
(N) Nuts
All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fees and 10% service charge.

Pepsi, Diet Pepsi  AED 20

7UP, Diet 7UP  AED 20

Mirinda  AED 20

Evervess Tonic water  AED 20

Evervess Soda  AED 20

Evervess Ginger Ale  AED 20

Bavaria Non - Alcoholic Beer  AED 22

Soft Drinks 

To our valued guests,
Kindly inform our attendant if you are allergic to a 
specific food and beverage item for us to adjust our 
menu according to your preference.
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الغازية املشروبات 

درهم ٢٠  بيبسي، حمية بيبسي  

درهم ٢٠   7UP 7، حميةUP

درهم ٢٠ ميرندا  

درهم ٢٠ إيفرفيس تونيك المياه  

درهم ٢٠ إيفرفيس الصودا  

درهم ٢٠ إيفرفيس الزنجبيل البيرة  

درهم ٢٢ بافاريا غير - بيرة كحولية  

w w w . a r a b i a n p a r k h o t e l . c o m

MENU



Buffalo Mozzarella & Tomato Salad (N)  AED 45

Rocca, basil and extra virgin olive oil

Salad Nicoise  AED 45

Flaked tuna, green beans, olives and
tomatoes

Mixed Salad  AED 45

Mixed greens, cherry tomatoes, peppers,
green onions, cucumber, carrot and citrus 
vinaigrette

Classic Ceasar Salad (Chicken/ Prawns) AED 40/45/50

Crisp romaine, herb croutons, creamy
parmesan and garlic dressing

Crispy Vegetable Spring Roll   AED 30

Sweet chili and soy sauce

Breaded Mushroom  AED 30

Lemon and garlic sauce

Salmon Croquettes   AED 45

Lemon aioli, garden  greens

Shrimp Cocktail  AED 45

Spicy tomato sauce, vegetable crudités

Honey Glazed Chicken Tenders   AED 40

Sweet and spicy glaze, celery sticks 
and blue dressing

Oriental Mezze Selection (N)  AED 49

Hummus, moutabal, fattoush,
lamb kibbeh, and cheese sambousek,
served with arabic bread

Soup of the Day  AED 35

Served with rustic bread

Between Bread And Buns

The Café Burger  AED 49

Angus beef, topped with melted
cheese on a toasted bun

Angus Beef Burger  AED 49

Angus beef, topped with melted cheese and rocca 
on a toasted bun with caramelized onion 

Our Café  Chicken Club   AED 45

Turkey bacon, egg and tomato on a thick-
cut toasted bread

Caprese Sandwich on Plain Demi
Baguette(N)   AED 45

Tomato, buffalo mozzarella cheese, rocca, basil, 
pesto mayonnaise

The Steak Sandwich  AED 79

Grilled tenderloin, caramelized onions, 
cheese and rucola 

Roasted Vegetable Wrap     AED 45

Pesto mayonnaise, mixed salad

Biriyani of the Day  (N)  AED 55

Flavored basmati rice, papadums,
raita and mixed pickles

Butter Chicken (N)  AED 55

Tender chicken pieces, basmati rice,
papadums and raita

Lemon & Herb Chicken  AED 55

Oven-roasted baby chicken, grilled
broccoli and pan jus

Chicken Shish Tawook  AED 45

Hummus, garlic mayo, potato fries.

Grilled Beef Tenderloin  AED 99

Giant mushroom, roasted garlic butter
and french fries

Char Grill Black Angus Beef Rib Eye  AED 79

Mashed potatoes, steamed vegetables, herb jus  

Oven Roasted Lamb Rack  AED 79

Parmesan mashed potatoes, rosemary and
buttered vegetables

Pan Roasted Norwegian Salmon  AED 79

Mashed potatoes, steamed broccoli and
lemon butter sauce

Vegetable Fried Rice  AED 39

Seasonal vegetables, egg, snow peas,
carrot, bamboo shoot, green onion

Brick Oven Pizza AED 55/59/60

Quattro formaggi , margherita  or 
pepperoni

Pasta  AED 45/49
Spaghetti, fettuccine or penne pasta served with 
parmesan cheese, arrabiata, marinara, creamy 
carbonara or bolognese

Chocolate Brownie (N)  AED 25
Dark chocolate, roasted nuts, rich sponge and 
whipped cream

Vanilla Caramel Flan  AED 25
Chantilly cream, wild berries

Sliced Seasonal Fruit Platter  AED 25
Honey yoghurt and berries

Umm Ali (n)  AED 25 
Warm bread pudding, pistachio and 
toasted almonds

Salads & Appetizers The Main Event

درهم ٤٥ سلطة موزاريال بوفالو وطماطم (ن) 
جرجير، ريحان وزيت زيتون بكر إكسترا.

درهم٤٥ سلطة نيسواز 
رقائق تونا، فاصوليا خضراء، زيتون وطماطم.

درهم ٤٥ سلطة مشكلة 
خضار مشكل، طماطم كرزية، فلفل، بصل أخضر،

 خيار، جزر، خل الحمضيات.

سلطة سيزر تقليدية (دجاج/ روبيان)   درهم٥٠/٤٥/٤٠
خس الرومين المقرمش، كروتون باألعشاب،

 جبن بارميزان، تتبيلة الثوم.

درهم ٣٠ سبرينج رول الخضار المقرمش 
صلصة الفلفل الحلو والصويا.

درهم ٣٠ الفطر 
الليمون - صلصة الثوم.

درهم ٤٥ سمك السلمون، كروكيتس 
الليمون أيولي, حديقة خضراء.

درهم  ٤٥ كوكتيل الجمبري 
صلصة الطماطم حار, الخضروات

درهم  ٤٠  العسل المزجج الدجاج المناقصات  
الحلو والصقيل حار,الكرفس، العصي

و األزرق خلع المالبس.

درهم ٤٩ تشكيلة مازة شرقية  
حمص، متبل، فتوش، كبة لحم الضأن 

وسمبوسك الجبن، قدم مع خبز عربي.

درهم ٣٥  شوربة اليوم  
تقدم مع خبز ريفي.

           

درهم ٤٩   برجر كافيه   
أنجوس اللحم البقري يعلوه الجبن الذائب على

 صمون محمص.

أنجس لحم البقر برجر  درهم ٤٩ 
أنجس، تذمر، توج توج، ب، ذائب، جبن، عن،أداة تعريف

إنجليزية غير معروفة، حمص الخبزحمص الخبز، الكعكة، ب،
كارامليزد، بصل

درهم ٤٥    لدينا مقهى نادي الدجاج 
بيكون الديك الرومي، بيض، طماطم على قطع

خبز محمص سميكة

ساندويتش كابريسي
على باجيت ديمي سادة (ن)   درهم ٤٥

طماطم، جبن موزاريال بوفالو، جرجير.
مايونيز بيستو الريحان

درهم ٧٩ ستيك ساندويش 
المشوية تندرلوين, البصل بالكراميل.

جبن و روكوال

درهم ٤٥ ستيك ساندويش 
بيستو مايونيز, مزيج سلطة

درهم ٥٥ برياني اليوم (ن)  
أرز بسمتي بالنكهات، بابادام، رايتا، مخلل مشكل 

درهم ٥٥  دجاج بالزبدة (ن)  
قطع دجاج طرية، أرز بسمتي، بابادام، رايتا

درهم ٥٥ دجاج بالليمون واألعشاب  
دجاج مشوي بالفرن، بروكلي مشوي ومرق

درهم ٤٥ دجاج شيش طاووق 
الحمص، مايو الثوم, بطاطا مقلية 

درهم ٩٩ لحم بقر مشوي تندرلوين 
فطر, ثوم, زبدة, البطاطس المقلية

درهم ٧٩ شار جريل أسود أنجوس ضلع لحم البقر  
البطاطس، النباتات، األعشاب

درهم ٧٩   ضأن مشوي 
بطاطا مهروسة، باركولي على البخار و

صلصة الليمون

درهم ٧٩ سلمون نرويجي مشوي  
بطاطا مهروسة، بروكلي محضر على البخار،

صلصة الليمون والزبدة

أرز مقلي بالخضار  درهم ٣٩ 
خضار الموسم، بيض، بازيال حلوة، جزر.

ساق البامبو، بصل أخضر

بيتزا محضرة بالفرن الحجري                   درهم  ٦٠/٥٩/٥٥

أربةع أصناف من الجبن، مارجريتا أو بيبروني

الباستا  درهم ٤٩/٤٥
سباغيتي، فيتوتشيني، بيني باستا تقدم مع جبن البارميزان

أرابياتا ، مارينارا، كاربونارا كريمية أو بولونيز

درهم ٢٥  براوني الشوكوالتة (ن) 
شوكوالتة داكنة، مكسرات محمصة،

كعكة دسمة وكريمة مخفوقة

فالن الفانيال بالكراميل  درهم ٢٥
كريمة طازجة، توت

طبق شرائح فاكهة الموسم   درهم ٢٥ 
لبن بالعسل وتوت

أم علي (ن)   درهم ٢٥
بودينج الخبز الساخن، فستق ولوز محمص

واملقبالت السلطة  واملقبالت السلطة 

Pizza And Pasta

Desserts

والباستا البيتزا 

احللويات

To our valued guests,
Kindly inform our attendant if you are allergic to a 
specific food and beverage item for us to adjust our 
menu according to your preference.
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To our valued guests,
Kindly inform our attendant if you are allergic to a 
specific food and beverage item for us to adjust our 
menu according to your preference.
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الساندويتشات


