
  Spicy           Vegetarian          Low-Carb 

Kindly communicate any food allergies to your server.
All prices are in AED and subject to10% service charge,
6% tourism fee and 4% municipality fee.

    حار                نباتي                منخفض الكربوهيدرات

ألرجاء إبالغ النادل عن أي حساسية غذائية ألي نوع من الطعام. 
جميع االسعار بالدرهم اإلماراتي، وخاضعة لـ 10% رسوم خدمات،

6% رسوم سياحية و4% رسوم بلدية . 

S T A R T E R S

Smoked Salmon
Smoked salmon, onion rings, 
capers and herbs potato salad

74

Caesar Salad    
Romaine lettuce tossed in Caesar dressing
with grilled chicken or prawn on fried focaccia

72

Greek Salad    
Romaine lettuce, tomatoes, capsicum, cucumber,
olives, onion, feta cheese with olive oil dressing

65

Cold Mezzeh  
Hummus, moutabel, tabbouleh and fatoush

20 
each

Hot Mezzeh
Fried kibbeh, spinach fatayer, 
cheese and meat sambousek

22 
each

Fried Calamari
Crispy fried squid 
with spicy tomato or sweet chilli sauce

52

S O U P S

Lentil Soup  
Arabic spices and lentil blended puree soup
with lemon and croutons

48

Our soup of the day
Chef’s choice with bread rolls

48

ت لمــقــبـــال ا

سمك سلمون مدخن 
سمك سلمون مدخن مع حلقات بصل طازج،

براعم الكبار وسلطة بطاطس باالعشاب

74

سلطة قيصر    
خس روماني طازج مع تتبيلة قيصر التقليدية

مع إختياركم من دجاج مشوي أو ربيان تقدم مع خبز فوكاشيا مقلي 

72

سلطة يونانية    
طماطم، خس روماني طازج، فلفل أخضر حلو، خيار،

زيتون، بصل مع جبنة فيتا بيضاء تقليدية وتتبيلة زيت زيتون  

65

مازات شرقية باردة  
حمص بالطحينة، متبل، تبولة وفتوش 

 20
لكل 

صنف

مازات شرقية ساخنة 
كبة مقلية، فطائر بالسبانخ، سمبوسك جبنة أو سمبوسك لحم 

 22
لكل 

صنف

حبار كالماري مقلي 
حبار مقلي مقرمش،

يقدم مع صلصة طماطم بالفلفل أو صلصة فلفل حلو 

52

ء لحســا ا

شوربة عدس تقليدية  
حساء عدس تقليدي مع البهارات العربية

يقدم مع خبز محمص وشرائح ليمون حامض 

48

شوربة اليوم 
إختيار كبير الطهات، يقدم مع كرات الخبز

48



  Spicy           Vegetarian          Low-Carb 

*Sandwiches are served with mixed salad and French fries.
Kindly communicate any food allergies to your server.
All prices are in AED and subject to10% service charge,
6% tourism fee and 4% municipality fee.

    حار                نباتي                منخفض الكربوهيدرات

*جميع الساندويتشات تقدم مع سلطة موسمية وبطاطس مقلية.
ألرجاء إبالغ النادل عن أي حساسية غذائية ألي نوع من الطعام. 
جميع االسعار بالدرهم اإلماراتي، وخاضعة لـ 10% رسوم خدمات،

6% رسوم سياحية و4% رسوم بلدية . 

S A N D W I C H E S *

Club Sandwich
Roasted chicken, veal bacon, cheese,
lettuce and fried egg on brown bread

68

Chicken Burger
Chicken patty, cucumber, tomato,
lettuce with French fries and salad

65

Beef Burger
Black Angus beef burger with cheese, veal bacon,
fried egg served with French fries and salad

74

Grilled Panini  
Mozzarella, tomato, basil and olive oil

68

Ciabatta
Grilled beef, vegetables,
provolone cheese and olives 

72

Sandwich of your choice
Tuna, grilled vegetables, cheese or chicken
with your choice of white or brown bread
served with French fries 

55

ت يتشــا و لسند ا

كلوب سندويتش 
دجاج محمر، لحم عجل مقدد، خس روماني طازج، جبنة

وبيض مقلي على خبز أسمر محمص  

68

برقر الدجاج 
دجاج متبل ومشوي، طماطم، خيار، خس طازج وخبز بالسمسم

يقدم مع بطاطس مقلية وسلطة صغيرة طازجة  

65

برقر لحم البقر 
لحم بقري بالك أنغوس مميز، جبن ذائب، لحم عجل مقدد، بيض مقلي

خبز بالسمسم يقدم مع بطاطس مقلية وسلطة صغيرة طازجة 

74

ساندويتش خبز بانيني محمص  
جبن موزاريال إيطالي، طماطم، ريحان/حبق مع زيت زيتون 

68

سندوش خبز شيباتا 
لحم بقري مشوي، خضار منوعة،

جبنة بروفولون وزيت زيتون

72

سندوتش من إختياركم 
إختياركم من السندويتشات التالية، تونة، أو خضار مشوية، أو جبنة، أو دجاج

مع إختياركم من خبز أبيض أو خبز أسمر
يقدم مع بطاطس مقلية 

55



  Spicy           Vegetarian          Low-Carb 

Kindly communicate any food allergies to your server.
All prices are in AED and subject to10% service charge,
6% tourism fee and 4% municipality fee.

    حار                نباتي                منخفض الكربوهيدرات

ألرجاء إبالغ النادل عن أي حساسية غذائية ألي نوع من الطعام. 
جميع االسعار بالدرهم اإلماراتي، وخاضعة لـ 10% رسوم خدمات،

6% رسوم سياحية و4% رسوم بلدية . 

M A I N  C O U R S E S

Mix Grill
Char grilled chicken tawouk, lamb kebab,
kofta kebab, lamb chops, muhamara bread,
biwaz salad, grilled tomatoes and French fries

155

Indian Style Biryani (Lamb or Chicken)  
Spiced tender chicken or lamb cooked with saffron 
basmati rice topped with fried onions, cashew nuts 
and served with raita, pappadam and pickles

85

Murgh Makhani  
Boneless chicken makhani style served with
basmati rice, papadam, mixed salad and pickles

85

Vegetables Curry of the Day    
Medley of fresh vegetables cooked
with exotic Indian spices and herbs

50

Palakwali Dal    
Yellow lentil cooked with fresh spinach leaves
with herbs and spices

46

Beef Tenderloin
Black angus beef fillet steak cooked to your liking, 
fried onion, roasted root vegetables and pepper sauce 

180

ئيســية لر ا ق  طبــا ال ا

مشاوي شرقية مشكلة 
شيش طاؤوق، كباب لحم غنم، كفته مشوية، أرياش غنم

تقدم مع خبز محمرة، سلطة بصل وبقدونس،
طماطم مشوية وبطاطس مقلية 

155

برياني هندي تقليدي )دجاج أو لحم(  
دجاج أو لحم ضاني متبل بالبهارات الهندية التقليدية

مطبوخ مع أرز بالزعفران يقدم مع بصل مقلي، كاجو،
سلطة زبادي رايتا، مخلل وبابادام 

85

مورغ ماكاني )كري دجاج(  
دجاج خالي من العظام مطبوخ بصلصة كاري مكاني
يقدم مع أرز بسماتي، بابادام، سلطة صغيرة ومخلل 

85

كاري الخضار اليومي    
خضار مشكلة موسمية مطبوخة بصلصة كاري

وبهارات هندية منوعة تقدم مع أرز بسمتي أبيض

50

باالك والي دال    
عدس أصفر مطهو مع سبانخ وبهارات هندية،

أعشاب وفلفل حار 

46

فيليه بقري تندرلوين 
لحم بقري بالك أنغوس مشوي حسب الرغبة،

حلقات بصل، خضار محمرة، وصلصة فلفل أسود

180



  Spicy           Vegetarian          Low-Carb 

Kindly communicate any food allergies to your server.
All prices are in AED and subject to10% service charge,
6% tourism fee and 4% municipality fee.

    حار                نباتي                منخفض الكربوهيدرات

ألرجاء إبالغ النادل عن أي حساسية غذائية ألي نوع من الطعام. 
جميع االسعار بالدرهم اإلماراتي، وخاضعة لـ 10% رسوم خدمات،

6% رسوم سياحية و4% رسوم بلدية . 

M A I N  C O U R S E S

Grilled Hamour Fish Fillet  
Fresh Hamour fillet, grilled to perfection
served on fried vermicelli, vegetables,
topped with tomato or pepper sauce 

86

Grilled Lobster (600 - 500 gms)
Grilled Omani lobster with French fries,
grilled tomatoes, garlic sauce and salad

190

Mixed Seafood Grill
Char grilled Omani lobster, king prawns,
fresh Hammour, Mussels and scallop
served with steamed rice

190

Spaghetti alla Bolognese
Spaghetti with beef bolognaise sauce
and parmesan cheese  

68

Stir Fried Noodles  
Stir fried chicken noodles
with fresh vegetables, broccoli in teriyaki sauce

68

Shish Tawouk
Grilled tender chicken skewers
with grilled tomato, French fries and salad

80

ئيســية لر ا ق  طبــا ال ا

سمك هامور فيليه مشوي  
فيليه سمك هامور مشوي جيداً

يقدم على شعرية مقلية، خضار موسمية،
إختياركم من صلصة طماطم أو فلفل 

86

أم الربيان مشوي )500 - 600 غرام( 
أم الربيان عماني مشوي جيداً يقدم مع بطاطس مقلية،

طماطم مشوية، سلطة صغيرة وصلصة ثوم 

190

مشاوي ثمار البحر مشكلة 
تشكيلة غنية من ثمار البحر، أم الربيان، ربيان،
سمك هامور وقواقع متبلة ومشوية جيدا

تقدم مع أرز أبيض  

190

معكرونة سباجيتي مع صلصة بولونيز 
سباجيتي مع صلصة لحم بقري بولونيز

تقدم مع جبنة بارمزان الشهية 

68

معكرونة أسيوية مقلية  
معكرونة أسيوية مقلية مع دجاج،

خضار وبروكولي محضر بصلصة ترياكي  

68

شيش طاؤوق مشوي 
قطع دجاج طري متبلة ومشوية جيداً

تقدم مع طماطم مشوية، بطاطس مقلية وسلطة صغيرة 

80



  Spicy           Vegetarian          Low-Carb 

Kindly communicate any food allergies to your server.
All prices are in AED and subject to10% service charge,
6% tourism fee and 4% municipality fee.

    حار                نباتي                منخفض الكربوهيدرات

ألرجاء إبالغ النادل عن أي حساسية غذائية ألي نوع من الطعام. 
جميع االسعار بالدرهم اإلماراتي، وخاضعة لـ 10% رسوم خدمات،

6% رسوم سياحية و4% رسوم بلدية . 

D E S S E R T S

Cheese Cake
Strawberry cheese cake with mandarine coulis

40

Miniature Dessert
Assortment of French miniature desserts

50

Chocolate Cake
For chocolate lovers, with ganache and more 

40

Cream Caramel
Rich and creamy 

40

Crème Brûlée
The traditional recipe, rich and flavorful 

40

Fruit Platter
Exotic fruits with honeyed yogurt

45

Häägen- Daz Ice Cream
Choice of vanilla, chocolate or strawberry

40

ت يــا لحلو ا

تشيز كيك - كعكة الجبن 
كعكة جبن تقليدية مع فراولة وصلصة ماندارين 

40

تشكيلة حلويات فرنسية 
حلويات فرنسية تقليدية صغيرة 

50

كيكة الشوكوالته 
لمحبي الشوكوال، كيكة شوكوال غنية ولذيذة 

40

كريم كراميل 
الوصفة التقليدية، غنية ولذيذة

40

كريم بروليه 
كستارد محلى بالكراميل، الطريقة التقليدية، غنية بالنكهات 

40

طبق فاكهة موسمي 
فواكه مشكلة مقطعة طازجة تقدم مع زبادي بالعسل 

45

أيس كريم هاغانداز 
إختياركم من فانيليا، شوكوال أو فراولة

40



Kindly communicate any food allergies to your server.
All prices are in AED and subject to10% service charge,
6% tourism fee and 4% municipality fee.

ألرجاء إبالغ النادل عن أي حساسية غذائية ألي نوع من الطعام. 
جميع االسعار بالدرهم اإلماراتي، وخاضعة لـ 10% رسوم خدمات،

6% رسوم سياحية و4% رسوم بلدية . 

B E V E R A G E S

Water
Al Ain - small 10
Al Ain - large 15
Evian, Acqua Panna - still (50cl) 17
Perrier, San Pellegrino - sparkling (50cl) 18

Soft Drinks 15

Red Bull 25

Freshly Squeezed Juice
Orange, Pineapple, Water Melon,
Lemon and Mint, Mixed Fruit

30

Selection of Coffees
Fresh brewed coffee 23
Turkish, Espresso 18
Cappuccino, Café Latte, Macchiato 26

Selection of Teas
English Breakfast, Earl Grey,
Darjeeling, Chamomile, Green Tea,
Jasmine, Moroccan Mint, Peppermint, Lemon Sky

20

Hot Chocolate 26

ت با و لمشــر ا

ماء 
10العين )صغيرة(

15العين )كبيرة(
17إيفيان، أكوا بانا - عادية )50 سل(

18بيريه، سان بيليغرينو، - غازية )50 سل(

15مشروبات غازية 

25ريد بل 

عصائر طازجة 
برتقال، أناناس، بطيخ أحمر، ليمون مع نعناع، فواكه مشكلة

30

تشكيلة قهوة  
23قهوة طازجة 

18تركية، إسبريسو 
26كابوتشينو، كافيه التيه، ماكياتو

تشكيلة من الشاي وشاي االعشاب 
شاي إنكليزي، شاي أيرل غراي، شاي دارجيلينغ، بابونج،

شاي أخضر، شاي ياسمين، نعناع مغربي، نعناع فلفلي، ليمون 

20

26شوكوالته ساخنة 



Kindly communicate any food allergies to your server.
All prices are in AED and subject to10% service charge,
6% tourism fee and 4% municipality fee.

A L C O H O L I C  B E V E R A G E S

Draught Beers 
Heineken, Fosters 38
Guinness 45

Bottled and Canned Beer 
Corona, Budweiser, Heineken,
Amstel light, Asahi, Stella Artois, Fosters 33

Guinness 40

Soju
Jinro Chamisul (360ml btl)

86

Premium Spirits
Chivas Regal, Black Label,
Jack Daniels, Jim Beam, Glenfeddich

40

Regular Spirits
Absolut Blue 38
Gordon’s, Bacardi, Tequila, Smirnoff Red 30

White/Red House Wine by glass (180ml) 40


