
 شرح االختزاالت:)ك( الكحول )م( يحتوي على مكسرات )ن( نباتي
 في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة، ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.

جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتتضمن 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحة و 4٪ رسوم بلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة.

BIGGER BITESSTARTERS & SNACKS
Fried chicken wings with choice of   88
barbecue or buffalo sauce & blue cheese dip
جوانح دجاج مقلية مع خيارك من صلصة الباربكيو أو صلصة بفلو مع تغميس جبنة زرقاء

Prawn spring rolls, vegetable slaw and   70
homemade sambal sauce
 لفائف سبرينغ رول روبيان، سلطة خضار وصلصة سامبال محضرة من قبلنا

Chicken tikka skewers with   56
paratha and makini sauce (N)
أسياخ تكا دجاج مع خبز براثا وصلصة ماكيني )ن)

Fish and chips with pea puree and tartar sauce  88
سمك وبطاطا مقلية مع بازالء مهروسة وصلصة تارتار

Bread crumbed mixed seafood with   75
chimichuri mayonnaise and salsa verte
مأكوالت بحرية متنوعة مغلفة بفتات الخبز مع مايونيز شيميشوري  وصلصة فيردي الخضراء

Filo wrapped prawns stuffed with  88
king crab served with Siracha mayonnaise    
روبيان مغلف بعجين ومحشو بلحم سلطعون، يقدم مع مايونيز شيراشا

Pan roasted salmon, asparagus,   140
tomato, capers & olives
سلمون مقلي مع هليون، طماطم، كابرس وزيتون

US prime strip loin with roasted   165
vine tomato and chimichuri sauce
  شريحة بقر أمريكي ممتاز محمرة مع طماطم وصلصة شيميشوري

Mussels with creamy white wine sauce,  75/150
sundried tomato, olives and garlic bread
Small or large (A)
 بلح البحر محضر مع صلصة كريمة بيضاء بالنبيذ،
طماطم مجففة بأشعة الشمس، زيتون وخبز بالثوم
صغير أو كبير )ك)

Caesar salad with chicken or shrimp skewers  70
سلطة سيزر مع أسياخ دجاج أو روبيان

Chicken or beef quesadilla with   63
guacamole, sour crème and pico de gallo
كاسيديال لحم دجاج أو بقر مع جواكومولي، كريمة حاذقة وبيكو دي جالو

Baby octopus salad with mango and   70
coriander dressing, grapefruit and chili oil
 سلطة أخطبوط صغير مع صلصة مانغو وكزبرة، جريب فروت زيت حار

Goats cheese and watermelon salad, passion fruit dressing (V)   56
سلطة جبن ماعز مع بطيخ أحمر، وصلصة باشون فروت )ن)

Traditional fatoush salad, pomegranate dressing (V)   50
سلطة فتوش تقليدية مع صلصة دبس الرمان )ن)

Bruschetta with pesto, heirloom tomato    56
and buffalo mozzarella (N)(V)
 بروسكتا مع بيستو، طماطم بلدية وجبن موزاريال جاموس )م) )ن)

Pretzel bites and beer cheese dip (A) (V)   38
قطع كعك مملح وتغميس جبنة البيرة )ك) )ن)

Nachos with aji amarillo, guacamole, cheddar and sour crème (V) 44
(Add chili con carne)   20
 رقائق ناشوز ذرة مع اجي اماريلو، جواكومولي، جبن شدر، وكريمة حاذقة )ن)

Arancini with beetroot humus dip,   50
crispy parmesan and candied walnuts (N)(V)
 ارنشيني مع تغميس شمندر وحمص، جبن برماجان مقرمش وجوز ُمحلى )م) )ن)

Marinated olives, feta cheese,   56
toasted garlic bread and tapenade (V)
 زيتون متبل، جبن فيتا، خبز ثوم محمر وتابينادي )ن)

Boneless chicken wings with barbecue    65
or buffalo sauce and blue cheese dip
جوانح دجاج بدون عظم مع صلصة باربيكيو أو صلصة بفلو مع تغميس جبنة زرقاء

Whole baked camembert cheese with   65
rosemary and toasted baguette (V)
جبن كاميمبيرت كامل مخبوز مع أكليل الجبل وخبز باغيت فرنسي )ن)

Sweet potato fries with maple syrup (V)   25
اصابع بطاطا حلوة مقلية مع شراب القيقب )ن)

French fries   25 
(Add truffle oil & cheese) (V)   10
بطاطا مقلية  )أضف زيت الكماء والجبن) )ن)

Chunky wedges with curry mayo (V)   25
قطع بطاطا كبيرة مع مايونيز كاري )ن)

المقبالت و التسالي
وجبات أكبر



Menu Designations: (A) Alcohol (N) Nuts  (V) Vegetarian
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 

All prices are in UAE Dirhams (AED) inclusive of 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% value added tax (VAT).

BURGERS & 
SANDWICHES

US prime tenderloin steak sandwich with  110
caramelized onion, sundried tomato and provolone cheese
 سندويش شريحة لحم بقر أمريكي ممتاز مع بصل كراميل،
طماطم مجففة بأشعة الشمس وجبن بروفولوني

Homemade barbecue beef burger with   95
aged cheddar, heirloom tomato and brioche bun
برجر مشوي محضر من قبلنا مع جبن شيدر ُمعتق، طماطم بلدية وخبز بريوش

Chicken tikka burger with tawa mayonnaise,   75
coriander and Cajun fries
برجر تكا دجاج محضر بقدر تاوا مع مايونيز، كزبرة وكاجون مقلي

Pulled beef brisket sliders, hickory barbecue sauce,   70
tomato and pickle
شريحة صدر لحم بقر مع صلصة باربيكيو بنكهة الجوز، طماطم ومخلل

Seared tuna burger, wasabi mayonnaise,   82
avocado and squid ink bun
  برجر تونا محمرة، مايونيز وسابي، أفوكادو، وخبز حبر الحبار

Portobello mushroom & goats cheese cheese ciabatta,   56
pine nuts and rocket (V)
فطر بورتيبيلو وسياباتا جبن ماعز، صنوبر وجرجير )ن)

Appaloosa club sandwich, chicken, turkey bacon,   70
gem lettuce and heirloom tomato
سندويش كلوب ابالوسا مكون من دجاج، شرائح ديك رومي مقدد، خس وطماطم بلدية

(All served with French fries)
)تقدم جميع األطباق مع بطاطا مقلية)

الساندويشات والبرغر

SWEETS

Vanilla cheesecake, Oreo crumble,      44
shaved white chocolate (N)
كيك جبن بالفانيال، فتات أوريو
شرائح شوكوالتة بيضاء رفيعة )م)

Pink lady apple tart tatin, vanilla ice cream    44
تارت تفاج بينك ليدي، أيس كريم فانيال

Salted dark chocolate tart, passionfruit sorbet    44
تارت شوكوالتة داكنة مملحة، شربت باشون فروت

Knickerbocker glory (N)       44
كيكر بوكر جلوري )م)

Selection of British and        63
French cheeses, quince jelly
تشكيلة أجبان إنجليزية وفرنسية، جيلي كوينس

الحلويات



MINERAL WATERS
B
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ER

A
G

ES

HOMEMADE ICED 
TEAS

SOFT DRINKS

San Pellegrino, Italy 22 30
سان بليغرينو، إيطاليا

Acqua Panna, Italy 22  30
      أكوا بانا، إيطاليا
    
Local Water 10 18
مياه محلية

Large صغيرSmall كبير

Spiced Peach Ice Tea     30
Enjoy the magnificent taste of whole
green tea leaves with touch of peach
شاي الخوخ المثلج المنكه
استمتع بالمذاق الرائع ألوراق الشاي الخضراء مع  نكهة الخوخ الشهية
 
Royal Lemon Twist     30
Spiced tea leaves, lemon juice, ginger and honey syrup
 رويال ليمون تويست
 أوراق الشاي المنكهة، عصير ليمون، شراب العسل والزنجبيل

Thyme Tonic      30
Black tea, pomegranate juice, fresh thyme,
lime with honey
 تونيك بالزعتر
شاي أسود، عصير الرمان، زعتر طازج، ليمون مع عسل

Pepsi / Diet Pepsi      20
          بيبسي/دايت بيبسي

7 UP / Diet 7 UP      20
          سفن أب/ دايت سفن أب

Mirinda Orange       20
           ميراندا برتقال
   
Bitter Lemon       20
           )ليمون )بتر ليمون
 
Tonic Water       20
           مياه تونيك
 
Ginger Ale       20
            جنجر آيل
 
Red Bull       35
            ريد ُبل

Red Bull Sugarfree      35
         ريد بول خالي من السكر
      
Fresh Juices       28
 عصائر طازجة

Holsten N/A Beer        30
 بيرة هولستن بدون كحول

المياه المعدنية

 شاي مثلج محضر
بالمطعم

المشروبات الغازية



Menu Designations: (A) Alcohol (N) Nuts  (V) Vegetarian
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THE CLASSIC TEAS

(Our teas have been exclusively picked from the Ronnefeldt Collection) 
 ) تم انتقاء أنواع الشاي الفاخرة خاصتنا من تشكيلة روننفيلدت)
 
English Breakfast      20
A full-bodied, medium strong Ceylon tea with a sparkling flavour.
      شاي اإلفطار اإلنجليزي
 .شاي ذو قوام متكامل وطعم سيالني متوسط القوة ومميز بنكهة فوارة

Earl Grey       20
A richly aromatic autumn Darjeeling with a sparkling, fresh lemon aroma.
       شاي إيرل غراي
 شاي دارجيلينغ غني بالنكهات العطرية الخريفية ورائحة الليمون الطازج الفوارة

Greenleaf Darjeeling      20
An elegant top class tea with delicious muskatell flavor. Hand-picked 
in the summer for those who like well-balances aroma 
     شاي دارجيلينغ سمر غولد ذو الورقة الخضراء
أجود أصناف الشاي واألكثر فخامة ويتميز بنكهة المسك الشهية استنشق
أجواء الصيف مع رشفة من الشاي برائحته المميزة جدًا

Fruity Camomile      20
Bright, full, mellow floral depths with soft,
refreshingly bitter vegetal complexities in the finish.
         أزهار البابونج
 .أزهار براقة شجية وغنية بمكونات نباتية طرية ومنعشة تعطي مذاقًا مرًا

Jasmine Gold       20
An exotically fragrant and delicate jasmine blossoms,
disuse summer china green tea
       شاي الياسمين الذهبي
 .رائحة فواحة مدهشة وأزهار الياسمين الناعمة تشكل الشاي األخضر الصيني الصيفي

  أصناف الشاي الكالسيكية
COFFEE SELECTION

American Coffee      18
          قهوة أمريكية
 
Espresso       18
              اسبريسو

Double Espresso      25
          دبل اسبريسو
 
Cappuccino       25
           كابتشينو

Café Latte       25
           كافيه التيه
 

اختيارك من القهوة



LUSCIOUS COOLERS

Apple Storm       38
Apples and fresh mint blended with fresh yogurt and kiwi
  أبل ستورم
  تفاح ونعناع طازج مخلوط مع اللبن والكيوي

Superb Colada       38
Fresh strawberry, raspberry and pineapple juice
blended together with coconut cream 
 سوبيرب كوالدا
فراولة طازجة، عصير األناناس وتوت العليق مخفوقين
 معا ومضافًا إليهما كريمة جوز الهند

Before Sunset       38
Vanilla ice cream, blend with ripe banana and
freshly squeezed orange juice 
  بيفور سنست
 آيس كريم فانيال مع موز مستٍو وعصير برتقال طازج

Purple Rain       38
Strawberry ice cream, fresh berries, rose water and
chilled fresh yogurt
بيربيل راين
  آيس كريم فراولة، توت طازج، ماء الورد ولبن طازج مبرد

Appaloosa       38
Mango, apple juice, banana, yogurt, honey
 أبالوسا
 مانجا، عصير تفاح، موز، لبن، عسل

 مثلجات مشهية
BOTTLED BEER             

Foster’s       40
             فوسترز

Stella Artois       40
           ستيال أرتوس

Carlsberg       40
           كارلسبيرغ

Beck’s        40 
             بيكس
 
Heineken       40
            هاينكن

Amstel Light       40
           أمستل اليت
 
Wychwood Hobgoblin      63
وايشوود هوبجلن

Peroni        43
بيروني

Corona Extra       43
كورونا

Tiger        40
تايغر

Budweiser       40
بدوايزر

Magners       68
ماجنرز

زجاجة بيرة
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NON ALCOHOLIC 
COCKTAILS

Heart Tonic       38
Pomegranate juice, rose water, lemon juice and soda water
 هارت تونيك
ماء الورد مع عصير الرمان وعصير الليمون ومياه صودا
 
Sweet Delight       38
Orange juice, lime juice, vanilla syrup, ginger ale
سويت دياليت
  عصير برتقال، عصير ليمون، شراب الفانيال، شراب جنجر آيل

Citrus Crush       38
Lime juice, grapefruit juice, sugar syrup, soda water
 سيترس كراش
   عصير ليمون، عصير جريب فروت، شراب القطر، مياه صودا

Wild Berry       38
Cranberry juice, lime juice, apple juice, sugar syrup, mix berries
   وايلد بيري
  عصير توت بري، عصير ليمون، عصير تفاح، شراب القطر، توت مشكل

أنواع الموكتيل

COCKTAILS

The Original Harvey Wallbanger     56
Vodka, galliano liquor, fresh squeezed orange juice
 هارفي والبانغر األصلي
 فودكا، كحول جاليانو، عصير برتقال طازج

Caipirinha       56
Cachaca, lime juice, sugar
   كيبيرينا
 كاشاكا، ليمون، سكر

Daiquiri        56
Rum, lime juice, blended or over ice
   ديكويري
 رم، عصير ليمون مخلوط مع الثلج
  
Negroni        56
Campari, sweet Italian vermouth, gin
   نيجروني
 كامباري، فيرموت إيطالي حلو، جن تانكويري
   
Cosmopolitan       56
Citrus Vodka, triple sec, fresh lime juice, splash of cranberry juice
كوزموبوليتان
فودكا، عصير ليمون طازج، عصير التوت البري

الكوكتيل

SIGNATURE COCKTAILS

Drink No. 9       56
Dark rum, grand Marnier, passion fruit,
fresh lime and sweet and sour with cranberry juice 
  مشروب رقم 9
رم داكنة، غراند مارينييه، باشن فروت، ليمون طازج وحلو وحامض وعصير الكرز

Oaky Whisky Sour      56
Whisky, lemon juice, oak flavor
ويسكي حامض و مدخن
ويسكي، ليمون و نكهات مدخنة

تشكيلة من الكوكتيل المميز



DRAUGHT BEER  APPALOOSA GIN’S 
WALL OF FAME 

Stella Artois 28 43
     ستيال أرتوس
    
Peroni 33 48
بيروني
    
Heineken 28 43 
  هاينكن

Hoegaarden 28 43
هوغاردن

Guinness 40 55
جينيز

Carlsberg 28 43
كالسبيرغ

Budweiser 28 43
بدوايزر

Gordon’s      44
         جن جوردنز

Hendrick’s       50
           جن هيندريكس

Bombay Sapphire     44
 جن بومباي سافير دراي

Gilbey’s       44
جيلبيز

Marlborough      44
مارلبورو

Tanqueray English      44
تانكروي جن

Boodles       44
بودلز جن

Beefeater 24       50
بيفيتر

Tanqueray Ten       50
تنكوري تن

The Botanist      58
بوتينست

Saffron       53
زعفران

Diplome       60
دبلم

`No.3 London      69
لندن دراي

Sipsmith       68
سيبصسمث

Greenalls Bloom      73
غرينالز بلوم
 

 بيرة من اآللة
تشكيلة جن

Pint 1/2كأس Pint نصف لتر          
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PREMIUM VODKA 
BRANDS

Ciroc       56
            فودكا سيروك

Belvedere Pure       56
           بيلفيديري بيوري

Ketel One       56
             كيتل ون

Grey Goose       63
             غراي غوس

Beluga Noble       63
           بيلوغا نوبل

U’luvka        76
    أولوفكا

أصناف الفودكا الفاخرة

VODKA

Smirnoff Red       40
           سميرنوف ريد

Smirnoff Citrus Twist     40
           سميرنوف بالحمضيات

Smirnoff Raspberry Twist     40
          سميرنوف بتوت العليق

Smirnoff Black Label      50
  سميرنوف بالك ليبل

Stolichnaya       40
          ستولشنايا بيريميوم

Stolichnaya Blueberry      40
            ستولشنايا بالتوت

Stolichnaya Chocolate Razberi     40
         ستولشنايا بالشوكوالتة وتوت العليق

Stolichnaya Strawberry      40
            ستولشيانا بالفراولة

Stolichnaya Gold      48
ستولشنايا الذهبية

Skyy        40
  سكاي

الفودكا



SCOTCH WHISKY 

J&B Rare       48
            جيه آند بي رير

J&B Reserve 15 Yr      50
           جيه آند بي ريزيرف 15 سنة

Chivas Regal       48
          شيفاز ريجال

Chivas Regal 18 Yr      83
           شيفاز ريجال 18 سنة

Famous Grouse       48
           فيموس غراوس

Monkey Shoulder      50
            مونكي شولدر
      
Johnnie Walker Red Label     48
           جوني ووكر ريد ليبل

Johnnie Walker Black Label 12 Yr    56
          جوني ووكر بالك ليبل 12 سنة

Johnnie Walker Double Black     63
           جوني ووكر دبل بالك
      
Johnnie Walker Platinium     150
           جوني ووكر بالتينيوم
 
Johnnie Walker Blue Label     200
           جوني ووكر بلو ليبل
  
Royal Salute       200
رويال سالوت

 ويسكي أسكتلندي
SINGLE MALT 
WHISKY   

Glenfiddich 12 Yr      50
           غلينفيدش 12 سنة
      
Glenfiddich 18 Yr      78 
            غلينفيدش 18 سنة
      
Glenmorangie Original      53
          جلينمورانجي أوريجنال

Glengoyne 12 Yr      60
            جلينغوين 12 سنة

Glenmorangie 18 Yr      175
           جلينمورانجي 18 سنة

Oban 14 Yr       125
           أوبان 14 سنة

Highland Park 12 Yr      73
            هايالند بارك 12 سنة

The Macallan 12 Yr Fine Oak     75
         ذا ماكالن 12 سنة من شجر البلوط الفاخر
     
The Macallan 18 Yr Fine Oak     215
  ذا ماكالن 18 سنة من شجر البلوط الفاخر

 ويسكي الشعير سنغل
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AMERICAN 
WHISKEY

Jim Beam       48
            جيم بيم
     
Maker’s Mark       48
            ميكرز مارك

Jack Daniel’s       48
           جاك دانيالز

Jack Daniel’s Tennessee Honey     48
 جاك دانيالز، تينيسي هوني

 ويسكي أمريكية

IRISH WHISKEY

JAPANESE WHISKY

Bushmill Malt 10 Yr      48
          بوشميل شعير 10 سنوات
 
Jameson       48
جيمسون

Taketsuru       68
             تاكيتيورو نون إيج

Yamazaki Distillers Reserve     120           
          يامازاكي ديستيليرز ريزيرف

   ويسكي إيرلندية

 ويسكي يابانية

COGNAC, BRANDY & 
ARMAGNAC

Armagnac Napoleon Roi De Gascogne    48
           أرماجناك نابليون روي دي غازكون
      
Courvoisier VS       56
          كورفويسر في أس

Courvoisier V.S.O.P      84
            كورفويسر في أس أو بي

Courvoisier XO       225
             كورفويسر أكس أو

Hennessy Vs       48
            هينيسي في أس

Hennessy V.S.O.P      69
           هينيسي في أس أو بي
      
Remy Martin V.S.O.P      69
            ريمي مارتن في أس أو بي

Remy Martin XO      200
     ريمي مارتن اكس أو

 كونياك وبراندي وأرماجناك



SELECTED LIQUEURS APERITIFS

R
U

M
 

Bailey’s Irish Cream      40
           بيليز آيريش كريم )ايرلندا)

Amaretto Lazzaroni      40
            أماريتو الزاروني

Drambuie       40
            درامبوي

Kahlua        40
             كاهلوا

Grand Marnier Corden Rouge     40
           غراند مارنيري غوردن روج

Cointreau       40
            كوانترو

Amarula       40
أماروال

Jagermeister       40
            ياغرمايستر

Limoncino, Bottega       48
           ليمونسيلو دي كابري
   
Fernet Branca       40
  فيرنت برانكا

Pimm’s        40
            بيمز

Martini Bianco       40
            مارتيني بيانكو

Martini Extra Dry      40
           مارتيني إكسترا دراي

Martini Rosso       40
            مارتيني روسو

Campari       40   
             كمباري
  
Aperol        40
أبيرول

Captain Morgan Black      40
         كابتن مورجان بالك

Captain Morgan Spiced Gold      40
          كابتن مورجان سبايسد غولد

Captain Morgan White      40
          كابتن مورجان وايت
      
Takamaka Coconut      40
          تاكاماكا جوز الهند
           
Cachaca 51       40
          كشاكا 51
       
Ron Zacapa Centenario 23 Anos    86
   رون زاكابا سينتيناريو 23 أنوس

 فاتحات الشهية أنواع مختارة من الكورديال
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Menu Designations: (A) Alcohol (N) Nuts  (V) Vegetarian
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 

All prices are in UAE Dirhams (AED) inclusive of 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% value added tax (VAT).
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CHAMPAGNE

SPARKLING

Jose Cuervo Especial Gold     40
          خوسيه كويرفو اسبيشال غولد

Patron Xo Café       40
           باترون إكس أو كافيه

1800 Silver      44
خوسيه كويرفو 1800 سلفر
 
1800 Reposado      50
خوسيه كويرفو 1800

Don Julio Reposado         63
دون خوليو ريبوساتو

Don Julio Anejo       69
دون خوليو انيخو

Don Julio 1942        182
 دون خوليو1942

Patron Silver      55
باترون سلفر

Taittinger Brut Réserve NV, 170 830
Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Meunier 
تيتنغر بروت ريزيرف أن في، شاردوني
بينوت نوير، بينوت مينيور

Prosecco DOCG Valdo Millesimato 53  260
NV, Glera, Italy  
بروسيكو دي أو سي جي فالدو
    ميليسيماتو أن في، جليرا إيطاليا
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شمبانيا

 مشروبات النبيذ
الفوارة

PORT & SHERRY

Deluxe Cream, Capataz Andres, Solera Reserva, Spain  50
        كريم ديلوكس، كاباتاز أندريس، سوليرا ريزيرف، أسبانيا

Manzanilla, Papirusa, Solera Reserva, Emilio Lustau, Spain 50
       مانزانيال، بابيروسا، سوليرا ريزيرف، إميليو لوستاو، أسبانيا

Taylor’s LBV, Portogal      48
          تايلور ال بي في، البرتغال

Taylor’s 10 year old Tawny, Portogal    70
    تايلورز تاوني 10 سنوات، البرتغال

 نبيذ بورت وشيري

Bottle  زجاجةGlass  كاس

Bottle  زجاجةGlass  كاس



WHITE WINE

Lapostolle, Casa Chardonnay, Chile   44  214
    البوستوللي، كازا شاردوني، تشيلي
    
Laroche, Sauvignon Blanc, France 50  232
   الروتشي، سوفينون بالنك، فرنسا
  
Danzante, Pinot Grigio delle Venezie IGT, Italy   60 282
    دانزانتي، بينوت جريجيو ديلي فينيزي أي جي تي، إيطاليا
   
Y Series, Yalumba, Viognier, Australia 67  320
     واي سيريس، يالومبا، فيوجنير، أستراليا
    
‘Dr L’ QbA, Dr. Loosen, Riesling, Germany 63  295
    ريسلينغ كيو بي إيه “دكتور  إل”، دكتور لوسين،  ألمانيا

Pinot Grigio Rose, Italy  47  230 
  بينوت جريجيو، إيطاليا

النبيذ األبيض النبيذ الوردي

RED WINE

Laroche Cabernet, Sauvignon, France 52  232
      كبرنت سوفينيون، الروتش، فرنسا
    
Kadette, Kanonkop, Pinotage, Cabernet, South Africa 57  264
  كاديتي، كانونكوب، بينوتاج، كابيرنيت، جنوب أفريقيا

Margaret River Shiraz, Sandalford, Australia 65 302
      مارغريت ريفير شيراز، ساندالفورد، أستراليا
   
Rioja Crianza, Navajas, Tempranillo, Garnacha, Spain  63  295
   ريوخا، كريانزا، نافاخا، تيمبرانيلو، غارناشا، أسبانيا

Rocca Delle Macie, Chianti Classico, Italy   75  364
روكا ديلي ماسي، شيانتي كالسيكو، إيطاليا

النبيذ األحمر

ROSE WINE
Bottle  زجاجة

Bottle  زجاجة

Bottle  زجاجةGlass  كاس

Glass  كاس

Glass  كاس



Menu Designations: (A) Alcohol (N) Nuts  (V) Vegetarian
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 

All prices are in UAE Dirhams (AED) inclusive of 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% value added tax (VAT).
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Double Apple
تفاح مزدوج

Grape Mint
العنب النعناع

Lemon Mint
الليمون بالنعناع

Grape
عنب

Mint
نعناع

Blue Heaven
السماء الزرقاء

Blueberry Grape
توت العنب

Mango Tango
تانجو مانجو

لة
كي

ش
 ت

شة
شي

ال

Watermelon
البطيخ

Watermelon Mint
البطيخ النعناع

Melon
شمام

Gum
علكة

Peach
,دراق

Strawberry
الفراولة

Black Molasses
الدبس األسود






