
Light Bites

Salt ‘n’ Pepper Calamari
Served with garlic mayonnaise

Sushi Selection (10 pcs) (S)
A selection of california, maki and nigiri rolls, 
served with pickled ginger, wasabi and soy 
sauce

Edamame (V)
Steamed green soya beans with chili and 
garlic salt

Wings & Rings  (8 pcs)
Tossed in a Louisiana hot sauce served with 
blue cheese emulsion

Fish Cakes (S)
Wasabi mayonnaise, mango salsa and sweet 
chili sauce

Shrimp Gyoza (S)
Amazing Japanese gyoza dumplings filled 
with shrimp and cabbage, crispy and juicy 

Yakitori (½ Dozen)
Japanese grilled chicken skewers with a tare 
soy sauce seasoning

Ocean Plate (S)
Marinated prawns, scallops, crabsticks, 
mussels, seared tuna and seaweed salad 

Hickory’s Mixed Party Plate (S)
Flaming wings (4) mozzarella sticks (4) fish 
bites (4) spring rolls (4) breaded shrimps (4) 
and cheese-bean nachos, served with sweet 
chili sauce & garlic dip

Arabian Sampler (V)(N)
Hummus, mutabal, tabouleh, warm cheese 
and spinach fattayer, vegetable samosa, 
marinated olives served with fresh pita bread

SOUP
Cream Of Chicken  & Mushroom Soup
Served with garlic toasted bread

Tom Yum Goong (S)
Spicy lemon grass and coriander flavored 
soup with shrimps, mushrooms and Thai 
spices

Vietnamese Noodle Soup
Traditional Vietnamese noodle soup (Pho) 
with choice of beef or chicken, served with 
fresh herbs

لقيمات خفيفة
حبار بامللح و الفلفل 
تقدم مع مايونيز بالثوم 

خمتارات �شو�شي ) 10 قطع ( ) ق ( 
خمتارات من كاليفورنيا  ، ماكي ، نيجري و روبيان نيجري  يقدم 

مع  زجنبيل خملل  و و ا�صابي و �صل�صة �صويا 

ايدامامي ) ن (
حبوب �صويا خ�صراء مبخرة مع فلفل حار و ملح الثوم 

اأجنحة و حلقات ) 8 قطع (
خملوطة مع �صل�صة لويزيانا حارة  تقدم مع م�صتحلب جبنة 

زرقاء 

رقائق �شمك ) ق (   
مايونري وا�صابي  و �صل�صة ماجنو و �صل�صة فلفل حلو 

روبيان غيوزا ) ق (
فطائر غيوزا يابانية رائعة  حم�صية  روبيان و ملفوف  مقرم�صة 

و ريانة 

ياكيتوري ) 6 قطع (
ا�صياخ دجاج م�صوي ياباين  مع ملح خفيف و �صل�صة �صويا 

طبق بحري ) ق (
روبيان متبل ، ا�صقالوب  ، اخطبوط  ، بلح البحر  و �صلمون 

جمفف و �صلطة ملفوف �صيني  مع �صل�صة تغمي�س

طبق هيكوري م�شكل ) ق (
اأجنحة �صاخنة ) 4 ( عيدان جبنة موزاريال  ) 4 ( لقيمات 

�صمك ) 4 ( �صربينج رول ) 4 ( روبيان بالبق�صماط )4( نات�صوز 
فا�صولياء و جينة  تقدم مع  �صل�صة فلفل حلو  وتغمي�صة الثوم  

اأطباق عربية ) ن ( ) م (
حم�س ، متبل ، تبولة ، فطاير جبنة  و�صبانخ �صاخنة ، 

�صمبو�صة باخل�صار، زيتون متبل  يقدم معها خرب بيتا طازج 

 �شوربات
�شوربة كرمية دجاج و فطر

تقدم مع  خبز حمم�س بالثوم 

توم يوم جوجن ) ق (
�صوربة ع�صبة الليمون مع توابل وكزبرة و روبيان وفطر  وتوابل 

تايالندية 

�شوربة  معكرونة فيتنامية
�صوربة معكرونية فيتنامية تقليدية ) فو ( مع حلم بقر اأو دجاج 

ح�صب الرغبة يقدم معها اأع�صاب طازجة
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تقدم هذه الأطباق من ال�صاعة 11 �صباحًا حتى 10.30 م�صاء
يرجى ابالغ فريق اخلدمة اإذا كان عندك  ح�صا�صية من الطعام

) ن ( نباتي  ) م ( يحتوي  مك�صرات ) غ ( خايل من اجللوتني ) ق( قواقع
) ك ( يحتوي  كحول           تو�صيات ال�صيف 

الأ�صعار بالدرهم الإماراتي  و يطبق عليها �صريبة القيمة امل�صافة بن�صبة %5                         

Served From 11am Until  10.30 pm  
Please Advice The Service Team If You Have Any  Food Allergies 
(V) Vegetarian (N) Contains Nuts (G) Gluten Free (S) Shellfish

(A) Contains Alcohol        Chef Recommendation
All Prices are in UAE Dirhams subject to 5% VAT



Healthy Choices
Cobb Salad
Tomato, avocado, chicken, apple, celery, 
cheddar, onion and beef bacon with blue 
cheese dressing and crispy gem leaves

Five Leaf Salad (V)
Organic greens, char grilled asparagus, 
marinated peach and pears, cherry tomatoes, 
butternut squash, herb garlic boursin cheese 
with ciabatta oregano crisp

Caesar Salad
With choice of grilled garlic prawn or grilled 
chicken with romaine hearts, parmesan, 
garlic croutons, cherry tomato & boiled egg

Tomato & Mozzarella Caprese (V) (N)
With grilled artichoke, marinated zucchini, 
rocket leaves, balsamic glaze and basil pesto

Lemon Poached Shredded Chicken
Thai glass noodle & papaya salad

Goi Cuon
Vietnamese rice paper roll with choice of 
prawn or chicken served with dipping sauce

Flash Back

Steak & Mushroom Pie
Tender chunks of beef and herbs in gravy 
with pastry crust, served with vegetables and 
steak fries

Chicken Cordon Bleu
Stuffed with turkeyham and swiss cheese,
with steamed broccoli, glazed carrots, 
sweet potato fries and parsley sauce

London Fish & Chips 
Battered fish, mushy peas, tartar sauce, 
served with steak fries

Mexican Chili Con Carne 
Beef stew on bed of steam rice, served with 
tomato salsa, sour cream, jalapeno,
corn chips & soft flour tortilla

Nachos 
Choice of chicken or beef, with refried beans, 
cheddar, jalapeno, olives, sour cream and 
guacamole 

Sri Lankan Chicken Curry
Served with steamed rice and traditional 
condiments

Wiener Schnitzel 
Crumbed veal escalope served with French 
fries, mushroom gravy and side salad

Sausage and Mash
Savory beef sausages, creamy mashed 
potatoes, green peas, beef bacon, onion 
jam, cherry tomatoes served with pommery 
mustard gravy

Tomato Risotto & Tiger Prawns
With tomato broth, asparagus tips & parmesan

خيارات �شحية 
�شلطة كوب

طماطم، افوكادو، حلم دجاج، تفاح، كرف�س، جبنة �صيدر، 
ب�صل، بي�س  مب�صور و بيف بيكون مع �صل�صة جبنة زرقاء و 

اأوراق برعمية مقرم�صة

�شلطة خم�س اأوراق  ) ن ( 
 اأوراق خ�صراء ع�صوية ، هليون م�صوي عالفحم ،  اأجا�س ودراق 
متبل ، طماطم كرزية، قرع ملفح بالزبدة ، جبنة بور�صني بالثوم 

والأع�صاب  مع رقائق �صياباتا اوريغانو 

�شلطة �شيزار
روبيان مثوم م�صوي اأو دجاج م�صوي ح�صب الرغبة  مع  قلوب 

خ�س روميني ، جبنة باراميزان ، خبز حمم�س بالثوم ، طماطم 
كرزية، بي�س م�صلوق و �صل�صة �صيزار

كابري�س  طماطم وجبنة موزاريال ) ن ( ) م (
اأر�صي �صوكي م�صوي ، زوت�صيني متبل ، اأوراق اجلرجري، بل�صم 

جليز و بي�صتو الريحان 

�شرائح دجاج م�شلوق بالليمون 
معكرونة جال�س  تايلندية مع �صلطة بابايا 

جويكون
رول ورق رز فيتنامي  مع روبيان اأو دجاج ح�صب الرغبة  ويقدم  

مع �صل�صة تغمي�س 

فال�س باك 
�شتيك وفطرية اجلعة )ك(

قطع طرية حلم بقر و اأع�صاب يف مرقة مع با�صرتي كر�صت  تقدم 
مع خ�صار و �صتيك  وبطاط�س مقلية 

دجاج كوردون بلو 
دجاج تقليدي حم�صو حلم ديك رومي  و جبنة �صوي�صرية يقدم مع 
بروكويل مبخرة و جزر جليز و بطاط�س حلوة و �صل�صلة بقدون�س 

 

�شمك ورقائق لندن
�صمك مهرو�س ، بازلء مهرو�صة ، �صل�صة الطرطري  يقدم مع ة 

بطاط�س مقلي

كون كارين حار مك�شيكي
يخنة بلحم البقر على  طبقة رز مبخر  تقدم مع �صل�صة  

طماطم ، كرمية حام�صة، رقائق ذرة ، وخبز التورتيال  الطري 

نا�شو�س 
حلم بقر اأو دجاج ح�صب الرغبة  مع فا�صولياء مهرو�صة 
ومطبوخة ، جبنة  �صيدر ، كرمية حام�صة  و غواكامويل

كاري دجاج �شريالنكي
يقدم مع رز مبخر و بهارات تقليدية 

فيرن �شنتيتزل 
ا�صكالوب حلم عجل بالبق�صماط  يقدم مع  بطاط�س مقلية  و 

مرقة فطر و�صلطة جانبية 

نقانق و بطاط�س مهرو�شة
نقانق حلم بقر ، بطاط�س مهرو�صة مع كرمية ، بازلء خ�صراء، 

بيف بيكون، مربى الب�صل ، طماطم كرزية،  تقدم مع  مرقة 
خردل بومريي 

طماطم ري�شوتو و روبيان تايجر 
مع  مرقة طماطم و روؤو�س هليون و جبنة بارمي�صان 
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Burgers/Wraps/Sandwiches

Wagyu Burger 
Wild rocket leaves, tomato, cheddar, truffle 
mayonnaise, served with steak fries, salad 
and onion rings

Beef Burger 
Lettuce, tomato, cheddar, gherkins, 
pommery mayonnaise, served with French 
fries and onion rings 

Chicken Burger
Beef bacon, lettuce, tomato, cheddar, 
pommery mayonnaise, capsicum and apricot 
relish served with coleslaw and steak fries

Quesadillas 
Choice of chicken or beef with peppers, 
onions, tomatoes, cheddar cheese in flour 
tortillas 

Bombay Tikka Sandwich 
With marinated chicken, rocket leaves, 
roasted peppers, tomato, onion, mint 
chutney, served with sweet potato fries

Smoked Salmon & Crabmeat Stack (S)
On kraftkorn bread with tomato, avocado, 
rocket leaves, served with fries

The Reuben 
Thinly sliced layers of pastrami, sauerkraut, 
melted swiss cheese, iceberg and cocktail 
sauce on toasted light rye bread with fries 
and coleslaw

Philly Cheese Steak Sandwich 
Thinly sliced seared beef, with rocket 
leaves, sautéed onions, mushrooms, mustard 
mayonnaise and melted emmenthal on 
baguette bread with steak fries and coleslaw

Club Sandwich 
Fried egg, chicken, beef bacon, lettuce, 
tomato, cheddar in multi-cereal bread served 
with coleslaw and fries

Toasted Chicken Panini  
Cheddar, gherkins, tomato, caramelized 
onions, romaine and garlic mayonnaise 
served with fries

Toasted Tuna Panini  
Tomato, cucumber, iceberg, jalapenos & 
mayonnaise served with fries 

Tomato & Mozzarella Panini (N)(V) 
Rocket leaves, roasted peppers, pesto 
mayonnaise served with fries

  برجر / لفائف / �شندوي�س 

برجر واغيو
اأوراق جرجري بري ، طماطم ، جبنة �صيدر، مايونيز بالكماأة ، 

يقدم مع بطاط�س مقلية و �صلطة و حلقات ب�صل 
 

برجر حلم بقر
خ�س، طماطم، جبنة �صيدر، مايونري بومريي و خيار جريكني ، 

يقدم مع بطاط�س مقلية  و حلقات ب�صل 

برجر حلم دجاج
بيف بيكون، خ�س، طماطم، جبنة �صيدر، مايونري بومريي ، 

فليفلة خ�صراء، نكهة م�صم�س  يقدم مع  كول �صلو و بطاط�س 
مقلية 

كو�شاديال�س
فاجيتا�س حلم بقر اأو حلم دجاج ح�صب الرغبة  مع فليفلة، ب�صل 

، طماطم ، جبنة �صيدر يف خبز تورتيال �صغري 

�شندوي�س تكة بومباي
حلم دجاج متبل ، اأوراق جرجري، فليفلة حمم�صة، طماطم 
، ب�صل، خيار  مع نعناع ، �صل�صة ماجنو، يقدم مع ا�صافني 

طماطم و �صلطة 

بانيني تونا حمم�شة  ) ق ( 
طماطم، خيار، اآي�س بريج، جالبينو�س و مايونيز يقدم مع  

بطاط�س مقلية 

زا روبني
طبقات �صرائح رقيقة حلم بقر مطبوخ ، �صاوركراوت، جبنة 

�صوي�صرية مذابة، �صل�صة اآي�س بريج  و كوكتيل  على خبز جاودار 
حمم�س مع بطاط�س مقلية

�شندوي�س خ�شار وحبوب م�شكلة حمم�شة
مع جبنة امنتال ، فليفلة حمم�صة، طماطم جمففة حتت ال�صم�س 

، فطر، مربى الب�صل، اأر�صي �صوكي ، اأوراق اجلرجري  و بي�صتو 

�شندوي�س فيلي �شتيك وجبنة
�صرائح حلم  بقر رقيقة ملفحة  مع اأوراق اجلرجري  ، ب�صل 

م�صوت ، فطر، مايونيز ديجون وجبنة امنتال مذابة  على خبز 
باجيت مع بطاط�س مقلية 

�شتاك �شلمون مدخن و حلم �شلطعون
على خبز كرفت كورن مع طماطم ، افوكادو، اأوراق اجلرجري، 

يقدم مع بطاط�س مقلية 

�شندوي�س كلوب
بي�س مقلي ، حلم دجاج ، بيف بيكون، خ�س، طماطم، جبنة 

�صيدر  مع خبز متعدد احلبوب  ويقدم مع كول �صلو و بطاط�س مقلية 

بانيني دجاج حمم�س ) م ( ) ن(
جبنة �صيدر، خيار جريكني ، طماطم، ب�صل مكرمل،  مايونيز 

روميني وكاجون  يقدم مع بطاط�س مقلية 
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Asian Taste

Nasi Goreng (S) (N)
Indonesian fried rice with egg, chicken satay, 
peanut sauce and prawn crackers

Beef Rendang (N)
Indonesian slow cooked chunks of beef in a 
spiced lemon grass coconut coating gravy, 
served with jasmine rice

Mie Goreng (S)
Indonesian fried noodles with sliced chicken, 
prawns and vegetables

Japanese Katsu Curry
Chicken Coated in panko breadcrumbs, 
served with a curry sauce and jasmine rice

Japanese Teriyaki 
With choice of chicken or beef in teriyaki 
sauce served with jasmine rice.

Sweet & Sour Fish  
With tangy sauce, pineapple, tomato, bell 
peppers, onion, and cucumber served with 
jasmine rice

Buttered Chicken Masala (N)
Served with rice and traditional condiments

Lamb Vindaloo 
Served with rice and traditional condiments

Bulgogi 
Korean grill marinated beef strips and 
vegetables, served with steamed rice

Kimchi Bokkeumbap 
Korean fried rice with choices of beef or 
shrimp

Bibimbap 
Large bowl of rice topped vegetables and beef 
served with seasoned red pepper paste 

Char Kway Teow (S)
Fried flat noodle with prawn, vegetables and 
bean sprout

Vegetarian Combination Plate (V) 
With paneer kadhai, dhal tadka, pilaf rice, 
tempered potatoes, paratha and condiments

مذاق املطبخ الآ�شيوي 
نا�شي جورينج  ) ق ( ) م (  

رز اندوني�صي مقلي مع بي�س ، �صاتيه دجاج، �صل�صة ف�صتق 
�صوداين و كراكرز روبيان 

بيف ريندداجن ) م (
قطع حلم بقر اندوني�صي مطبوخ على نار هادئة  مع مرقة جوز 

الهند و ع�صبة ليمون متبلة  يقدم مع  رز اليا�صمني

مي جورينج ) ق (
معكرونة اندوني�صية مقلية مع �صرائح دجاج  و روبيان  و خ�صار 

كات�شو كاري ياباين 
حلم دجاج مغطى بقطع خبز بانكو ويقدم مع �صل�صة كاري و رز 

اليا�صمني 

ترييياكي ياباين
حلم دجاج اأو حلم بقر ح�صب الرغبة يف �صل�صة ترييياكي  

ويقدم مع رز اليا�صمني 

�شمك حلو وحام�س
مع �صل�صة تاجني ، اأنانا�س ، طماطم ، فليفلة حلوة ، ب�صل 

وخيار يقدم مع رز اليا�صمني و معكرونة مقلية 

ما�شال دجاج مقلي بالزبدة ) م (
يقدم مع رز وبهارات تقليدية 

فيندالو حلم غنم
يقدم مع رز و بهارات تقليدية 

بولغوجي
�صرائح حلم بقر كوري متبل وم�صوي وخ�صار تقدم مع رز مبخر 

كيم�شي بوكومباب
رز مبخر كوري مع حلم بقر اأو روبيان ح�صب الرغبة 

بيبي مباب
�صحن كبري من الرز مغطى باخل�صار و حلم البقر  يقدم مع 

معجون فليفلة حمراء وبهارات 

�شار كواي تو ) ق (
معكرونة م�صطحة مقلية مع روبيان وخ�صار و براعم فا�صولياء 

طبق نباتي ) ن(
مع بانريكادهاي ، دهال تادكا ، رز بيالف، باراتا و بهارات 
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Add Me More….

Guacamole with Nachos
Potatoes 
(Wedges, Steak / French / Sweet Potato Fries or Mashed)

Steamed Rice 
Hummus 
Onion Rings  
Sautéed Vegetables 
Garlic Toast 
Macaroni N Cheese  
Small House Salad
Cajun Chicken Hot/Cold
Garlic Shrimps (6 pcs) 
Mozzarella Sticks (5 pcs) 

Pizza And Pasta

Sun & Sand (V) 
Margarita style with cheese and tomato

Links Special 
Turkey ham, beef salami, roast beef, black 
olives, oregano, mushroom, peppers, tomato 
sauce and mozzarella cheese

Ultra Marino (S)  
Tuna, smoked salmon, anchovies, shrimps, 
calamari, peppers, artichoke, semi-dried 
tomatoes and bocconcini cheese  

Hawaiian Special 
Tomatoes, pineapple, turkey ham and 
mozzarella

Gardenia (V) 
Onions, mushroom, eggplant, bell peppers, 
broccoli, black olives, and artichoke with 
bocconcini cheese

Spaghetti Bolognaise  
Minced beef, fresh herbs and garlic in rich 
tomato sauce topped with parmegiano reggiano

Penne Chicken & Wild Mushrooms
Cream sauce finished with shaved parmesan 
& truffle oil

Seafood Linguini Marinara (S) 
Mussels, prawns, scallops, calamari, and 
salmon in tomato, basil and tarragon sauce

Beef Lasagna 
Layered with tomato sauce, minced beef and 
cheese

Stuffed Seafood Ravioli (S)  
Crabmeat sauce with scallops, tiger prawns 
& mushrooms

Stuffed Spinach & Ricotta Ravioli (V) 
(N)  
Creamy pesto sauce with mushrooms, 
pumpkin, feta, fennel and pine nuts

اد مي مور .... 
غواكامويل مع نات�شو�س

بطاط�س
) اأ�شافني ، بطاط�س �شتيك ، بطاط�س مقلية ، بطاط�س 

حلوة مقلية اأو مهرو�شة  (
رز مبخر  

حم�س 
حلقات ب�شل 

خ�شار م�شوته 
تو�شت بالثوم 

معكرونة و جبنة 
�شلطة حملية 

دجاج كاجون  �شاخن / بارد  
روبيان بالثوم ) 6 قطع ( 

عيدان جبنة موزاريال  ) 5 قطع ( 

بيتزا و با�شتا 
 �شن اند �شاند ) ن ( 

مارجريتا �صتايل مع جبنة وطماطم 
 

لينك�س �شبي�شل 
حلم ديك رومي ، �صالمي حلم بقر ، حلم بقر حمم�س ، 

زيتون اأ�صود ، اوريجانو ، فطر، فليلفة ، �صل�صة طماطم و جبنة 
موزاريال 

الرتا مارينو ) ق ( 
تونا ، �صلمون مدخن ، ان�صويف ، روبيان، كالماري ، فليفلة ، 

اأر�صي �صوكي، طماطم ن�صف جمففة  و جبنة بوكون�صيني

هاوايان �شبي�شل 
طماطم ، اأنانا�س ، حلم ديك رومي و جبنة موزاريال

 غاردينيا ) ن (
ب�صل، فطر، بادجنان، فليفلة حلوة، زيتون اأ�صود و اأر�صي �صوكي 

مع جبنة بوكون�صيني 

�شباغيتي بولونيز  
حلم بقر مفروم ، اأع�صاب طازجة و ثوم يف �صل�صة طماطم غنيو 

مغطى ببارميجيانو ريجيانو 

دجاج بيني و فطر بري 
�صل�صة كرمية مع جبنة باراميزان و زيت الكماأة 

ماأكولت بحرية لينجوين مارينارا ) ق ( 
بلح البحر، روبيان ، ا�صقلوب / كالماري  و�صلمون يف �صل�صة 

طماطم وريحان وتاراجون 

بيف ل�شاجنا  - 85 
مع �صل�صة طماطم وحلم بقر مفروم وجبنة 

ماأكولت بحرية حم�شية رافيويل ) ق ( 
�صل�صة حلم �صلطعون مع حمار ا�صقلوب  و روبيان تايجر و فطر

 

�شبانخ حم�شية و ريكوتا رافيويل ) ن( ) م ( 
�صل�صة بي�صتو ق�صدية القوام مع فطر و يقطني و جبنة فيتا و 

�صمرة و حبوب ال�صنوبر
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تقدم هذه الأطباق من ال�صاعة 11 �صباحًا حتى 10.30 م�صاء
يرجى ابالغ فريق اخلدمة اإذا كان عندك  ح�صا�صية من الطعام

) ن ( نباتي  ) م ( يحتوي  مك�صرات ) غ ( خايل من اجللوتني ) ق( قواقع
) ك ( يحتوي  كحول           تو�صيات ال�صيف 

الأ�صعار بالدرهم الإماراتي  و يطبق عليها �صريبة القيمة امل�صافة بن�صبة %5

Served From 11am Until  10.30 pm  
Please Advice The Service Team If You Have Any  Food Allergies 
(V) Vegetarian (N) Contains Nuts (G) Gluten Free (S) Shellfish

(A) Contains Alcohol        Chef Recommendation
All Prices are in UAE Dirhams subject to 5% VAT



Gluten- Free 

Penne Tomato Sauce 
Served with broccoli and mushrooms, choice 
of grilled chicken or grilled shrimps

Catch Of The Day 
Simply grilled fish with edamame, radishes, 
turnips, carrot, shitake, sprouts and a
ginger-garlic soy nage sauce

Quinoa Salad & Seared Tuna
With palm hearts, edamame, avocado, 
tomato, mango, crumbled feta with lemon 
dressing

From The Grill

Arabic Mixed Grill (N)  
Chicken shish taouk, shish kebab, beef kofta, 
biryani rice, grilled vegetables, tahini and 
garlic emulsion

Black Angus Rib Eye Steak (280 grams) 
With baby fondant potatoes, sauté garlic, 
wild mushrooms, buttery spinach and foie 
gras 

Reef & Beef (S) 
Scotch fillet with creamy seafood scallops and 
tiger prawn, mashed potatoes, vegetables 
confit and gravy 

Veal Cutlet (280grams)  
California mash, young spinach, pumpkin 
puree and pan jus

Scottish Salmon Fillet  
New potatoes, grilled zucchini, wilted 
spinach, dijon cream, orange and balsamic 
reduction

T - Bone Steak (450grams)  
Herb roasted new potatoes, vegetable of the 
day, paprika hollandaise and pan jus

Black Angus Beef Fillet (240grams) 
Herb roasted new potatoes, broccoli, paprika 
hollandaise, cress salad and pan jus

Herb Crusted Lamb Chops  
Pan seared lamb with mashed potatoes, 
pencil asparagus, artichoke, apple 
marmalade, brie, porcini and mint sauce

Hickory’s Roast Beef Dinner  
Yorkshire pudding, vegetables, rosemary 
potatoes and homemade gravy

Fish Machboos (Emirati Dish)
Seasonal sustainable local fish served with 
traditional Arabic rice

ماأكولت خالية من اجللوتني 
�شل�شة طماطم بيني خالية من اجللوتني 

تقدم مع بروكلي و فطر 
 

طبق اليوم  
�صمك م�صوي ب�صكل خفيف مع ادامامي ، فجل، لفت، جزر ، 

�صيتيك، براعم ، �صل�صة زجنبيل و ثوم و �صويا  

كينوا  و تونا بالفلفل الزهري 
مع �صلطة اأع�صاب البحر، ادامامي، افوكادو، ماجنو، جلنة فيتا 

مفتتة  و �صل�صة ليمون

م�شاوي 
ت�شكيلة م�شاوي عربية  ) م (

�صي�س طاووق دجاج ، �صي�س كباب، كفتة حلم بقر، رز برياين، 
خ�صار م�صوية، طحينة  و م�صتحلب الثوم 

�شتيك ريب اآي بالك اجنو�س ) 280 غرام ( 
مع بطاط�س �صغرية و فطر بري م�صوت بالثوم و�صبانخ ملفحة 

بالزبدة و فوا جرا 

ريف اند بيف  ) ق (
فيليه ا�صكتلندي  مع حمار ا�صقلوب ق�صدي القوام  وروبيان تايجر  

و بطاط�س مهرو�صة  وكونفيت خ�صار و �صل�صة مرقة

ك�شتالته حلم عجل ) 280 غرام (
ما�س كاليفورنيا ، �صبانخ �صغرية، بوريه اليقطني، و بان جو�س 

فيليه �شلمون ا�شكتلندي 
بطاط�س نيو ، زوت�صيني م�صوي ، �صبانخ مدبلة ، كرميه ديجون، 

ريدك�صن بل�صمي وبرتقال 

�شتيك  تي بون ) 450 غرام ( 
بطاط�س حمم�صة مع اع�صاب ، خ�صار اليوم ، فلفل حلو 

هولنديز و بان جو�س 
فيليه حلم بقر بالك اأجنو�س ) 240 غرام ( 

بطاط�س  حمم�صة مع اأع�صاب ، بروكلي ، فلفل حلو هولنديز ، 
�صلطة ر�صاد و بان جو�س 

ري�س حلم غنم مع اأع�شاب 
حلم غنم  مدبل مع بطاط�س مهرو�صة ، هليون �صغري ، اأر�صي 

�صوكي، مرمالد التفاح ، جبنة بريي ، �صل�صة بور�صيني و نعناع 

هيكوريز رو�شت ديرن 
مع بودجن يورك�صاير ، خ�صار، اكليل اجلبل ، بطاط�س،  ومرقة 

حم�صرة حمليا
جمبو�س �شمك ) طبق اإماراتي (

�صمك م�صتدام مطبوخ مع التوابل  يقدم مع رز عربي تقليدي 

95

110

85

100 

130

130

140

120

140

135

135

105

105

95

110

85

100

130

130

140

120

140

135

135

105

105

تقدم هذه الأطباق من ال�صاعة 11 �صباحًا حتى 10.30 م�صاء
يرجى ابالغ فريق اخلدمة اإذا كان عندك  ح�صا�صية من الطعام

) ن ( نباتي  ) م ( يحتوي  مك�صرات ) غ ( خايل من اجللوتني ) ق( قواقع
) ك ( يحتوي  كحول           تو�صيات ال�صيف 
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Served From 11am Until  10.30 pm  
Please Advice The Service Team If You Have Any  Food Allergies 
(V) Vegetarian (N) Contains Nuts (G) Gluten Free (S) Shellfish

(A) Contains Alcohol        Chef Recommendation
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