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إفطار طوال اليوم

All Day Breakfast

Scrambled eggs over waffle with tomato,  48  
hash brown and mushrooms 
 
Poached eggs over waffle with tomato,  48
hash brown and mushrooms

Three egg omelette with crushed potato,  58
tomato, mushrooms, sausage and brioche

Egg white and spinach omelette with  58
tomato and mushrooms

Breakfast pastry basket  48
Available from 7.00 am until 12.30 pm 

٤٨ بيض مخفوق مع وافل، طماطم،  بطاطا مقلية 
وفطر

٤٨ بيض مطهو بالماء مع وافل، طماطم، بطاطا 
مقلية وفطر

5٨ ثالث بيضات أومليت بالبطاطا المهروسة،  
طماطم، فطر، نقانق والبريوش 

5٨ أومليت بياض البيض بالسبانخ مع الطماطم 
و الفطر

٤٨ سلة المعجنات لإلفطار 
متوفرة من الساعة ٧ صباحًا حتى الساعة  ١٢.٣٠ ظهرًا
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المقبالت أثناء اإلنتظار 

Starters While You Wait

V

Chargrilled asparagus with Romesco sauce,   64  
apple and date balsamic
 
Truffle polenta chips with sautéed mushrooms 48
and togarashi mayonnaise

Burrata with candied olives, heirloom,  48
tomato, coriander seeds and lavender

Crispy fried baby squid, almond tarator  58
and lime relish

Steamed chicken and prawn dim sum  58
with sauce cruet

Prawns with chilli, lemon, parsley and garlic 69

الهليون المشوي مع صلصة روميسكو،   6٤
التفاح وتمر بلسمي

 ٤٨ رقائق الكمأ مع فطر سوتيه  ومايونيز بتتبيلة  
توغاراشي 

٤٨ جبنة البوراتا مع الزيتون المحلى، طماطم، 
بذور الكزبرة والالفندر 

5٨ صغير الحّبار المقلي، صلصة اللوز وتتبيلة 
الليمون

 
5٨ حبات »ديم سام«  المطهوة على البخار بالدجاج  

أو القريدس، تقدم مع الصلصة 

6٩ قريدس مع فلفل حار، ليمون، البقدونس والثوم 
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السلطات تبقيك صحي ومشرق

Salads Keep You Healthy and Bright

Couscous salad with Kalamata olives,     69
tomato, cucumber and melon 

Corn and avocado with Mexican spices   48
and fresh cilantro

Smoked duck, fennel, peach and roasted   58
pepper salad with sesame  

Mini Beet salad with artisanal goat cheese   48
and caraway seeds

Tomato, pomegrante, olive and mint salad  58

6٩ سلطة الكسكس مع زيتون كاالماتا، طماطم،    
خيار و شمام 

٤٨ سلطة الذرة واألفوكادو مع التوابل المكسيكية    
 والكزبرة الطازجة

5٨ سلطة لحم البط المدخن، الشمرة، الخوخ    
مع الفليفلة المشوية والسمسم

٤٨ سلطة الشمندر الصغير مع جبن الماعز   
 وبذور الكراوية

5٨ سلطة الطماطم و الرّمان مع الزيتون و النعناع 
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Heirloom tomatoes with wasabi mascarpone,   48
crunched nuts and candied capers

Fennel, pear and radicchio salad with   58
marcona almonds and sherry vinaigrette

Mixed quinoa with apple and Arabic mesclun  69

Barlotti beans, avocado and olive salad with   43
roasted balsamic onions

٤٨ سلطة االلطماطم مع واسابي ماسكاربون،   
 المكسرات ونبات الكبر المحلى

5٨ سلطة الخوخ والهندباء الحمراء مضاف إليها    
لوز الماركونا وشيري فينايغريت

6٩ الكينوا المشكلة مع التفاح وأوراق خضار عربية    

٤٣ سلطة حبوب البورلوتي مع أفوكادو، زيتون    
وبصل بلسمي مشوي
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الشوربات

Soups

Lebanese lentil soup with sumac toast    42

Mushroom cappuccino with fire toasted  48
herb focaccia 

 
Roasted tomato and basil soup with  42
chilli nachos

شوربة العدس اللبنانية مع الخبز المحمص بالسّماق     ٤٢

كابوتشينو الفطر مع أعشاب فوكاتشي                        ٤٨
المحمصة على النار

شوربة الطماطم المشوية مع الريحان                             ٤٢ 
والناتشوز الحار 
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الساندويشات والبرغر

Sandwiches and Burgers 

Philly steak sandwich    79 

Croque monsieur     79
Baked turkey ham and cheese sandwich with mesclun salad

Crunchy spicy chicken sandwich    79

Reuben sandwich    69 
Grilled sandwich with pulled beef and cheese

The big club     90

The brie and honey meltdown sandwich      79

The Kambaa beef burger      100
With sautéed mushrooms, pickles, cheddar and fries

7٩ ساندويش فيلي ستيك  

7٩ ساندويش كروك موسيو 
لحم الديك الرومي المشوي والجبنة مع الخس المشكل

7٩ ساندويش الدجاج الحار والمقرمش 

6٩  روبن ساندويش 
ساندويش مشوية مع لحم البقر المسحب والجبنة

٩٠ كلوب ساندويش الكبيرة 

7٩ ساندويش الجبن الطري والعسل 

١٠٠ برغر كامبا بلحم البقر 
مع فطر سوتيه، مخلل، جبنة شيدر وبطاطا مقلية
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Served with fries and salad تقدم مع بطاطا مقلية وسلطة
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روتيتوس و بوريتوس

Rotittoes and Pooritoes 

Served with salsa, sour cream and guacamole

Rolled with your choice of Roti or Poori bread 

Chicken and black beans    69

Shredded beef and Mexican rice    69

Chipotle shrimp and sautéed vegetables    79

Tandoori chicken and peppers    69 

Cottage cheese, peppers and corn    58 

تقدم مع الصلصة، الكريمة الحامضة والغواكامول 

تلف بخبز الروتي أو خبز البوري حسب خيارك

 6٩ دجاج و حبوب الفاصولياء السوداء 

 6٩ قطع لحم البقر مع أرز مكسيكس 

 7٩ روبيان شبوتل مع خضار سوتيه 

 6٩ دجاج تندوري مع الفلفل 

5٨ Vقطع الجبنة البيضاء، الفلفل و الذرة 
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الحلويات

Desserts

Classic mille feuille   37

Chef´s special chocolate parfait   48
with yogurt sorbet  

Green tea and banana cake with coconut  37 
ice cream    

Please ask your server to introduce the spread of 
delightful choices we have in the vitrine today

For special celebrations, our artistic pastry chef can work 
closely with you to create an exquisite custom cake 
exclusively tailored to your occasion. 

 ٣7 حلوى ميل فوي الكالسيكية 

 ٤٨ شوكوال البارفيه على طريقة الشيف    
مع زبادي سوربيه

  ٣7 كيك الموز والشاي األخضر مع آيس كريم 
جوز الهند  

اسألوا النادل الخاص بكم ليعرفكم على تشكيلة الخيارات 
اللذيذة المعروضة لدينا اليوم 

لمناسباتكم الخاصة، يقوم فريقنا للحلويات بتصميم الكعكات 
اللذيذة ذات الطابع الخصوصي والفني المميز حسب أذواقكم.    
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العصائر الطبيعية الصحية

Super Healthy Juices 

C&G PEP 37
Cleansing and detoxifying

Carrot, celery, grapes, parsley

ABC 27
Nourishing blend and general health

Apple, carrot, celery, cucumber, lemon, ginger

GREEN GODDESS 69
Stimulates digestion and sustains energy 
Apple, celery, cucumber, mint

٣7 سي اند جي بيب 
تنظيف الجسم وإزالة السموم

جزر، كرفس، عنب، بقدونس

٢7 اي بي سي 
خليط مغذي للصحة العامة

تفاح، جزر، كرفس، خيار، ليمون، زنجبيل

6٩ غرين غاديس 
محفز للهضم ومعزز للطاقة
تفاح، كرفس، خيار، نعناع
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RED ALERT 37
Increases concentration, provides folic acid, 

natural vitamin boost 
Beetroot, carrot, orange, spinach

FRESH EXPRESS 37 
Natural anti-inflammatory and cold fighter

Pineapple, apple, lemon, beetroot

٣7 المنبه األحمر  
 يقوي التركيز الذهني، يزيد من حمض الفوليك في الجسم، 

مغذي طبيعي للفيتامينات
شمندر، جزر، برتقال، سبانخ

٣7 فريش إكسبرس  
مضاض طبيعي لإللتهابات ومحارب للزكام

أناناس، تفاح، ليمون، شمندر 
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CHOCO POP 48
For the connoisseurs 
Chocolate essence, popcorn essence, banana puree, milk, 
whipped cream

STRAWBERRY MILKSHAKE 48
For that sense of summer well-being

Strawberry ice cream, strawberries, milk, whipped cream

KAMBAA COLADA 37 
For the experience of decadence

Banana, coconut puree, whipped cream, honey

٤٨ شوكو بوب 
للذواقة

خالصة الشوكوالتة، خالصة الفشار، هريس الموز، حليب
كريمة مخفوقة

٤٨ ميلك شيك الفراولة 
إلحساس من الرفاهية الصيفي

فراولة، آيس كريم بالفراولة، حليب، كريمة مخفوقة 

٣7 كامبا كوالدا 
إلحساس من الدالل

موز، هريس جوز الهند، كريمة مخفوقة، عسل

ميلك شيك

Milkshakes 

DATES MILKSHAKE 48
For the feel of richness

Dates, milk, honey, ground cinnamon, ice, 
ice cream

٤٨ ميلك شيك التمر 
إلحساس بالغنى

تمر، حليب، عسل، قرفة مطحونة، ثلج،
آيس كريم
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سموثيز

Smoothies
THE TRUE PURPLE 37 
Raspberries, blueberries, blackberries, orange,  
honey, apple 

THE DIVA 37 
Raspberries, banana, honeydew melon, orange, apple

MERRY BERRY 37 
Mixed berries, raspberry essence, almond milk 

٣7  ذا ترو بيربل  
 توت، توت أزرق، عليق، برتقال، 

عسل، تفاح، ثلج

٣7  ذا ديفا 
توت العّليق، موز، شمام، برتقال، تفاح

٣7  ميري بيري 
توت مشّكل، خالصة توت العّليق، حليب اللوز
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THE ADDRESS COFFEE 32
Coffee with almond essence

BLACK COFFEE 24

ESPRESSO / DOUBLE ESPRESSO 24 / 27

RISTRETTO / DOUBLE RISTRETTO 24 / 27

MACCHIATO 27

FLAT WHITE 27

CAPPUCCINO 27

CAFE LATTE 27

MOCHA 27

AFTER EIGHT 32
Chocolate with mint essence

TURKISH COFFEE 27

SPECIALTY FLAVOURED COFFEE 30 
Almond, caramel, coconut, hazelnut or vanilla 

٣٢ قهوة العنوان 
قهوة مع خالصة اللوز

٢٤ قهوة سوداء 

٢7 / ٢٤ إسبريسو / إسبريسو مزدوجة 

٢7 / ٢٤ ريستريتو / ريستريتو مزدوجة 

٢7 ماكياتو 

٢7 فالت وايت 

٢7 كابوتشينو 

٢7 كافيه التيه 

٢7 موكا 

٣٢ أفتر إيت 
شوكوالتة مع خالصة النعناع

٢7 قهوة تركية 

 ٣٠  القهوة المنّكهة 
لوز، كاراميل، جوز الهند، بندق أو فانيال

القهوة

Coffee
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THE ADDRESS ICED COFFEE 32 
A regular coffee with cubed ice, served with cold  
milk and syrup 

ICED AMERICANO 32 
The unique taste of espresso over cubed ice 

ICED CARAMEL MACCHIATO 27 
Espresso with vanilla extract, caramel sauce, 
milk and cubed ice 

PEANUT BUTTER CRUNCH 58 
Peanut butter, coffee, chocolate essence, milk, 
ice, chocolate chip cookie, whipped cream 

BANANA SPLIT MOCHA 48 
Vanilla essence, banana, hot fudge sauce, milk, 
espresso, ice, whipped cream 

CARAMELLO 32 
Caramel, coffee, milk, ice, whipped cream

COCOCOFFEE 32 
Coconut essence, coffee, milk, ice, whipped cream,
Coconut flakes

٣٢ قهوة فندق العنوان المثلجة  
القهوة العادية مع مكعبات الثلج، تقدم مع الحليب البارد 

والشراب المنّكه

٣٢ قهوة أميريكانو المثلجة 
الطعم الفريد لإلسبريسو ممزوجًا بمكعبات الثلج

قهوة ماكياتو المثلجة بالكراميل                            ٢7
إسبريسو مع خالصة الفانيال، صلصة الكراميل، 

الحليب والثلج

 5٨ خليط زبدة الفستق 
زبدة الفستق، قهوة، خالصة الشوكوالتة، حليب، 

ثلج، بسكوت برقائق الشوكوالتة، كريمة مخفوقة

 ٤٨ بانانا سبليت موكا 
خالصة الموز، موز، صلصة فدج، حليب، إسبريسو، 

ثلج، كريمة مخفوقة

 ٣٢ كراميلو 
كراميل، قهوة، حليب، ثلج، كريمة مخفوقة

 ٣٢ كوكو كوفي 
خالصة جوز الهند، قهوة، حليب، ثلج،  كريمة مخفوقة،

رقائق جوز الهند

القهوة المثلجة

المشروبات المثلجة

Iced Coffee

Ice Blended Drinks
N
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BLACK 

ROYAL DARJEELING FTGFOP1 32 
The king of Indian teas, this first flush black  
tea boasts of an exquisite fragrance and a vibrant,  
sparkling taste that develops remarkable overtones  
of ripe apricots. An exquisite daytime tea. 

ENGLISH BREAKFAST TEA 32 
This classic was originally blended as an  
accompaniment to the traditional English breakfast.  
Very strong and full-bodied with light floral  
undertones, this broken-leaf black tea is  
perfect with morning toast and marmalade. 

1837 BLACK TEA 32 
This renowned signature tea is a unique blend 
of black tea with an undertone of fruits and 
flowers from the Bermuda triangle,  
leaving a lingering aftertaste of ripe berries,  
anise and caramel. A timeless classic. 

FRENCH EARL GREY 32 
A fragrant variation of the great classic, this  
black tea has been delicately infused with citrus  
fruits and French blue cornflowers. 

الشاي األسود

٣٢  رويال دارجيلينج 
تمتاز القطفة األولى من هذا األسود، ملك الشاي الهندي، 

برائحة مميزة وطعم رائع ينبض بالحياة والذي يعطي لمسات 
إضافية عطرة من المشمش الناضج. أنه شاي النهار الرائع.

٣٢  شاي الفطور اإلنجليزي 
 يعتبر هذا الشاي الكالسيكي مستمدًا من الطريقة 

التقليدية المتبعة في الفطور اإلنجليزي. كما أن هذا الشاي 
بأوراقه السوداء المقطعة وبنكهته القوية والمدعمة بالطعم 

الخفيف للزهور ُيعد الشاي األنسب لوجبة الفطور مع شرائح 
الخبز المحمص والمربى. 

٣٢  الشاي األسود ١٨٣7  
مزيج فريد من الشاي األسود مع لمسة إضافية خفيفة من 

الفواكه والزهور من مثلث برمودا، والذي يترك نكهة رائعة 
 تستمر طوياًل مكونة من التوت الناضج والينسون والكراميل.

إنه الشاي الكالسيكي الخالد. 

٣٢  آيرل جراي الفرنسي 
مجموعة عطرة متنوعة من الشاي الكالسيكي الرائع، حيث 
يمتزج الشاي األسود برقة مع الحمضيات ونبات القنطريون 

الفرنسي األزرق. 

تشكيلة الشاي

Tea Selection
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الشاي األخضر 

٣٢  إمبرور سنيتشا  
 شاي ممتاز مع طعم رقيق، حيث يعتبر هذا المشروب

منشطًا مثاليًا أثناء تناول وجبة الطعام أو بعدها، حيث أنه غني 
بفيتامين سي ويحتوي على القليل من التايين )الكافيين(.

٣٢  جاسمين بيرلز 
كوب مهدئ رائع من الشاي األخضر الصيني األنيق المخلوط 

بسخاء مع شاي بأزهار الياسمين. يتم لف البراعم الفضية 
 الرقيقة بطريقة دقيقة معقدة لتغدو على شكل حبيبات

مثل اللؤلؤ ثم تجفف بين زهور الياسمين العطرية الطازجة. 
تنتشر الآللئ بشكل سحري في الفنجان!

٣٢  الشاي المغربي بالنعناع 
 إنه الشاي الرائع الذي يفضله الكثيرون، حيث يخلط 
 الشاي الممتاز بطريقة مثالية مع النعناع الصحراوي

الرقيق القوي. إنه شاي للخلود. 

٣٢  مياه الحرير 
 مزيج جذاب من الشاي األخضر، الذي يعززه زهر البرغموت 
 البراق والرائحة الخفيفة لعطر الياسمين والورود. يعطي

 هذا الخليط الحلو من الشاي مزيجًا سلسًا ومتألقًا
مع ومضات فوارة من الضوء.

GREEN 

EMPEROR SENCHA 32 
A fine tea with a subtle taste, this invigorating  
brew is ideal during or after a meal, as it is rich in  
Vitamin C and contains a little theine. 

JASMINE PEARLS 32 
A smooth cup of elegantly fragrant Chinese green tea,  
lavishly blended with jasmine blossoms. The tender,  
silvery buds are intricately rolled into pearls and then  
dried amidst fresh, aromatic jasmine flowers. The pearls  
magically unfurl in the teacup!

MOROCCAN MINT 32 
A great favourite, this fine tea is perfectly  
blended with suave and strong Sahara mint.  

A tea for eternity. 

SILK WATER 32 
An enticing blend of green tea, enhanced with  
sparkling bergamot and the light fragrance of  
moonlit jasmine and rose. This sweet blend  
creates a smooth and shiny infusion with  
effervescent glints of light.
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شاي خاٍل من الكافيين

٣٢  سافانا داون - شاي أخضر خاٍل من التايين 
 مزيج أخضر عطر من أنواع الشاي األخضر الحلو الخالي 

 من الكافيين مع نكهات الذعة من ثمرة زهرة اآلالم النادرة 
 والمانجو الناضج. إنه الشاي العطري الذي ينبغي أن 

تستمتع به من شروق الشمس إلى غروبها.

٣٢  كاموميل 
 شاي مهدئ وخفيف، شاي نادر مصنوع من أزهار البابونج

 التي تعطيه رائحة العسل الغنية واللون الذهبي في
كوٍب خاٍل من التايين. 

٣٢  فانيال بوربون 
الشاي األحمر من جنوب أفريقيا مخلوط مع الشاي الحلو 
 بالفانيليا، يمكن أن يقدم هذا الشاي الخالي من التايين

دافئًا أو مثلجًا في أي وقت من اليوم، وهو الشاي المثالي 
لألطفال أيضًا. 

DECAFFEINATED TEA 

SAVANNAH DAWN - THEINE FREE GREEN TEA 32 
A fragrant meadow of sweet, decaffeinated green  
teas blended with tart notes of rare maracuya and  
ripe mango. A fragrant tea to be enjoyed from  
sunrise to sunset. 

CHAMOMILE 32 
Soft and soothing, this rare tea made from  
chamomile flowers boasts a rich honey aroma and  
yields a golden, theine-free cup. 

VANILLA BOURBON 32 
Red tea from South Africa blended with sweet  
vanilla, this theine-free tea can be served  
warm or iced at any time of the day, and is perfect  
for children as well. 

تشكيلة الشاي

Tea Selection
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الشاي المثلج على الطريقة المنزلية

٣٤ الشاي المثلج بالليمون 

٣٤ الشاي المثلج بالخوخ 

٣٤ الشاي المثلج بالفراولة 

٣٤ الشاي المثلج بالزنجبيل 

٣٤  شجرة النعناع 
أوراق النعناع، شاي النعناع الفلفلي، عصير الليمون، تفاح 

أخضر، فراولة، عسل

HOMEMADE ICED TEA 

ICED LEMON TEA 34

ICED PEACH TEA 34

ICED STRAWBERRY TEA 34

ICED GINGER TEA 34

MINT TREE 34 
Mint leaves, peppermint tea, lemon juice, green apple, 
strawberry, honey 



All prices are in AED and include 10% Municipality fee, 10% service charge and 5% VAT جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم بلدية و ١٠٪ رسوم خدمة  و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة

٣٤  عصير الليمون الكالسيكي  
ليمون، سكر، ماء 

٣٤  عصير ليمون فندق العنوان 
 ليمون، حامض الليمون، برتقال، أوراق النعناع، تفاح، 

سكر، ماء الصودا

٣٤  عصير الليمون مع الزنجبيل 
ليمون، زنجبيل، أوراق النعناع، تفاح سكر، ماء الصودا

٣٤  عصير الليمون والنعناع 
ليمون، زنجبيل، أوراق النعناع، سكر، ماء

CLASSIC LEMONADE 34 
Lemon, sugar, water 

THE ADDRESS LEMONADE 34 
Lemon, lime, orange, mint leaves, apple, 
sugar, soda water 

GINGER LEMONADE 34 
Lemon, ginger, mint leaves, apple, sugar, soda water

LEMON MINT 34
Lemon, ginger, mint leaves, sugar, water  

عصير الليمون على الطريقة المنزلية

Homemade Lemonade
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٤7  مازينا باشن  
فاكهة باشن، الزنجبيل الغازي، خالصة فاكهة باشن

٣٢  مانجو تايكيري 
عصير المانجو، عصير الليمون، خالصة المانجو

٢7  ذا جاردن  
نعناع طازج، تفاح أخضر، خيار، عصير التفاح، سكر

٣٢  ليب جلوس 
فراولة، أناناس، كريمة جوز الهند

٣٢  سمر كولر 
عصير الكرز، مشروب الزنجبيل الغازي، حامض الليمون

٣٢  فالمينجو 
 عصير التوت البري، عصير األناناس، عصير الليمون، 

مياه غازية

MARINA PASSION 47
Passion fruits, ginger ale, passion fruits essence

MANGO DAIQUIRI 32 
Mango juice, lemon juice, mango essence

THE GARDEN 27 
Fresh mint, green apple, cucumber, apple juice, sugar 

LIP GLOSS 32 
Strawberry, pineapple, coconut cream 

SUMMER COOLER 32 
Cherry juice, ginger ale, lime 

FLAMINGO 32 
Cranberry juice, pineapple juice, lemon juice,  
soda water 

موكتيالت كامبا الخاصة

Kambaa Special Mocktails



All prices are in AED and include 10% Municipality fee, 10% service charge and 5% VAT جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم بلدية و ١٠٪ رسوم خدمة  و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة

٣٢  العصائر الطازجة 
بطيخ أحمر، أناناس، برتقال، تفاح أخضر 

٢٢  العصائر المنعشة 
توت البري، طماطم، تفاح، مانجو

٢7  المشروبات الغازية 
 بيبسي، دايت بيبسي، سفن أب، دايت سفن أب،

 ميراندا، مياه التونيك، ليمون حامض،
مشروب الزنجبيل )جينجر أيل(

٣5  مشروبات الطاقة 
جو فاست

FRESHLY SQUEEZED JUICE 32 
Watermelon, pineapple, orange, green apple 

CHILLED JUICE 22 
Cranberry, tomato, apple, mango 

SOFT DRINKS 27 
Pepsi, Diet Pepsi, 7UP, Diet 7UP, 
Mirinda, tonic water, bitter lemon, 
ginger ale 

ENERGY DRINKS 35 
Go Fast  
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مياه

باتا سباركلنغ ٠،٣٣ ليتر  ٢٢

باتا سباركلنغ ٠،7٠ ليتر                                               ٣٢

باتا ستيل ٠،٣٣ ليتر  ٢٢

باتا ستيل ٠،7٠ ليتر                                                     ٣٢ 

إيفيان ٠،٣٣ ليتر                                                           ٢٢

إيفيان ٠،75 ليتر                                                           ٣٢

بيريه ٠،٣٣ ليتر                                                             ١٩

٣٠ بيريه ٠،75 ليتر 

WATER 

BATAA SPARKLING 0.33L 22

BATAA SPARKLING 0.70L 32

BATAA STILL 0.33L 22

BATAA STILL 0.70L 32

EVIAN 0.33L 22

EVIAN 0.75L 32

PERRIER 0.33L 19

PERRIER 0.75L 30




