
Breakfast menu  

Pool Nibbles 

Calamari (sh) (d) (g)

Stay classy (n) (g) (e) (d) 
Choice of fresh juice | baker’s basket
with croissants, danish pastries,
muffins, selection of toast, served with
butter, jams & honey | sliced fruits |
choice of coffee, tea or hot chocolate

With Peri-peri mayo | lime 

All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% Municipality fees and 10% service charge.

95 

55

115

With sweet chilly sauce

Cheese rakakat | falafel | meat kibbeh |
spinach fatayer

Served with ponzu sauce

Corn chips | veal bacon | guacamole |
tomato salsa 

sh - contains shellfish, v - vegetarian, g - gluten, d - contains dairy, e - contains eggs, n -contains nuts

Go salad

Aqua Marina Drinks Menu

Start fresh: Fit Combo (n) (g) (e) (d)  
Choice of fresh juice | homemade
granola with yogurt | egg white
omelette or poached eggs, served with
mushrooms, grilled tomato, 
garden salad with avocado, chia & flax
seeds | whole-grain toast, served with
jams & honey | sliced fruits | choice of
herbal tea, green tea or coffee

The basket (n) (d) (e) (g) 
Plain croissant | pain au chocolate |
Danish pastries | muffins | multigrain
toast & sourdough, served with butter,
jams & honey

45

Your style of two eggs (e)             
Sunnyside up, poached, scrambled,
boiled or omelette | choice of filling:  
cheese, mushrooms, tomatoes, onions,
bell pepper, turkey ham & green chili, 
served with hash browns & grilled
tomato 

50

Avocado (e) (d) (g) 
Crushed avocado | poached eggs |
cherry toms | toasted rye loaf 
 

60

Royal (e) (d) (g) (sh) 
Scottish smoked salmon | poached
eggs | Hollandaise sauce on an English
muffin

50

Served from 
8 AM to 11 AM 

 
Lunch/dinner menu  Served from 

11 AM to 7 PM 
 

Veggie spring rolls (v) (g) 

Assorted hot mezze (n) (d) (g)

Pan-fried chicken gyoza (g)

Nachos (d) (g) 45

50

65

45

Classic Caesar salad (e) (d) (g) (sh) 
Baby gem lettuce | veal bacon |
parmesan cheese | brioche croutons |
Caesar dressing with anchovies

• Add grilled chicken
• Add grilled shrimps

60

85
100

Greek salad (v) (d) 
Marinated feta cheese | cherry tomatoes |
peppers | cucumber | red onion |
kalamata olives

60



Pool essentials 

Sweet tooth 

Watermelon platter (v) 45

Seasonal sliced fresh fruits (v) 45

Saffron milk cake (d) (e) 40

All our sandwiches are served with your choice
of French fries or garden salad

The club sandwich (e) (d) (g)
Grilled chicken | fried egg | veal bacon |
tomatoes | baby gem lettuce

105

Chicken schnitzel burger (g) (d) 
Tomato jam | lettuce | peri peri mayo

95

Cheese burger (g) (d) 
Wagyu beef | caramelized onion | sweet
pickles | lettuce | tomatoes

105

Chicken shawarma (d) (g) (e)
Marinated chicken | pickled vegetables |
tomatoes | saj bread

75

From our Grill 

Grilled salmon steak 180gm (sh) 
Served with broccolini | tomato salsa |
lemon 

155

King tiger prawns - 4 pieces (sh) 
With fresh garden salad | sumac oil

185

Grilled chicken breast 200gm (d) 
With healthy Asian vegetable

120

Lamb kofta - 3 pieces
Served with garlic sauce | Arabic bread |
biwaz salad

85

SIDES 

French fries (v) 
Truffle & parmesan fries (v) 
Grilled vegetables (v) 
Garden salad (v) 
Buttered mashed potato (d) (v) 

30
30
30
30
30

Pizzzza

Margarita pizza (v) (d) (g) 
Tomato sauce | mozzarella | basil

80

Pepperoni pizza (d) (g) 
Beef pepperoni | mozzarella

85

Selection of ice creams - 3 scoops (d) 30

All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% Municipality fees and 10% service charge.

sh - contains shellfish, v - vegetarian, g - gluten, d - contains dairy, e - contains eggs, n -contains nuts



N E V E R  L A T E  F O R  A

C O F F E E

THE POOL IS COOL WITH DRINKSTHE POOL IS COOL WITH DRINKSTHE POOL IS COOL WITH DRINKS   

Y O U  A R E  I N  D U B A I !

S T A Y  H Y D R A T E D !  
 Acqua Panna still water (large) 

San Pellegrino sparkling (large) 
Acqua Panna still water (small) 
San Pellegrino sparkling (small) 

32

22
22
32

B E  S O F T E R  

Coca-cola | Coca-cola light |
Sprite | Fanta orange | Soda water | 
Tonic water | Ginger ale
Redbull energy drink 

22

K E E P  C A L M  A N D  

S T A Y  C O O L

Lemon iced tea 
Vanilla iced latte 
Chocolate milkshake
Vanilla milkshake
Banana & peanut butter smoothie

35
35
35
35
45

Fresh juices
Orange | Watermelon

Chilled juices
Apple | Mango | Peach | Cranberry | Tomato

35

Cappuccino | Café latte
Espresso
Espresso double
Americano
Hot chocolate

32
30
32
30
32

C U P P A ?

English breakfast | Earl Grey | 
Green Sencha | Chamomile | 
Peppermint | Jasmine | Peach

27

I T S  B E E R - O - C L O C K  

Heineken draught 55
Heineken bottle 48

Heineken bucket (5 bottles) 139

Tiger can 48
Asahi bottle 48

Asahi bucket (5 bottles) 145

C H E C K  M Y  B U B B L E S  

Conte Fosco Cuvee Brut 60 Gls | 275 Btl

695 Btl 
Moet & Chandon Brut 500 Btl 
Veuve Clicquot Brut Yellow Label 

Aqua Marina food menu

40

25

All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% Municipality fees and 10% service charge.

ALCOHOLIC DRINKS ARE SERVED FROM 12 PM TO 7 PMALCOHOLIC DRINKS ARE SERVED FROM 12 PM TO 7 PMALCOHOLIC DRINKS ARE SERVED FROM 12 PM TO 7 PM   
NON-ALCOHOLIC DRINKS ARE SERVED FROM 8 AMNON-ALCOHOLIC DRINKS ARE SERVED FROM 8 AMNON-ALCOHOLIC DRINKS ARE SERVED FROM 8 AM      TO 7 PMTO 7 PMTO 7 PM   



I N C R E A S E  Y O U R

A W E S O M E N E S S !  

70Aperol spritz
Aperol | prosecco | soda 

Bloody marry
Vodka | tomato juice | lime juice | celery | tabasco

70

Long island iced tea
Gin | vodka | rum | tequila | triple sec | lime juice | coke

75

Mojito 
Rum | mint leaves | lime | soda 

70

Strawberry mojito 
Fresh strawberry | rum | mint leaves | lime | soda 

75

Margarita Party
Tequila | triple sec | lime juice

To start with one glass  
To share with your BAE 250 (1 ltr.)
To party hard 350 (1.5 ltr.)

All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% Municipality fees and 10% service charge.

W I T T Y  W H I T E

Jean Des Vignes Blanc, Colombard and Ugni Blanc, France 50 Gls | 225 Btl

50 Gls |235 Btl
Anakena, Sauvignon Blanc, Chile 55 Gls | 255 Btl
Eagle Hawk, Chardonnay, Australia 
Italia Pinot Grigio, Italy 300 Btl

R A V I S H I N G  R E D

Jean Des Vignes, Cabernet Sauvignon and Merlot, France 50 Gls | 225 Btl

75 Gls | 355 Btl
Anakena, Merlot, Chile 55 Gls | 255 Btl
Le Fou, Pinot Noir, France 
Eagle Hawk, Merlot, Australia 235 Btl

R O S É  B L U S H

Pink as flamingos, Pinot grigio, Italy 275 Btl
Chateau De Marsan Bordeaux, France 375 Btl

Aqua Marina food menu

70



قائمة اإلفطار

(أصحاب الذوق الرفيع (أ) (ب) (غ) (م ك
من العصير الطازج | سلة الخباز

مع الكرواسون والمعجنات الدنماركية

والمافن وتشكيلة من التوست، تقدم مع

زبدة والمربيات والعسل | فواكه مقطعة إىل شرائح | 

اختيارك من القهوة، الشاي أو الشوكوالتة الساخنة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة 5٪ ضريبة القيمة المضافة و 7٪ رسوم بلدية و 10٪ رسوم خدمة.

95 

115

م - محار | ن - نباتي | غ - غلوتين | أ - ألبان | ب - بيض | م ك - مكسرات 

قائمة المشروبات أكوا مارينا

(ابدأ بحيوية: كومبو صحي (أ) (ب) (غ) (م ك
اختيارك من العصير الطازج | جرانوال بالزبادي منزلية

الصنع | عجة بياض البيض أو بيض برشت تقدم مع الفطر

والطماطم المشوية، سلطة خضراء مع األفوكادو والشيا

وبذور الكتان | خبز محمص كامل الحبوب يقدم مع المربي

والعسل | فواكه مقطعة إىل شرائح | اختيارك من شاي

األعشاب أو الشاي األخضر أو القهوة

 

(السلة (أ) (ب) (غ) (م ك
كرواسون سادة | كرواسون شوكوالتة | 

معجنات دنماركية | مافن | خبز محمص متعدد

الحبوب وعجين مخمر، يقدم مع الزبدة والمربيات

والعسل

 
 

45

اختيارك المفضل في البيض (ب) 

عيون، برشت، مخفوق، مسلوق أو عجة | اختيارك من

الحشوة: الجبن والفطر والطماطم والبصل، الفلفل الحلو

ولحم الديك الرومي والفلفل األخضر الحار، تقدم مع هاش

براون وطماطم مشوية 

 
 

50

 أ) (ب) (غ) األفوكادو)
أفوكادو مهروس | بيض برشت | 

طماطم كرزية | رغيف جودار محمص

 

60

م) (أ) (ب) (غ) ملكي)  
سلمون اسكتلندي مدخن | بيض برشت | صلصة

هولنديز عىل مافن إنجليزية

50

تقدم من 8 صباحاً حتى 11 صباحاً  

ُمسليات حوض السباحة  

(كاليماري (غ) (أ) (م
مع مايونيز البيري بيري| الليمون

55

مع صوص الفلفل الحلو

رقاقات الجبن | فالفل | كبة اللحم | فطاير سبانخ

تقدم مع صوص بونزو

رقائق الذرة | لحم بقري مقدد | جواكامولي |

صلصة الطماطم

تقدم من 11 صباحاً حتى 7 مساًء    قائمة الغداء / العشاء

(سبرينج رولز نباتية (ن) (غ

(مزة ساخنة متنوعة (م ك) (غ) (أ

غ) دجاج مقلي جيوزا) 

45(الناتشوز (غ) (أ

50

65

45

اذهب للسلطة     

(سلطة السيزر الكالسيكية (غ) (أ) (م) (ب
خس صغير | لحم بقري مقدد |

جبن بارميزان | خبز البريوش المحمص | 

صلصة السيزر باألنشوجة

 
• إضافة الدجاج المشوي  
• إضافة الجمبري المشوي

60

85
100

(سلطة يونانية (أ) (ن
جبنة فيتا متبلة | طماطم كرزية |

فلفل | خيار | بصل أحمر | 

زيتون كاالماتا

60



أساسيات حوض السباحة

يتم تقديم جميع السندويتشات مع اختيارك من البطاطس

المقلية أو السلطة الخضراء

(كلوب ساندويتش (أ) (غ) (ب
دجاج مشوي | بيض مقلي | لحم بقري مقدد |

طماطم | خس صغير

105

(برجر شنيتزل الدجاج (أ) (غ
مربى الطماطم | خس | مايونيز البيري بيري 

95

(برجر الجبن (أ) (غ
لحم بقر واغيو | بصل مكرمل | مخلالت حلوة | خس |

طماطم

105

(شاورما الدجاج (أ) (غ) (ب
دجاج متبل | مخلل خضروات |

طماطم | خبز الصاج

75

البيتزا     

(بيتزا مارجريتا (أ) (ن) (غ
صلصة الطماطم | جبنة موتزاريال | َريحان

80

(بيتزا الببروني (أ) (غ
بيبروني لحم بقري | جبنة موتزاريال

85

م - محار | ن - نباتي | غ - غلوتين | أ - ألبان | ب - بيض | م ك - مكسرات 

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة 5٪ ضريبة القيمة المضافة و 7٪ رسوم بلدية و 10٪ رسوم خدمة.

الحلوى            

45(طبق بطيخ (ن

45(فواكه طازجة موسمية مقطعة (ن

40(كعكة حليب الزعفران (أ) (ب

من شوايتنا          

(ستيك سلمون مشوي 180 جم (م
يقدم مع البروكوليني | صلصة الطماطم |

ليمون

155

(روبيان كبير تايجر - 4 قطع (م
مع سلطة خضراء طازجة | زيت السماق

185

(صدر دجاج مشوي 200 جم (أ
مع خضروات آسيوية صحية

120

كفتة ضأن - 3 قطع

تقدم مع صوص الثوم | خبز عربي |

سلطة البيواز

85

األطباق الجانبية

30
30
30
30
30

30(اختيارك من اآليس كريم - 3 كرات (أ

 ن) بطاطا مقلية) 
 ن) بطاطا الكمأة والبارميزان)  

 (خضروات مشوية (ن
 ن) سلطة خضراء) 

 أ) (ن) بطاطا مهروسة بالزبدة) 



قائمة المشروباتقائمة المشروباتقائمة المشروبات   

فوار سان بيليجرينو (كبيرة)                                             
32

22
22
32

22

32
30
32
30
32

27

55
48

139

48
48

145

كأس 60 | زجاجة 275كونتي فوسكو كوفي بروت                                               

زجاجة 695

زجاجة 500 مويت وشاندون بروت 

فيوف كليكوت بروت العالمة الصفراء

قائمة الطعام أكوا مارينا

40

مشروبات الباردة 

35
35
35
35
45

35

25

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة 5٪ ضريبة القيمة المضافة و 7٪ رسوم بلدية و 10٪ رسوم خدمة.

يتم تقديم المشروبات الكحولية من الساعة يتم تقديم المشروبات الكحولية من الساعة يتم تقديم المشروبات الكحولية من الساعة 121212 ظهراً حتى  ظهراً حتى  ظهراً حتى 777 مساًء مساًء مساًء

يتم تقديم المشروبات غير الكحولية من الساعة يتم تقديم المشروبات غير الكحولية من الساعة يتم تقديم المشروبات غير الكحولية من الساعة 888 صباحاً حتى  صباحاً حتى  صباحاً حتى 777 مساًء مساًء مساًء

ماء 
مياه أكوا بانا الساكنة (كبيرة)                                           

مياه أكوا بانا الساكنة (صغيرة)                                         
فوار سان بيليجرينو (صغيرة)                                           

قهوة 
كابتشينو |كافيه التيه                                                          

إسبرسو               

اسبريسو دبل                

أمريكانو

شوكوالتة ساخنة                                         

شاي 
مشروبات الغازية

كوكا كوال | كوكاكوال اليت |
سبرايت | فانتا برتقال | المياه الغازية |                                

ماء تونيك | جعة الزنجبيل
مشروب الطاقة ريد بول

الفطور االنجليزي | شاي ايرل جراي |

شاي سينشا األخضر | البابونج |                                               

نعناع فلفلي| ياسمين | َخوخ

شاي مثلج بالليمون                                                

التيه الفانيليا المثلج 
ميلك شيك الشوكوالتة 

ميلك شيك الفانيليا 

سموثي الموز وزبدة الفول السوداني                                 

العصائر الطازجة

برتقال | بطيخ

العصائر المثلجة 

تفاح | مانجو | الخوخ | التوت البري | طماطم

البيرة 
 هاينكن درافت 

زجاجة هاينكن      

علبة بيرة النمر  
زجاجة بيرة أساهي                                                       

دلو هاينكن (5 زجاجات)                                                
دلو أساهي (5 زجاجات)

النبيذ الفوار



70

70

75

70

75

 

250 (1 لتر)
350 (1.5 لتر)

جان دي فيني بالنك، كولومبار وأوغني بالن، فرنسا                                                            

70

الكوكتيالت 

أبيرول سبريتز

بلودي ماري 

الشاي المثلج لونغ آيالند

موهيتو

موهيتو الفراولة                                                        

كوكتيل مارغريتا

أبيرول | بروسيكو | صودا

فودكا | عصير طماطم | عصير ليمون | كرفس | تاباسكو

جين | فودكا | رم | تكيال | تريبل سيك | عصير ليمون | كوال

رم | أوراق النعناع | ليمون | صودا

فراولة طازجة | رم | أوراق النعناع | ليمون | صودا

تكيال | تريبل سيك | عصير ليمون

لتبدأ بكأس واحد                                                                                                                    

لمشاركتها مع صديقك                                                

لالحتفال بجد                                                                                                                    

نبيذ أبيض

أناكينا، ساوفيجنون بالنك، تشيلي
إيجل هوك، شاردونيه، أستراليا

إيطاليا بينوت جريجيو، إيطاليا

كأس 50/ زجاجة 225

كأس 55/ زجاجة 255

كأس 50/ زجاجة 235

زجاجة 300

نبيذ أحمر

جان دي فيجن، كابيرنت ساوفيجنون وميرلو، فرنسا

أناكينا، ميرلو، تشيلي
لو فو، بينو نوير، فرنسا             

إيجل هوك، ميرلو، أستراليا

كأس 50/ زجاجة 225

كأس 55/ زجاجة 255

كأس 75/ زجاجة 355

زجاجة 235

نبيذ وردي 
زجاجة 275الوردي مثل طيور النحام، بينوت جريجيو، إيطاليا

زجاجة 375 شاتو دي مارسان بوردو، فرنسا

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة 5٪ ضريبة القيمة المضافة و 7٪ رسوم بلدية و 10٪ رسوم خدمة.

قائمة الطعام أكوا مارينا


