
وجبة اإلفطار
صباحا   11 من 6 إلى
للشخص درهم 160

BREAKFAST BUFFET
6 AM – 11 AM

AED 160 PER PERSON

وجبة الغداء
12:30 الي 3:30 

للشخص درهم 185

LUNCH BUFFET
12:30 pm – 3:30 pm
AED 185 per person

وجبة العشاءالعادية
٧ مساء الي 11:30 

للشخص درهم 240
  

REGULAR DINNER BUFFET
7 PM – 11:30 PM

AED 240 per person

غداء الجمعة  
ا مساء 4:00

345 درهم للشخص
505 درهم للشخص
٧30 درهم للشخص

FRIDAY BRUNCH
1 PM – 4 PM

AED 345 per person
AED 505 per person
AED 730 per person



جميع األسعار بالدرهم األماراتي و خاضعة ل10% ضريبة حكومية و 10% ضريبة خدمة
)ن( صنف نباتي )م( صنف يحتوي على مكسرات )د( يحتوي على منتجات األلبان )س ( يحتوي على سمك 

All prices are in Dirhasm AED, inclusive of 10% Municipality fees & 10% service charge
(N)   NUTS     (D)  DAIRY     (V)  VEGETARIAN      (A)  Alcohol

BREAKFAST A LA CARTE 
6 AM to 11 AM        

Continental Breakfast 
A basket of assorted rolls, croissants, Danish pastries 
and muffins, butter, jam and marmalade, choice of 
fresh fruit juice and tea or coffee 

Arabic Baker‘s Basket
Arabic bread, zaatar croissant, cheese croissant & 
date muffin  

English Breakfast
Choice of eggs 
Pan-Fried, Poached, Omelet, Scrambled 
Veal or beef bacon, chicken sausages, grilled 
mushrooms,  tomato, baked beans, hash browns 

Fresh Eggs
Boiled, Fried, Poached, Scrambled or Omelet   
Served with mushrooms, hash brown, potato, asparagus

Egg Benedict
Two poached eggs with smoked salmon or veal bacon, 
English muffin topped with hollandaise 

Shakshuka Eggs (V)
Prepared with roasted bell peppers, tomatoes & spices 
in flat bread 

Foul Medames (D)
Brown beans with garlic, lemon, cumin, tomato & parsley

Mussaman
Traditional Arabic pancake topped with honey 

Breakfast cheese platter
Emmental, gouda, goat cheese, haloumi 

Cold Meat Platter
Smoked chicken, turkey ham, beef bresola condiment, 
sour dough bread 

Smoked Fish Platter
Salmon, trout, kipper condiments, Bavarian bread  

Seasonal Slices of Fresh Fruits

Seasonal Fresh Berries                            

Pancakes or Waffle or French Toast (D)  

وجبة اإلفطارصباحا 
من 11 إلى 6

إفطار كونتيننتال
تشكيلة الخباز،الزبد، من الشاي او القهوة

اختياراتك  العصير الطازج

تشكيلة الخباز 
تشكيلة كرواسون،والموفن 

االفطار االنجليزي
اختيارتك من البيض

الومليت،المغفوق، مع القانق
البيكون ، المشروم ، الفاصوليا

البيض
الومليت،المغفوق، مع القانق

البيكون ، المشروم ، الفاصوليا

البنديكت  
مع السلمون المدخن، البيكون، صوص الهوالندير

شكشوكة 
محضرة مع الفلفل، الطماطم، والبهارات

فول مدمس
مع الليمون. كمون، بقدونس، طماطم

مسمن
فطيرة مع العسل

تشكيلة الجبن     

تشكيلة اللحوم الباردة
مجموعة من اللحوم الباردة

تشكيلة السمك المدخن
مع الخبز، الكماليات 

تشكيلة فواكهة

تشكيلة التوت

بانكيك او الوفل
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All prices are in Dhirams inclusive of 10% muncipality fees, 10% service charge 
& 5% V.A.T

جميع األسعار بالدرهم تشمل 10٪ رسوم البلدية، و 10٪ رسوم الخدمة

5٪ رضيبة القيمة املضافة



جميع األسعار بالدرهم األماراتي و خاضعة ل10% ضريبة حكومية و 10% ضريبة خدمة
)ن( صنف نباتي )م( صنف يحتوي على مكسرات )د( يحتوي على منتجات األلبان )س ( يحتوي على سمك 

All prices are in Dirhasm AED, inclusive of 10% Municipality fees & 10% service charge
(N)   NUTS     (D)  DAIRY     (V)  VEGETARIAN      (A)  Alcohol

Arabic Cold Mezzeh

Selection of 3 types
Selection of 6 types

Hommous (V)
Hearty crushed chickpeas, sesame paste, lemon
 
Moutabel (V)  
A puree of grilled eggplant blended with sesame paste

Tabouleh (V)                            
Garden fresh parsley, crushed with wheat,
 tomato and onion

Fattoush (V) 
A zesty mixed lebanese salad with 
sumap-flavoured dressing 

Labneh (V) (D)
Traditional dip of strained yogurt

Warak Enab  
Vine leaves stuffed with rice, parsley, tomato, 
lemon juice and olive oil

Hot Mezzeh Platter
Selection of 3 types
Selection of  6 types

Fried Kebbeh (N)
A crisp light parcel of lamb, crushed wheat, 
stuffed onions and pine nuts

Meat Sambousek (N)
Fried crispy pastries filled with meat, 
onions and pine nuts

Spinach Fatayer (D) 
Chopped spinach flavoured lemon and sumaq in 
homemade pastry

Grilled Halloumi Cheese (D)

Homemade Makanek 
Lebanese sausage flambéed in lemon juice and 
coriander

Rokkakat (D) 
Fried baladi cheese stuffed in filo pastry and 
flavored with herbs

Homemade falafel   
Tahini sauce

المقبالت البارد

أختياركم من ثالثة أنواع مقبالت باردة   
أختياركم من ستة أنواع مقبالت باردة

حمص )ن(     
حمص مطحون و طحينة مع الليمون 

متبل )د( )ن(
باذنجان مشوي مفروم مع تشكيلة من الفلفل

 
تبولة )ن(      

بقدونس و برغل مع الطماطم و البصل

فتوش )ن(     
سلطة لبناني من مجموعة من الخضروات المشكلة 

بتتبيلة السماق

لبنه )د( )ن(     
لبنه تقليدية مع الخبز العربي و زيت الزيتون

ورق عنب )ن(
ورق عنب محشي باألرز و البقدونس مع الطماطم و 

الليمون و زيت الزيتون

مقبالت ساخنة
أختياركم من ثالثة انواع مقبالت ساخنة  

أختياركم من ستة أنواع مقبالت ساخنة

كبه غنم 
تقليدية مقلية محشوه بالبصل و الصنوبر

سمبوسيك لحم     
معجنات مقلية محشوة باللحم، البصل والصنوبر

معجنات محشوة بالسبانخ متبلة 
بالليمون و السماق

فطائر الجبنة 

مقانق 
على الطريقة اللبنانية مع صلصة الطماطم و الكزبرة

فطا ئر
لفائف مقلية محشوه بالجبن البلدي و ألعشاب

فالفل      
فالفل طازجة مقرمشة من الحمص الناعم تقدم 

مع الطحينة بالثوم و الكزبرة  

95
180
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100
190

40

, 5% V.A.T  

All prices are in Dhirams inclusive of 10% muncipality fees, 10% service charge 
& 5% V.A.T

جميع األسعار بالدرهم تشمل 10٪ رسوم البلدية، و 10٪ رسوم الخدمة

5٪ رضيبة القيمة املضافة



جميع األسعار بالدرهم األماراتي و خاضعة ل10% ضريبة حكومية و 10% ضريبة خدمة
)ن( صنف نباتي )م( صنف يحتوي على مكسرات )د( يحتوي على منتجات األلبان )س ( يحتوي على سمك 

All prices are in Dirhasm AED, inclusive of 10% Municipality fees & 10% service charge
(N)   NUTS     (D)  DAIRY     (V)  VEGETARIAN      (A)  Alcohol

SOUPS
Lentil Soup
Deep fried Arabic bread  

Creamy Chicken Soup
With mushrooms  

Mushroom Soup
Crispy morel truffle

SALADS 
Caesar Salad  
Plain with crispy croutons
Half grilled baby chicken
Grilled prawns

Palace Salad (D) (N)
Avocado, blue cheese, cherry tomato, papaya, melon, 
black olives, walnuts and hazelnuts  

Nicoise Salad
With fresh homemade tuna confit in basil oil  

Caprese Salad
Tomato and buffalo mozzarella with fresh basil and 
balsamic vinegar 

MAIN COURSE
Mixed Grill Meat Platter
Mixed grill with beef kebab, shish tawook, lamb chops, 
lamb kofta, rice and yogurt    
 
Mixed Grill Seafood Platter
Hamour, prawns, calamari, Omani lobster, mussel  
  
        
Prime Beef Tenderloin 200g
Mix green salad, onion rings, large chips & 
béarnaise sauce  

Grilled Tiger Prawns (5 pieces)
Served with parmesan French fries  

Grilled Lamb Cutlets
Sweet potato fries, honey mint gravy 

Grilled Salmon Steak
Hollandaise sauce, fries, mix salad  

Hamour Fish Kebabs
With pepper & onion fries 

Shish tawook        
Sweet potato, pickle mix leaves salad 
 

الشوربه
شوربة عدس )ن(

شوربة فطر )د( ن(

     
شوربة دجاج بالكريمة

السلطات
سلطة قيصر

مع الخبز المحمص
بالدجاج المشوي     

بالروبيان المشوي

سلطة القصر بالدجاج )م(
أفوكادو، كماطم، بابايا، كانتلوب، 

زيتون أخضر و جوز و لوز 

نسواز 
مع التونا وزيت الريحات

سلطة كابريزي
سلطة  الطماطم و جبن موزاريال مع الريحان و الخل 

البلسمي

الوجبات الرئيسية

صحن لحوم مشوية مشكلة    
كباب بقري، شيش طاووق، كفتة غنم و ريش غنم يقدم 

مع بطاطا مقلية

صحن بحريات مشوية مشكلة   
سمك هامور، روبيان، كالماري أم روبيان عماني و محار 

البحر مع البطاطا المقلية

شريحة اللحم البقري ٢٠٠
مع السلطه، البصل والبطاطا

روبيان مشوي )٥ قطع(     
مع بطاطا بجبنة بارميزان و سلطة خضراء

ريش غنم مشوية     
يقدم مع البطاطا المقلية

السلمون المشوي
 صوص الهوالنديز،البطاطا والسلطة

كباب سمك الهامور
مع الفلفل والصل المقلي

شيش طاووق     
قطع الدجاج المتبلة بلبن الزبادي و اليمون 

مع البطاطا و سلطة خضراء و مخلل
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, 5% V.A.T  

All prices are in Dhirams inclusive of 10% muncipality fees, 10% service charge 
& 5% V.A.T

جميع األسعار بالدرهم تشمل 10٪ رسوم البلدية، و 10٪ رسوم الخدمة

5٪ رضيبة القيمة املضافة



جميع األسعار بالدرهم األماراتي و خاضعة ل10% ضريبة حكومية و 10% ضريبة خدمة
)ن( صنف نباتي )م( صنف يحتوي على مكسرات )د( يحتوي على منتجات األلبان )س ( يحتوي على سمك 

All prices are in Dirhasm AED, inclusive of 10% Municipality fees & 10% service charge
(N)   NUTS     (D)  DAIRY     (V)  VEGETARIAN      (A)  Alcohol

SANDWICHES

Club Sandwich
Veal bacon, chicken breast , egg, tomato, 
Lettuce & large fries   

Chicken Shawarma
Flat bread with slow cooked chicken, Lettuce, 
spring onion and garlic sauce  

Lamb Kofta Sandwich
Roll in large Arabic bread with raw onion, 
tomato, pickle; tahini sauce and fries  

Falafel Sandwich Wraps                               
Vegetable, pickles, tahini saouce   

Palace Cheese Beef Burger
Whole meal soft bun with grill onion, tomato,
barbecue sauce and sauteed mushrooms  

Healthy Sandwich
German rye bread, crème cheese & oak smoked salmon 

Smoke Salmon Bagel

SAJ MANAKISH
(Served between 7pm - 12pm)
  
Zattar with Labna (D)
Zattar with Haloumi (D)
Zattar with Mozzarella (D)
Lahem bil Ajeen (D)
Lamb with onion and cheese  

PIZZA AND PASTA

Pizza Margherita (Tomato Mozzarella)
Pizza Vegetarian
Pizza Four Cheese
Pizza Mix Seafood
                           
Penne, Tagliatelle & Spaghetti
White sauce or tomato sauce or bolognaise 
with parmesan              

Gluten Free Penne Pasta 
with any Gluten Free Toppings
Seafood garlic olive
Grilled chicken strip parmesan
Tomato crush fresh basil parmesan
Mix Vegetables

الساندوتشات

كلوب ساندوتش
لحم بقري و صدر دجاج مع البيض و البطاطا المقلية

شاورما دجاج
في خبز عربي مع شرائح الخس و البصل و صلصة الثوم 

شاندوتش كفتة لحم غنم    
كفتة ملفوفة في خبز عربي مع البصل و الطماطم و 

المخلل و الطحينة مع البطاطا

سندوتش فالفل
مع الخضروات و المخلل و صلصة الطحينة تقدم مع 

البطااط المحمرة

بيف برجر
مع الطماطم، البصل، صوص الباربيكيووالمشروم

سندوتش صحي      
خبز الشوفان و السلمون المدخن مع كريمة

السلمون المدخن

الصاج )د(
٧-12 بعد الظهر 

لبنة بالزعتر
جبنة حلومي بالزعتر

جبن موزاريال و زعتر
لحم بعجين

لحم الضاني ، الصل والجبن 

البيتزا و المعكرونة

بيتزا مارغريتا )مع الطماطم و جبن الموتزاريال(
بيتزا الخضروت     

بيتزا األجبان األربعة
بيتزا ثمار البحر معكونة بينيه أو

أسباغيتي أو تاغلياتيلليي   
بصلصة الكريمة بالبيضاء أو صلصة الطماطم أو صلصة 

بولوغنيز

الباستا الخالية من الغلوتين 
مع جبن بارميزان 

األضافات لكل أضافة بحريات مشكلة أو دجاج مشوي أو 
بسطرمة لحم عجل أو روبيان خضروات مشكلة
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, 5% V.A.T  

All prices are in Dhirams inclusive of 10% muncipality fees, 10% service charge 
& 5% V.A.T

جميع األسعار بالدرهم تشمل 10٪ رسوم البلدية، و 10٪ رسوم الخدمة

5٪ رضيبة القيمة املضافة



جميع األسعار بالدرهم األماراتي و خاضعة ل10% ضريبة حكومية و 10% ضريبة خدمة
)ن( صنف نباتي )م( صنف يحتوي على مكسرات )د( يحتوي على منتجات األلبان )س ( يحتوي على سمك 

All prices are in Dirhasm AED, inclusive of 10% Municipality fees & 10% service charge
(N)   NUTS     (D)  DAIRY     (V)  VEGETARIAN      (A)  Alcohol

DESSERTS

Cheese Kunafa
Served with vanilla ice cream  

Um Ali (D) (N)  
Warm pudding served with saffron ice cream  

Sliced Fruit Platter     
Seasonal fresh fruits and berries 

Mango Cheese Cake 
Served with vanilla compote and mango sponge 
 
Arabic Sweet Selection 

Brownie Sundae
Served with vanilla ice cream, whipped cream 

Ice Cream & Sorbet (D)  
Vanilla, chocolate, strawberry, pistachio or lemon 
 
Fine Cheese Platter
Served with grapes, crackers and chutney  

الحلويات

كنافة بالجبنة )م( )د(    
تقدم مع ايس كريم فانيليا

أم علي )م( )د( 
ام على تقليدية مع أيس كريم بالزعفران

صحن فاكهة مقطعه     
تشيكلة من الفاكهة الموسمية مع التوت 

كيكة المانجو )د(
تقدم مع كمبوت الفا نيليا والمانجو

تشكيلة الحلويات العربية

ايس كريم صاندي بالفاكهة )د(   
يقدم مع سوربية التوت و المارشميللو و المارينغ

أيس كريم و سوربيه )د(    
فانيليا، شيكوالتة، فراولة، فستدق، و ليمون 

تشكيلة اللبان )د(
تقدم مع العنب وقطع البسكويت 

50

50

50

50

50

50

50
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, 5% V.A.T  
All prices are in Dhirams inclusive of 10% muncipality fees, 10% service charge 
& 5% V.A.T

جميع األسعار بالدرهم تشمل 10٪ رسوم البلدية، و 10٪ رسوم الخدمة

5٪ رضيبة القيمة املضافة


