
APPETIZERS AND SALADS المقبالت

Arabic Cold Mezzeh باردة عربية مازة
Hummus, labneh, moutabel and tabouleh تبولة و متبل ,لبنة ,حمص 
AED 45 AED 45.00

Fattoush  (V) (H) )ص( )ن(  فتوش
Traditional Arabic salad with tomato, cucumber, onion,
olive and iceberg lettuce, crispy pita bread

مع زيتون ,بصل ,خيار ,طماطم تقليدية عربية سلطة
محمص عربى خبز و ايسبيرج خص

AED 37 AED 37.00

Mixed Green Salad مشكلة خضراء سلطة
Mesclun mix, cherry tomatoes, mushrooms, peppers,
cucumber, carrots, olives served with traditional balsamic
vinaigrette

والخيار الفلفل ،الفطر ،الطماطم ،خضراء سلطة مزيج
التقليدية البلسم صلصة مع خدم والزيتون والجزر

AED 37 AED 37.00

Greek Salad يونانية سلطة
Spanish olives, feta cheese, tomatoes, peppers,
cucumber, classic lemon, oregano vinaigrette

خل صلصة مع ليمون وفلفلوخيار طماطم فيتا وجبنة اسبانى زيتون

AED 46 AED 46.00

Caesar Salad  (V) )ن( القيصر سلطة
Baby romaine lettuce tossed in a rich creamy Caesar
dressing, garlic crouton, poached egg, turkey bits and
anchovy dust

خبز ,الغنية القيصر صلصة فى مغموس رومانى خس
قطع و القشر منزوع مسلوق بيض ,الثوم مع محمص

االنشوجة و الرومى اللحم
AED 46 AED 46.00

You can add… .... اضافة يمكنك

Grilled Peppered Chicken Strips  المشوى الدجاج شرائح
AED 50 AED 50.00

Grilled Garlic Prawns (S)   مح( بالثوم المتبل الروبيان(
AED 55 AED 55.00

Arabic Hot Mezzeh (N) )ن( ساخنة عربية مازة
Cheese samboussek, spinach fatayer, falafel and kibbeh كبة و فالفل ,سبانخ فطاير ,جبنة سمبوسك
AED 55 AED 55.00

(N) Nut, (V) Vegetarian, (S) Shellfish, (H) Healthy, (D) Dairy البان = ال صحى = ص   محار = مح   نباتى = ن   مكسرات = م
All Prices are inclusive of 10% municipality fees and 10% service charge خدمة % 10 و بلدية % 10 شاملة االماراتى بالدرهم االسعار جميع

If you suffer any intolerance from specific food types please inform your waiter طعام نوع اى تجاة حساسية لديك كان اذا خادمكم اعالم برجاء

SANDWICHES ساندويتشات

Club Sandwich (D) )ال( ساندويتش كلوب
Grilled bread, chicken breast, turkey bacon, mixed
lettuce, egg, tomato, toast onion, fat chips

خص ,مقدد رومى لحم ,دجاج صدر ,مشوى خبز
سمينة بطاطا ,محمص بصل ,طماطم ,بيض ,مشكل

AED 64 AED 64.00

Cheese Steak Sandwich (D)                ال(الجبن مع ستيك ساندويتش(
Sauteed pepper, onion, melted cheddar cheese, beef rib
eye, ciabatta bread, grain mustard mayo, chips

,بقرى لحم ,سائحة تشيدار جبنة ,بصل ,مقلى فلفل
بطاطا ,المايونيز مع مطحون خردل ,تشاباتا خبز
AED 72مقلية AED 72.00

Classic Cheese Burger (D) )ال( الجبنة مع التقليدى بقرى لحم برجر
lettuce, tomato, red onion, cucumber pickle, cheddar
cheese, turkey bacon, chips

,تشيدار جبنة ,مخلل خيار ,احمر بصل ,طماطم ,خص
مقلية بطاطا ,مقدد رومى لحم

AED 68 AED 68.00

Your Own Sandwich Creation اختيارك من ساندويتش
Choose two of the following to make
your own sandwich

االتى من نوعين االختيار يمكنك

AED 46 AED 46.00

Emmental, brie, cream cheese, turkey ham, smoked
salmon, chicken, tuna or egg mayo

مدخن سلمون ,رومى لحم ,كريمة ,بيرى ,ايمنتال جبنة
المايونيز بيض او تونا ,دجاج ,

On your own choice of bread الخبز من اختيارك مع

French baguette, white, brown or multi-grain sliced, bagel
or giant croissant

الكروسان او باجل ,اسمر او ابيض عيش ,فرنسى
الكبير

All served with coleslaw and your choice of spicy potato
wedges or french fries

اختيارك و ,الملفوف سلطة مع مقدمة االطباق جميع
الحارة البطاطا او المقلية البطاطا بين

(N) Nut, (V) Vegetarian, (S) Shellfish, (H) Healthy, (D) Dairy البان = ال صحى = ص   محار = مح   نباتى = ن   مكسرات = م
All Prices are inclusive of 10% municipality fees and 10% service charge خدمة % 10 و بلدية % 10 شاملة االماراتى بالدرهم االسعار جميع

If you suffer any intolerance from specific food types please inform your waiter طعام نوع اى تجاة حساسية لديك كان اذا خادمكم اعالم برجاء

PIZZA بيتزا

Seafood Pizza Special البحرية الماكوالت بيتزا
Tomato, mozzarella, prawns, squids, mussel, hammour
fish, basil oil, oregano

،البحر بلح ،والحبار والجمبري والموزاريال الطماطم
وتوابل ،الريحان زيت ،الهامور األسماك

AED 46 AED 46.00

Mediterranean ميندترنين
Tomato, mushrooms, artichoke hearts, pesto and sun-
dried tomatoes, mozzarella and goat chesse

والمجفف البيستو ،الخرشوف وقلوب ،الفطر ،الطماطم
الماعز وجبن موزاريال وجبن الطماطم بالشمس

AED 46.00 AED 46.00

BBQ Meat Lovers المشوى اللحم عشاق
BBQ chicken breast, mushroom, caramelized onions,
tomato and mozzarella cheese

والطماطم بالكراميل والبصل والفطر الدجاج صدور
موتزاريال وجبنة

AED 46 AED 46.00

Chicken Tikka تيكا دجاج
Tandori chicken, tomato sauce, green chilli, red onion,
cilantro and mozzarella cheese

األخضر والفلفل ،الطماطم وصلصة الدجاج تندوري
موتزاريال وجبنة والكزبرة ،األحمر والبصل

AED 46 AED 46.00

Margarita )ن( مارجيريتا
Tomato and mozzarella cheese الموزاريال جبنة مع طماطم
AED 42 AED 42.00

Pepperoni بيبرونى
Italian spicy sausage, tomato, mozzarella cheese الحار االيطالى السجق مع الموزاريال جبنة ,طماطم
AED 46                                                                    AED 46.00

DESSERT الحلويات

International Cheese Platter (N) )ن( المشكلة االجبان طبق
With nuts, dry fruits, crackers and assorted breads البسكويت ,المجففة الفاكهة ,المكسرات مع مقدمة

AED 46المشكل والخبز AED 46.00

Ice Cream and Sorbets per Scoop الطلب حسب كريم ايس
Ask your server for today’s flavours اليوم المتوفرة االنواع عن خادمكم سوال برجاء
AED 12 AED 12.00

Seasonal Fresh Fruit Platter الموسمية الفاكهة طبق
Seasonal slices of fresh fruits الطازجة الموسمية الفاكهة من شرائح
AED 28 AED 28.00

(N) Nut, (V) Vegetarian, (S) Shellfish, (H) Healthy, (D) Dairy البان = ال صحى = ص   محار = مح   نباتى = ن   مكسرات = م
All Prices are inclusive of 10% municipality fees and 10% service charge خدمة % 10 و بلدية % 10 شاملة االماراتى بالدرهم االسعار جميع

If you suffer any intolerance from specific food types please inform your waiter طعام نوع اى تجاة حساسية لديك كان اذا خادمكم اعالم برجاء


