
Chicken Cobb Salad  45 
Grilled herbed chicken, crumbled blue cheese, beef bacon, 
sliced red onion, avocado, hard-boiled egg and tomato, all on 
a bed of chopped romaine lettuce and your choice of dressing. 

Mediterranean Salad  45 
Romaine and mesclun greens with cucumbers, cherry tomatoes, 
onion, herb-marinated feta cheese and Kalamata olives, dressed 
with a lemon-mustard dressing and mint leaves. 

Nicoise Salad  45 
Seared fresh tuna with green beans, tomato, Nicoise olives, potato, 
red onion and hard-boiled egg dressed in lemon-herb vinaigrette.  

Goat Cheese and Sun-dried Tomato Salad 45 
Mixed greens, toasted pine nuts and sun-dried tomatoes 
dressed in our balsamic vinaigrette. Served with herbed goat 
cheese crostini.  

Stacked Tomato and Mozzarella Salad 50  
Fresh mozzarella and beefsteak tomatoes with basil pesto and 
mixed greens.  

Caesar Salad  40  
Classic Caesar with romaine leaves tossed in our Caesar dressing. 
Served with shaved Parmesan and house-made herbed croutons. 
Add Chicken     5 
Add Shrimp  10  

House Salad                                                              35  
Mixed greens with cucumber and cherry tomatoes 
tossed in our lemon-herb vinaigrette. 
Finished with house-made croutons. 

All served with a side salad and crunchy chips. 

Grilled Chicken Sandwich 45 
Basil-marinated grilled chicken breast with beef bacon, lettuce, 
tomato and mayonnaise on Ciabatta.

Grilled Cheese Sandwich - A classic! 45 
Toasted brioche with melted Havarti cheese.

Turkey and Brie Sandwich 45 
Turkey, brie cheese, sliced green apples and lettuce on 
French bread drizzled with our homemade honey-mustard dressing. 

Fresh Mozzarella and Tomato on Focaccia  50  
With basil pesto and mixed greens. 

Magnolia Vegetable Wrap  40 
Grilled marinated eggplant and zucchini, cucumber labneh, sliced 
tomato and an orange-saffron dressing. 

Smoked Salmon  45 
Open-faced smoked salmon on rye with horseradish sour cream, 
fresh dill, radishes and salmon roe.  

SALADS SANDWICHES

BREAKFAST

Baked Daily 
Please ask your server for our daily selection of freshly baked muffins, 
scones, quick bread and coffee cakes.   

Yogurt Parfait  35
Greek yogurt topped with fresh berries, berry coulis, homemade 
granola and honey.  

Fresh Fruit Salad  35  
An assortment of the seasons freshest! 

Scrambled Eggs  40  
Three eggs with smoked salmon served with side salad, cream 
cheese and chives on French Baguette. 

Baked Eggs with Herbed Goat Cheese 35   
Two eggs with herbed goat cheese and oven-roasted tomatoes.  
Served with mixed greens, toast and jam. 

Baked Eggs Florentine  40
Two eggs baked with creamed spinach and parmesan cheese. 
Served with mixed greens, toast and jam.   
  
Omelette  35
Three-egg omelette with your choice of 3 toppings: Tomato, 
spinach, red pepper, mushrooms, red onions, feta, mozzarella.

SAVORY TART OF THE DAY    35
Served with a house salad   

QUICHE    35 
Changes daily (ask your server for details). Served with house salad   

PASTA
Tricolore Pasta    45

Fusilli pasta with fresh cherry tomatoes and homemade pesto.   

Fettuccini Milano    55
Fettuccini pasta tossed in a creamy chicken broth and served with herbed grilled chicken and sun-dried tomatoes. Sprinkled with fresh basil leaves.   

Spaghetti Verdure    45
Spaghetti with mixed vegetables and fresh grated parmesan.   

Pasta Arabiatta    45
Penne pasta with a spiced tomato sauce, wilted spinach and caramelized onions.   

Creamy Salmon    65
Tagliatelle with smoked salmon and a herbed cream sauce, smothered in grated Parmesan. 

   Macaroni and Cheese    45 
Baked pasta with a creamy cheese sauce, homemade bread crumbs and roasted tomato.   
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وجبة اإلفطـار
 المعجنات اليومية الطازجة 

 يرجى االستفسار من النادل عن الخيارات اليومية الطازجة
من أنواع المافن، والكعك، والخبز السريع، وكيك القهوة. 

٣٥  زبادي بارفيه 
 لبن زبادي يوناني مغطى بأنواع التوت البري المتنوعة،

وصلصة كوليس التوت، والجرانوال المنزلية مع العسل.  

٣٥  طبق سلطة الفواكه الطازجة 
تشكيلة متنوعة من فواكه الموسم.

40  بيض مخفوق 
 ثالث بيضات مع السلمون المدخن تقدم مع سلطة جانبية، جبنة

كريمي وأوراق الثوم األخضر على خبز الباجيت الفرنسي. 

٣٥  البيض بالفرن مع جبن الماعز باألعشاب 
 بيضتان مع جبن الماعز باألعشاب والطماطم المشوية

بالفرن. يقدم مع الخضراوات المشّكلة وخبز »التوست« والمربى. 

40  فلورنتين البيض بالفرن 
 بيضتان مطبوختان مع كريم السبانخ وجبنة البارميزان.
يقدم مع الخضراوات المشّكلة وخبز »التوست« والمربى.

٣٥  بيض أومليت 
 ثالث بيضات أومليت مع 3 خيارات من المكونات المفضلة من: الطماطم

والسبانخ والفلفل األحمر والفطر والبصل األحمر وجبنة فيتا وموزاريال.

كيش    ٣٥
يتغير يوميًا )راجع النادل( يقدم مع أحد أنواع السلطة الخاصة بمطعم السلطات.   

الباستا
باستا التريكولي    4٥

معكرونة فوسيلي مع طماطم الشيري الطازجة وصلصة البيستو بالريحان. 
باستا فيتوتشيني ميالنو   ٥٥

معكرونة فيتوتشيني بصدر الدجاج المشوي المتبل باألعشاب والطماطم المجففة، في مرق الدجاج الكريمي، ويرش عليها أوراق الريحان الطازجة.
سباغيتي بالخضار   4٥

معكرونة سباغيتي مع الخضراوات المشكلة وجبنة البارميزان المبشورة.
باستا أرابياتا   4٥

معكرونة البيني والسبانخ الطازجة في صلصة الطماطم المتبلة والبصل بالكراميل.
باستا السلمون بالكريمة   6٥

معكرونة التالياتيلي مع سمك السلمون المدخن في صلصة الكريمة باألعشاب مغطاة بجبنة البارميزان المبشورة.
المعكرونة والجبنة   4٥

الباستا مع صلصة الجبنة الكريمية في الفرن، وفتات الخبز، والطماطم المشوية.

السلطات
4٥  سلطة كوب بالدجاج 

 دجاج مشوي باألعشاب مع الجبنة الزرقاء المقطعة، واللحم
 البقري المقدد، والبصل األحمر المقطع إلى شرائح،

 واألفوكادو والبيض المسلوق والطماطم؛ توضع جميعها
على طبقة من أوراق الخس المفروم، ولك االختيار في نوع الصلصة.

4٥  السلطة المتوسطية 
 أوراق الخس والمكونات الخضراء لسلطة »الميسكالن« مع الخيار،

 والطماطم الصغيرة، والبصل، وجبنة الفيتا المتبلة باألعشاب،
وزيتون كاالماتا، وصلصة الليمون بالخردل وأوراق النعناع.

4٥  سلطة نيسواز 
 تونة إيطالية، وفاصولياء خضراء، وطماطم، وزيتون،

وبطاطس وبصل أحمر وبيضة مسلوقة، مع صلصة خل عشب الليمون.
4٥  سلطة جبن الماعز والطماطم المجففة 

الخضراوات المشكلة، والصنوبر، والطماطم المجففة المغطاة بالخل 
البلسمي. تقدم مع الكروستيني وجبن الماعز باألعشاب.

٥0  سلطة الطماطم وجبنة الموزاريال المكدسة 
 الموزاريال الطازجة وشرائح الطماطم بصلصة البستو بالريحان

والخضراوات المشّكلة.
40  سلطة السيزر 

 الخس المقرمش المغمور بصلصة السيزر الخاصة بنا. يقدم مع شرائح
 جبنة البارميزان الرقيقة وقطع الخبز المحمص المحضر منزليًا.

 أضف قطع دجاج  ٥
أضف قطع جمبري  ١0

٣٥  السلطة المنزلية 
 الخضراوات المشّكلة مع الخيار والطماطم الصغيرة

 المغمورة بخل عشب الليمون الخاص بنا.
وتقدم مع قطع الخبز المحمص.

التارت اليومي الشهي    ٣٥
يقدم مع أحد أنواع السلطة الخاصة بالمطعم.  ٣٣

السندويشات
تقدم جميعها مع سلطة جانبية وشرائح البطاطس المقرمشة.

4٥  ساندويش الدجاج المشوي 
 صدر دجاج مشوي متبل بالريحان مع اللحم البقري

المقدد والخس والطماطم والمايونيز في خبز السياباتا.
4٥  ساندويش الجبن المشوي التقليدي 

خبز البريوش المحمص مع جبنة الهافارتي المذابة.
4٥  ساندويش ديك رومي بالجبن األبيض الفرنسي الطري 

 ديك رومي مع الجبن األبيض الطري، وشرائح التفاح األخضر
 والخس في الخبز الفرنسي مع رذاذ صلصة العسل والخردل

المحضرة منزليًا.
٥0  ساندويش الموزاريال الطازجة والطماطم في خبز الفوكاشيا 

بصلصة البستو بالريحان والخضراوات المشّكلة.
40  ماغنوليا ساندويش ملفوف بالخضراوات 

 الباذنجان والكوسا المشويان المتبالن، والخيار، واللبنة، وشرائح
الطماطم بصلصة البرتقال بالزعفران. 

4٥  ساندويش سمك السلمون المدخن 
 سمك السلمون المدخن مع حبوب الجاودار مع كريم حامض

بالفجل، والشبت الطازج والفجل وبطاريخ سمك السلمون.

abu dhabi savory menu_English_Arabic-2.indd   2 10/2/14   2:23 PM


