،٠٠
درهم ٢٩٠،٠٠ درهم ٩٢،٠٠

درهم ٤٢،٠٠
درهم ٤٢،٠٠

درهم ١٥٩،٠٠
درهم ٢١٠،٠٠

Champagne/Sparkling Wine

Fusion Sauvignon Blanc 
Montes Chardonnay

White Wines

Fusion Cabernet Sauvignon 
Fusion Pinot Noir

Red Wine

Heineken
Budweiser
Corona
Sol

Beers

الشامبانیا / النبیذ الفوار         

فیوجنسوفینون بالنك
مونتسشاردوناي 

النبیذ األبیض

درهم ٤٢،٠٠
درهم ٤٢،٠٠

درهم ١٥٩،٠٠
درهم ١٥٩،٠٠

فیوجنكابرنتسوفینون
فیوجن بینو نوار    

النبیذ األحمر

Glass 

البیرة
ھینیكین
بودوایزر
كورونا
امستل

Gin (Gordon’s)
Vodka ( Smirnoff)
Rum ( Bacardi)

Blended Scotch Whiskies
Chivas Regal
J.W. Black Label
J.W. Red Label
Bourbon
Jack Daniels

Full Bottle

مزیج ویسكي سكوتش         
شیفاسریجال

جي دبلیو بالك لیبل
جي دبلیو رید لیبل

بوربون
جاك دانیالز                                  

جن (جوردونز)
فودكا (سمرنوف)

رام (باكاردي) 
درهم ٥٩٩،٠٠درهم ٢٧٠،٠٠

درهم ٥٩٩،٠٠
درهم ٥٥٠،٠٠

درهم ٥٥٠،٠٠
درهم ٥٥٠،٠٠
درهم ٥٥٠،٠٠

درهم ٣٤،٠٠
درهم ٣٤،٠٠
درهم ٣٤،٠٠

درهم ٤٢،٠٠
درهم ٤٢،٠٠
درهم ٤٠،٠٠
    درهم ٩٩٩،٠٠درهم ٣٦،٠٠

درهم ١٠٥٠،٠٠
درهم ١٠٥٠،٠٠
درهم ٩٥٠،٠٠

درهم ٣٨،٠٠
درهم ٣٨،٠٠
درهم ٣٨،٠٠
درهم ٣٨،٠٠
درهم ٣٨،٠٠

Beveragesالمشروبات

AED 34.00
AED 34.00
AED 34.00 

AED 42.00
AED 42.00
AED 40.00 

AED 950.00
AED 290.00 

AED 42.00
AED 42.00 

AED 42.00
AED 42.00 

AED 159.00
AED 210.00 

AED 159.00
AED 159.00 

AED 38.00
AED 38.00
AED 38.00
AED 38.00
AED 38.00
 

AED 36.00 AED 999.00 

AED 550.00
AED 550.00
AED 550.00 

AED 1050.00
AED 1050.00
AED 950.00 

AED 270.00 AED 599.00
AED 599.00
AED 550.00

Beveragesالمشروبات

كأس

Mix it up, your style.

Spirits Glass Half Bottle زجاجة كاملةنصف زجاجة مشروبات روحیة    
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