
Above dishes might contain allergens. If you have any food allergy, please talk to your waiter.

All prices are inclusive of 10 % Service Charge, 7 % Municipality Fees and 5% VAT

روبيان مقلي بالبقسماط 
البط المشوي بطريقة نانجينغ  

سلطة الوبان 
روبيان بالملح والفلفل 
لفائف الدجاج والخس  
كيك الروبيان المحمص   
كرسبي فطر المحار   كرسبي فطر المحار   

سلطة التوفو مع البصل األخضر والفطر  
سلطة الخيار والثوم الطازج  

الحساء الساخن والحامض 
  مأكوالت بحرية  

  خضار   
حساء الذرة 
  دجاج    
  خضار   

قطايف الروبيان مع مرق الدجاج الخفيف  قطايف الروبيان مع مرق الدجاج الخفيف  
حساء قطايف النودل    

حساء الخضار     
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Hot and sour soup 
    Seafood 
    Vegetable 
Sweet corn soup  
    Chicken  
    Vegetable 
Shrimp wantons in light chicken broth Shrimp wantons in light chicken broth 
Wanton noodle soup 
Delicious vegetable soup 

Deep-fried crumbed prawns                     
Nanjing-style roasted duck                       
Laoban salad                                          
Salt and pepper prawns                           
Chicken lettuce wrap                              
Toasted prawn cake 
Crispy oyster mushrooms Crispy oyster mushrooms 
Tofu salad with spring onions and mushrooms 
Cucumber salad tossed in fresh garlic 



Above dishes might contain allergens. If you have any food allergy, please talk to your waiter.

All prices are inclusive of 10 % Service Charge, 7 % Municipality Fees and 5% VAT
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Wok-fried rice 
      Seafood  
      Yang chow 
      Chicken 
      Egg 
      Vegetable  
Stir-fried noodles Stir-fried noodles 
      Seafood 
      Chicken 
      Vegetable 

سلة ديم سام متنوعة  
 دمبلينج الروبيان "هار غاو" النادي الصيني  

دمبلينج على البخار     
  الروبيان مع الكزبرة   

  دجاج    
  خضار   

السو ماي األفضل مع روي الكراب (السلطعون)
شار سيو باو  الدجاج مع العسل على البخار  

قطايف المأكوالت البحرية المقلية   
سبرينغ رول 
  دجاج    
  خضار    

شياو لونغ باو 
  روبيان     روبيان   

  لحم بقري   
  دجاج   
  خضار   

   

أرز مقلي في المقالة الصينية 
  مأكوالت بحرية  

  يانغ شاو  
دجاج 
بيض  
خضار   

ستير فراي نودلز  ستير فراي نودلز  
  مأكوالت بحرية  

  دجاج   
  خضار  

Assorted dim sum basket 
China Club ‘Har Gau’ crystal shrimp dumplings 
Steamed dumplings 
      Shrimp with coriander 
      Chicken 
      Vegetable 
Superior siew mai with crab roe Superior siew mai with crab roe 
Steamed honey-chicken char siew bao 
Deep-fried seafood wantons 
Spring Rolls  
      Chicken 
      Vegetable 
Xiao long bao 
      Prawns      Prawns
      Beef 
      Chicken 
      Vegetable 



Above dishes might contain allergens. If you have any food allergy, please talk to your waiter.

All prices are inclusive of 10 % Service Charge, 7 % Municipality Fees and 5% VAT
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Crispy whole Peking duck served 
in 2 different ways  
Half Peking duck 
Stir-fried chicken with cashew nuts 
Wok-dried spicy chicken 
Chicken in sweet and sour sauce 
Chicken in spicy Sichuan sauce Chicken in spicy Sichuan sauce 
Cola chicken wings 

BBQ beef ribs 
Black pepper beef fillets 
Lamb stew
Lamb with cumin 
Crispy beef with chili 

كرسبي بطة بكين كاملة تقدم بطريقتين   

نصف بطة بكين   
ستير فراي دجاج مع الكاجو  

دجاج حار مجفف على المقالة الصينية   
دجاج مع صلصة  حلوة وحامضة  
دجاج مع صلصة سيتشوان حارة  

أجنحة دجاج  بالكوال   أجنحة دجاج  بالكوال   

أضالع لحم بقر مشوي   
شرائح لحم البقر المشوي مع الفلفل األسود 

يخنة لحم خروف   
لحم خروف بالكمون   

كرسبي لحم البقر مع الفلفل الحار  



Above dishes might contain allergens. If you have any food allergy, please talk to your waiter.

All prices are inclusive of 10 % Service Charge, 7 % Municipality Fees and 5% VAT

ستير فراي فطر الشيتاكي الصيني المقلي  
 مع نبات التشوي   

أربعة أنواع من فطر المشروم ستير فراي   
التوفو المطهو مع باستا الفول الحار   

ستير فراي خضار متنوعة  مع صلصلة فول الصويا  
ستير فراي الفاصوليا مع الثوم    
بامية على البخار مع صويا الثوم   بامية على البخار مع صويا الثوم   

  

لوبستر مع صلصة الفلفل الخفيفة  
سمك النهاش األحمر مع صلصة يونغشينغ   
سمك النهاش األحمر على البخار مع الصويا  

الروبيان النمري مع صلصة الطماطم  
سمك القد االسود على البخار مع الصويا   
مأكوالت بحرية متنوعة مع صلصة المحار 

روبيان مقلي على المقالة الصينية روبيان مقلي على المقالة الصينية 
  مع صلصة حلوة وحامضة  
  مع صلصة سيتشوان  
  مع الفلفل والثوم   

  مع البروكلي الصيني   
سكالوب على البخار مع النودلز الزجاجي وصلصة 

الثوم   
ستير فراي سكالوب مع خضار متنوعة   ستير فراي سكالوب مع خضار متنوعة   
ستير فراي شرائح سمك مع الخضار  
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Stir-fried Chinese shitake mushrooms with 
baby pak choy 
4 types of mushroom stir-fried  
Braised tofu in spicy bean paste 
Stir-fried mixed vegetables in soya bean sauce 
Stir-fried French beans with garlic 
Steamed okra in garlic soya Steamed okra in garlic soya 
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Lobster in light bell pepper sauce 
Red snapper in Yongsheng sauce 
Steamed red snapper in supreme soya  
Tiger prawns in tomato sauce 
Steamed black cod in supreme soya 
Mixed seafood in oyster sauce 
Wok-fried prawns Wok-fried prawns 
      in sweet and sour sauce 
      in Sichuan sauce 
      with chili and garlic 
      with Chinese broccoli 
Steamed scallops with glass noodles 
in garlic sauce 
Stir-fried scallops with mixed vegetables Stir-fried scallops with mixed vegetables 
Stir-fried fish fillet with vegetables 



Above dishes might contain allergens. If you have any food allergy, please talk to your waiter.

All prices are inclusive of 10 % Service Charge, 7 % Municipality Fees and 5% VAT

Famous “China Club” caramelized banana 
fritters 
Pumpkin cake 
Fried ice cream 
Chocolate wantons 
Custard buns 
Chilled mango pudding with fresh strawberry Chilled mango pudding with fresh strawberry 
Chocolate roll 
Snow fungus soup 
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فطائر "النادي الصيني" المشهورة الموز بالكراميل 

كعكة القرع      
آيس كريم مقلي    
قطايف الشوكوال     
كعك الكاسترد     

بودنغ المانغو المثلّج مع الفراولة الطازجة   
لفائف الشوكوال     لفائف الشوكوال     
حساء فطر الثلج    


