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Salads & Soup/السلطات و الشوربات

Nicosie Salad (S, D, V)
Served with tuna flax, Potato, green 
beans, anchovy, tomato, onion, black 
olive and egg accompanied with 
smoked salmon served with French 
dressing 

55/35 (S, D, V) سلطة نيسواز
التونا مع بطاطس,فاصوليا 

خضراء,انشوفي طماطم,زيتون اسود 
و السلون المدخن يقدم مع الصلصة 

الفرنسية

Caesar Salad (S, D)
Crisp Romaine lettuce with zest of 
Caesar dressing topped with shaved 
parmesan cheese and garlic croutons 
and your choice of:
With chicken
With shrimps
With smoked salmon

40

50
70
70

(S, D) سلطة سيزار
خس روماني مع توابل السيزار مزين بجبنة 

البارميزان المبشور و رقائق الخبز المقرمش 
بالثوم من :

مع الدجاج
مع الروبيان

مع السلمون المدخن 

Tomato Burrata Caprese Salad 
(D, V, N)
Burrata and cherry tomato served with 
pesto sauce and fresh basil

65 سلطة  كبريس-بجبنة بورتا 
(D, V, N)

جبنة بورتا مع الطماطم الكرزية و صلصة 
البيستو و الريحان

Greek Salad (D, V, H)
Romaine lettuce, Feta cheese, Kalamata 
olive, cucumber, cherry tomato, green 
pepper and onion accompanied with 
lemon dressing with sea salt and 
oregano  

48 (D, V, H) سلطة يونانية
خس روماني,جبنة فيتا,زيتون 

كالماطا,خيار,طماطم كرزية و الفلفل 
االخضر مع صلصة الليمون و الملح و 

االوريجانو

Green Salad (V, H)
Assorted Green garden lettuce, 
cucumber, green pepper, asparaguses, 
apple, avocado served with French 
dressing

40 (V, H) سلطة خضار
تشكيلة من الخس ,خيار,فلفل اخضر,هليون 

,تفاح,و االفوكادو مع الصلصة الفرنسية

Rocca Salad (VE, H, N)
Fresh Rocca lettuce with onion, sumac, 
cherry tomato with lemon olive oil 
dressing

40 (VE, H, N) سلطة جرجير
اوراق الجرجير الطازجة مع البصل 

,سماق,طماطم كرزية تقدم مع صلصة 
الليمون و زيت الزيتون 

Salads / السلطات

Soup / الشوربات

Chicken clear soup (D, V)
Clear chicken and vegetable

35 (D, V) شوربة دجاج
شوربه الدجاج بالخضار

Lentil soup (V)
Traditional lentil soup served in 
wholemeal rye bread  

45 (V) شوربه العدس
شوربة العدس التقليدية تقدم مع الخبز 

االسمر المحمص

Harira soup (D, V)
Traditional Moroccan soup with lamb 

40 (D, V) شوربة الحريرة
شوربة الحريرة المغربية مع لحم الغنم 

Cream of Mushroom soup  (D)
Traditional mushroom soup

40 (D) شوربة كريمة الفطر
شوربة الفطر التقليدية  

All prices in UAE dirham and are inclusive of 10% service charge and 7% municipality fee
االسعار بالدرهم االماراتي و تشمل 10% ضريبة الخدمة و 7% رسوم البلدية

Allergen (A), Healthy Option (H), Gluten (G), Vegetarian  (V), Nuts (N), Vegan (VE), Seafood (S), Dairy (D)
 )D( ألبان ،)S( ماكوالت بحرية ،)N( المكسرات ،)V( الخضار ،)VE( نباتي ،)G( الغلوتين ،)H( صحي ،)A( بيض   
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Quick Bites /المزات الباردة

Cold Appetizer / المقبالت البارده 

Hommos (N, A) 25 )N, A( حمص
Hommos Beiruti (N) 25 )N( حمص بيروتي
Moutabel (D, N) 25 )D, N( متبل
Tabouleh (VE) 25 )VE( تبولة
Fattoush (VE) 25 )VE( فتوش
Stuffed Vine leaves (VE) 25 )VE( ورق عنب
Labneh with garlic (D) 25 )D( لبنة بالثوم
Mohammarah (V, N) 25 )V, N( محمرة
Baba Ganush (V, N) 25 )V, N( باباغنوج
Royal Mezzah
(Hommos, Moutabel, Vine leaves, 
Fattoush, Tabouleh)

90 رويال مازة
)حمص,متبل,ورق عنب, فتوش, تبوله(

Hommos with meat 45 حمص باللحم
Chicken liver 40 كبدة دجاج
Grilled halloumi 40 حلومي مشويه
Hot Mezzah
(Lamb Kibbeh, Cheese sambusek, 
spinach fatayer, meat sambusek)

30 معجنات مشكلة
)كبة مقلية ,سمبوسك جبنة,فطاير 

سبانخ,سمبوسك لحمة(

Royal Hot Mezzah
(Lamb Kibbeh, Cheese sambusek, 
spinach fatayer, meat sambusek)
Assorted hot mezzah 3 pcs from each 

50 رويال مازة ساخنة
)كبة مقلية ,سمبوسك جبنة,فطاير 

سبانخ,سمبوسك لحمة(
ثالث حبات من كل نوع

Foul Medammes (VE)
Traditional Arabic food served with 
vegetable platter and olives topped 
with olive oil 

30 (VE) فول مدمس
طبق تقليدي عربي يقدم مع الخضار و زيت 

الزيتون

Vegetable Spring Rolls (VE, N) 40 (VE, N) سبرينج رولز بالخضار
Prawns Tempura (S, A)
Fried Gulf prawns infused in tempura 
flour served with sweet chilli and soy 
sauce

60 (S, A) روبيان تيمبورا
روبيان مغطس بصوص التيمبورا مقلي 
و يقدم مع صلصة الفلفل الحار الحلو و 

الصويا صوص
All appetizers will be served with assorted 
vegetable plate and mixed pickles

جميع المقبالت تقدم مع طبق من الخضار و المخلالت 
المشكلة

Hot Appetizer / المقبالت الساخنة

Manakish / مناقيش

Manakish labnah (D, V) 20 (D, V) مناقيش لبنه
Manakish zatter (V, N) 20 (V, N) مناقيش زعتر
Manakish cheese (D, V) 20 (D, V) مناقيش جبنة
Manakish meat (D, N) 30 (D, N) مناقيش لحمة

All prices in UAE dirham and are inclusive of 10% service charge and 7% municipality fee
االسعار بالدرهم االماراتي و تشمل 10% ضريبة الخدمة و 7% رسوم البلدية

Allergen (A), Healthy Option (H), Gluten (G), Vegetarian  (V), Nuts (N), Vegan (VE), Seafood (S), Dairy (D)
 )D( ألبان ،)S( ماكوالت بحرية ،)N( المكسرات ،)V( الخضار ،)VE( نباتي ،)G( الغلوتين ،)H( صحي ،)A( بيض   
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Pizza & Pasta/ البيتزا و الباستا

Classic Margarita Pizza  (D)
Tomato sauce, mozzarella cheese and 
oregano 

50 (D) بيتزا مرغريتا
صلصة الطماطم,جبنة الموتزاريال و التوابل

Pepperoni Pizza (D)
Tomato sauce, mozzarella cheese and 
beef pepperoni slices

40 (D) بيتزا بيبروني
صلصة الطماطم ,جبنة الموتزاريال و شرائح 

البيبروني البقري

Vegetable Pizza (D)
Tomato sauce, mozzarella cheese, bell 
pepper, onion, garlic, artichoke, black 
olive and mushroom 

53 (D) بيتزا الخضروات
صلصة الطماطم ,جبنة الموتزاريال,فلفل 
اخضر,ثوم,ارضي شوكي,زيتون اسود و 

فطر

Hawaiian Pizza (D)
Tomato sauce, mozzarella cheese, 
chicken strips and pineapple chunks

55 (D) بيتزا هاواي
صلصة الطماطم ,جبنة الموتزاريال مع قطع 

الدجاج و االناناس

Seafood Pizza (D)
Tomato sauce, mozzarella cheese, 
calamari, prawn, and tuna

60 (D) بيتزا فواكه البحر
صلصة الطماطم ,جبنة 

الموتزاريال,كالماري,روبيان,تونه

Pizza / البيتزا

Spaghetti Carbonara (D, A, S)
A simple Italian dish it’s made from 
egg yolk, heavy cream turkey bacon 
and mushroom topped with parmesan 
cheese   

60 (D) سباغيتي كربونارا
طبق ايطالي بسيط من صفار البيض و 

الكريمة البيضاء مع التركي المقدد و الفطر 
و جبنة البارميزان 

Penne Arabiata (D)
Penne pasta with tomato sauce and 
spicy red pepper served with parmesan 
cheese 

50 (D) بيني اربياتا
بيني باستا مع صلصة الطماطم والفلفل 

االحمر الحار مع جبنة البارميزان

Fusilli Al Pesto (D, N)
Fusilli pasta with Italian pesto sauce, 
cream, olive oil and garlic served with 
parmesan cheese 

53 (D) فوسيلي ال بيستو
باستا فوسيلي مع صلصة ال بيستو 

الإليطالية مع الكريمة و الزيتون و الثوم 
يقدم مع جبنة البارميزان

Spaghetti Bolognaise (D)
Spaghetti pasta served with minced 
beef in tomato sauce and parmesan 
cheese 

53 (D) سباغيتي بولونيز
سباغيتي مع لحم البقر المفروم و صلصة 

الطماطم و جبنة البارميزان

Ravioli Marinara (D, A)
Stuffed cheese ravioli with marinara 
cream sauce, mushroom served with 
parmesan cheese 

78 (D) رافيولي مارينارا
رافيولي محشو بالجبن مع صوص كريمي 

مارينارا و الفطر مع جبنة البارميزان

Beef Lasagne (D)
Triple layer lasagne pasta filled with 
bolognaise Béchamel sauce and cheese 

70 (D) الزانيا بلحم العجل
باستا الزانيا من ثالث طبقات محشوة 

بصلصة البيشاميل

Alfredo Pasta  (D)
Your choice of pasta you like and served 
with cream, chicken and mushroom 
sauce, topped with parmesan cheese 

70 (D) باستا الفريدو
اختيارك من الباستا التي تحب تقدم 

بالصلصة البيضاء و الدجاج و الفطر مع جبنة 
البارميزان

Pasta / الباستا

All prices in UAE dirham and are inclusive of 10% service charge and 7% municipality fee
االسعار بالدرهم االماراتي و تشمل 10% ضريبة الخدمة و 7% رسوم البلدية

Allergen (A), Healthy Option (H), Gluten (G), Vegetarian  (V), Nuts (N), Vegan (VE), Seafood (S), Dairy (D)
 )D( ألبان ،)S( ماكوالت بحرية ،)N( المكسرات ،)V( الخضار ،)VE( نباتي ،)G( الغلوتين ،)H( صحي ،)A( بيض   
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All prices in UAE dirham and are inclusive of 10% service charge and 7% municipality fee
االسعار بالدرهم االماراتي و تشمل 10% ضريبة الخدمة و 7% رسوم البلدية

Allergen (A), Healthy Option (H), Gluten (G), Vegetarian  (V), Nuts (N), Vegan (VE), Seafood (S), Dairy (D)
 )D( ألبان ،)S( ماكوالت بحرية ،)N( المكسرات ،)V( الخضار ،)VE( نباتي ،)G( الغلوتين ،)H( صحي ،)A( بيض   

Main Course / االطباق الرئيسية

Grilled Beef Tenderloin (D)
200gms. marinated Angus beef with 
olive oil and rosemary served with grilled 
vegetables and your choice of mashed 
potato or French fries 

130 (D) تندرلوين بقري
200 غرام من لحم البقر انغوس المتبل مع 

زيت الزيتون و الروزماري يقدم مع الخضروات 
المشوية و البطاطا المهروسةاو المقلية حسب 

اختيارك 

Grilled Rib Eye Steak (D)
300 gms. of Angus beef served with grilled 
vegetables and your choice of mashed 
potato or French fries

150 (D) ريب آي مشوي
300 غرام من لحم انغوس البقري تقدم مع 

الخضروات المشوية و البطاطا المهروسة او 
المقلية حسب اختيارك 

Braised Lamb Shank (D)
White bean mash, Gremolata, carrot and 
celeriac served with gravy 

150 (D) اضالع غنم
يقدم مع مطحون الفاصوليا البيضاء و الجرموالتا 

و الجزر تقدم مع صلصة مرق اللحم

Grilled Baby Chicken (D)
Grilled boneless chicken marinated with 
Arabic spices served with garlic sauce, grille 
tomato and onion and fat potato

65 (D) دجاج مسحب
دجاج مسحب متبل و مشوي يقدم مع كريم الثوم 

و الطماطم المشوية و البصل و بطاطا بالدهن 

Grilled Chicken (H)
Grilled tender chicke breast marinated 
with rosemary herbs, served with grilled 
asparagus. 

65 (H) دجاج مشوي
صدر دجاج متبل و مشوي مع الروزماري و 

االعشاب يقدم مع الهليون المشوي

Arabic Mix Grill (H)
Shish taowk, lamb kebab, lamb kofta and 
lamb chop served with grilled onion and 
tomato, French fries or oriental rice Topped 
with Arabic salad bread 

100 (H) مشاوي عربية مشكلة
شيش طاووق,كباب بلحم الضأن,كفتة بلحم 

الضأن , ريش غنم تقدم مع البصل المشوي و 
الطماطم و البطاطا المقلية او االرز الشرقي مع 

خبز البيواز 

Grilled Lamb Kebab (D, A)
Marinated fresh lamb served with arabic 
mix pickles, stuffed grilled bread with 
bewass and French fries and garlic cream 

80 (D, A) كباب غنم
لحم غنم متبل يقدم مع مخلالت عربية مع خبز 

البيوازو البطاطا المقلية و كريم الثوم

Grilled Shish Tawook (D, A)
Marinated chicken served with mix pickles, 
French fries and garlic cream 

75 (D, A) شيش طاووق
قطع من صدر الدجاج المتبل و المشوي يقدم 

مع المخلالت المشكلة و البطاطا المقلية و كريم 
الثوم

Grilled Kofta (D, A, N)
Minced meat marinated with Arabic spices 
served with stuffed grilled bread with 
bewass, mix pickles and French fries and 
garlic cream

65 (D, A, N) كفتة غنم
لحم غنم مطحون مع التوابل العربية يقدم مع 

خبز البيواز و المخلالت المشكلة , بطاطا مقلية و 
كريم الثوم 

Grilled Lamp Chops (D, A)
Marinated lamb chop served with grilled 
tomato stuffed arabic bread with bewass 
and french fries and garlic cream

95 (D, A) ريش غنم
ريش غنم متبلة و مشوية تقدم مع الطماطم 

المشوية و خبز البيواز و كريم الثوم

Chicken Shawarma Plate with 
Hummus  (N, D, A)
Hummus topped with Chicken shawarma 
served with French fries mix pickles garlic 
cream

95 شاورما دجاج طبق مع حمص  
(N, D, A)

حمص مضاف اليه شاورما الدجاج يقدم مع 
بطاطا مقلية و المخلالت و كريم الثوم 

Butter Chicken  (N, D)
Chicken flavoured with different spices and 
yoghurt served with steam rice, papadam 
and pickles

95 (D, N) دجاج بالزبدة
دجاج بنكهات توابل مختلفة يقدم مع االرز 
المطهو على البخار و البابادام و المخلالت

Biriyani  (N, D, A, S)
Traditional Indian rice dish served with 
papadam, raita and pickles
With vegetables
With chicken
With prawns
With lamb

63
68
78
73

(D, N, A, S) برياني
طبق ارز هندي تقليدي يقدم مع البابادام و الرايتا 

و المخلل
بالخضروات

بالدجاج
بالروبيان

بلحم الغنم
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From The Sea & Dessert / مأكوالت بحرية و الحلويات

All prices in UAE dirham and are inclusive of 10% service charge and 7% municipality fee
االسعار بالدرهم االماراتي و تشمل 10% ضريبة الخدمة و 7% رسوم البلدية

Allergen (A), Healthy Option (H), Gluten (G), Vegetarian  (V), Nuts (N), Vegan (VE), Seafood (S), Dairy (D)
 )D( ألبان ،)S( ماكوالت بحرية ،)N( المكسرات ،)V( الخضار ،)VE( نباتي ،)G( الغلوتين ،)H( صحي ،)A( بيض   

Mix Seafood Platter (S, A)
Lobster, tiger prawn, salmon, mussel, 
and calamari served with sautéed 
vegetables and your choice of French 
fries or white rice 

140 (S, A) طبق ماكوالت بحرية متنوع
كركند,روبيان ,سلمون,بلح البحر,كالماري 

تقدم مع خضروات سوتيه و البطاط المقلية 
او االرز االبيض حسب اختيارك

Grilled Jumbo Prawns (S, D, A)
Served with grilled vegetable and 
lemon butter sauce with your choice of 
French fries or white rice 

135 (S, D, A) روبيان جامبو مشوي
يقدم مع خضروات مشوية و صلصة 

الليمون و الزبدة و البطاطا المقلية او االرز 
االبيض حسب اختيارك 

Salmon with Tomato Salsa (S)
Baked salmon with tomato salsa 
served with corn tortilla chips and 
steam rice 

110 سلمون مع صلصة التوماتيلو 
(S)

سلمون مطهو مع صلصة التوماتيلو يقدم 
مع رقائق تورتيال الذرة و االرز المطهو على 

البخار 
Sea Bass Fillet (S, D)
Steamed fish served with sautéed 
creamy fresh spinach and polenta cake 

150 (S, D) سمك السيباس
سمك السيباس مطهو على البخار مع 

السبانخ بالكريمة وفطيرة البولينتا

Classic Fish and Chips (D)
Served with lemon, tartar sauce and 
mushed beans 

68 (D) السمك و الشيبس
تقدم مع الليمون ,صلصة التارتار و 

الفاصوليا المطحونة 

From The Sea / مأكوالت بحرية

Warm Apple Crumble (D)
Grandma’s apple crumble served with 
vanilla ice cream

48 (D) كراميل التفاح الساخن
وصفة كراميل التفاح القديمة تقدم مع 

صلصة الفانيال

Cheese Cake with Mix Berry  (D)
New York Baked cheese cake served 
with fresh mix berries and whipped 
cream 

43 (D) تشيزكيك بالتوت
تشيزكيك على طريقة نيويورك تقدم مع 

التوت و الكريمة البيضاء

Tiramisu (D)
Creamy mascarpone cheese layered 
with coffee soaked, sponge cake served 
with espresso sauce 

48 (D) تيراميسو
جبنة ماسكاريون كريمي مع كيكة اسفنجية 
مغموسة في القهوة و تقدم مع صلصة 

االسبرسو

Um Ali  (D, A, N)
A never ending oriental dessert served 
piping hot

33 (D, A, N)  ام علي
طبق حلو شهي يقدم ساخن للغاية مع 

مكسرات متنوعة

Kunafa cheese  (D, N)
Traditional Palestinian sweet mad with 
cheese  

35 (D, N) كنافة الجبنة
طبق فلسطيني تقليدي يصنع من الجبنة

Mix Baklawa Platter  (D, N)
Assorted mix baklawa 

35 (D, N)  بقالوة
باستا الزانيا من ثالث طبقات محشوة 

بصلصة البيشاميل
Slice fruit  (VE, H)
Water melon, pineapple, sweet melon, 
grapes, and kiwi

35 (VE, H) شرائح فاكهة

Chocolate Brownies  (D, N)
Warm chocolate brownies with walnut 
served with vanilla ice cream and 
caramel sauce 

48 (D, N) براونيز الشوكوالتة
براونيز الشوكوالتة الدافئة مع الجوز و 

تقدم مع آيس كريم الفانيال

Cream Brulee (D)
Traditional French sweet 

35 (D)  كريم برولي
حلويات فرنسية تقليدية 

Ice cream- 3 scoops (D)
Chocolate, strawberry, vanilla 

48 (D)  آيس كريم 3 مالعق
شوكوالتة,فراولة,فانيال

Dessert / الحلويات
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Lamb Kebab Sandwich (D, A)
Grilled fresh lamb accompanied with fresh hummus 
and Arabic vegetable mix stuffed in our home made 
saj bread served with French fries

40 )D, A( كباب
لحم غنم مشوي مع حمص و خضار مشكلة يخدم بخبز 

الصاج مع البطاطا المقلية 

Shish Tawook Sandwich (D, A)
Grilled marinated chicken accompanied with garlic 
cream and cucumber pickles stuffed in saj bread 
served with French fries 

35 (D, A) شيش طاووق
صدر دجاج مشوي مع كريم الثوم و المخلل يقدم بخيز 

الصاج مع البطاطا المقلية  

Kofta Sandwich (D, N)
Grilled minced lamb accompanied with hummus, 
parsley, tomato and onion stuffed in saj bread served 
with French fries 

35 (D, N) كفته
لحم الغنم المطحون و المشوي مع حمص و 

البقدونس يقدم مع البطاطا المقلية

Falafel Sandwich with Tahini Sauce (VE, 

D, N)
Traditional falafel sandwich served in saj bread with 
fresh vegetable and mix pickles 

25 (VE, D, N) فالفل مع الطحينة
الفالفل التقليديةالمقدمة بخبز الصاج مع الخضروات 

المشكلة و المخلل

Chicken Shawarma Sandwich in Saj      
(D, N, A)
Chicken shawarma sandwich served in saj bread and 
potato mix pickles and garlic cream  

35 (D, N, A) شاورما الدجاج
شاورما الدجاج المقدم بخبز الصاج مع البطاطا و كريم 

الثوم  

Chef Burger (D, A)
250 gms. Ground beef patty layered with fried egg, 
bacon, sliced cheddar cheese, cucumber pickles, 
tomato, lettuce and mayonnaise served with French 
fries and coleslaw 

75 (D, A)  برجر الطاهي
فطيرة باتيه ذات 250 غرام من اللخم المفروم 

مع بيض مقلي,لحم مقدد,جبنة التشيدر,مخلل 
الخيار,طماطم,خس و المايونيز تقدم مع سلطة 

الكول سلو 

Sliders (D, A, N)
3 mini burgers beef, chicken and lamb burgers served 
on fresh mini brioche buns with French fries

78 (D, A, N) ساليدرز
3 ميني برغر ,بقر,دجاج و لحم الضأن يقدم مع ميني 

بريوش طازج و بطاطا مقلية 

Classic Chicken Burger (D, A, N)
Grilled chicken breast marinated with B, B, Q sauce 
layered with lettuce, tomato, sliced cheddar cheese 
served with French fries and coleslaw

63 (D, A, N) برجر الدجاج الكالسيكي
صدر الدجاج المشوي مع طبقات الخس و الطماطم 

و شرائح جبنة شيدر و يقدم مع  صلصة الفول 
والبطاطا القلية و الكول سلو

Steak Sandwich (D, A)
Grilled New York strip steak with cheese, tomato and 
slice grilled onion, mayonnaise and crispy lettuce 
served in French baguette with French fries and 
coleslaw

68 (D, A) سندويش ستيك
ستيك مشوي مع الجبن و الطماطم و شرائح البصل 

المشوي والمايونيز و الخس يقدم في باغيت 
فرنسي مع البطاطا المقلية و الكول السلو

Club Sandwich (D)
Double Decker sandwich with grilled chicken breast, 
crispy bacon, fried egg, lettuce, tomato in a white or 
brown toasted bread served with French fries and 
coleslaw

58 (D) كلوب سندويش
سندويش دبل ديكر مع صدور الدجاج

المشوية,لحم مقدد,بيض مقلي, خس, طماطم 
و الجبنة في خبز ابيض او اسمر يقدم مع البطاطا 

المقلية و الكول سلو

Vegetable & Cheese Sandwich (V, D, A)
Marinated grilled vegetable in herbs with grilled goat 
cheese, mayonnaise, lettuce and sundried tomato in a 
focaccia served with French fries and coleslaw

53 (D)سندويش الجبن مع الخضروات
خضروات مشوية متبلة باالعشاب مع جبن ماعز 

مشوي و مايونيز و خس و طماطم مجففة يقدم 
في خبز فوكاشيا مع البطاطا المقلية و الكول سلو

Grilled Halloumi Sandwich (D)
Grilled halloumi cheese with oregano, tomato and 
cucumber wrapped in markouk, bread served with 
French fries and coleslaw

55 (D) سندويش حلومي مشوي
جبن حلومي مشوي مع الريحان و الطماطم و الخيار 

ملفوف بخبز عربي و يقدم مع البطاطا المقلية و 
الكول سلو

Buffalo Cheese & Tomato Sandwich (D)
Buffalo Mozzarella cheese with fresh tomato lettuce 
and pesto sauce in ciabatta bread served with French 
fries and coleslaw

55 سندويش بجبنة البوفالو و 
(D) الطماطم

جبنة موزاريال البوفالو مع الطماطم ,خس و صلصة 
البيستو تقدم بخبز الشباتا مع البطاطا المقلية و 

الكول سلو

Chicken Quesadilla (D)
Chicken, onion, bell peppers with Melted cheddar 
cheese in tortilla bread Served with nachos, 
guacamole, Sour cream and tomato salsa

75 (D) كاساديال دجاج
قطع من الدجاج,بصل,فلفل, جبنة شيدر المذوبة بخبز 
التورتيال يقدم مع الناتشز وجواغامولي وساوركريم و 

صلصة التوماتيلو

Smoked Salmon Bagel (D)
Horseradish cream, onions and capers, Served with 
French fries 

75 (D) سلمون مدخن بالباغل
صلصة الفجل و البصل و الكبار يقدم مع البطاطا 

المقلية 

All prices in UAE dirham and are inclusive of 10% service charge and 7% municipality fee
االسعار بالدرهم االماراتي و تشمل 10% ضريبة الخدمة و 7% رسوم البلدية

Allergen (A), Healthy Option (H), Gluten (G), Vegetarian  (V), Nuts (N), Vegan (VE), Seafood (S), Dairy (D)
 )D( ألبان ،)S( ماكوالت بحرية ،)N( المكسرات ،)V( الخضار ،)VE( نباتي ،)G( الغلوتين ،)H( صحي ،)A( بيض   

Sandwiches/ السندويشات



MENU

Beverages & Shisha / مشروبات و شيشه

Tea / الشاي

English Breakfast 23 شاي اسود
Earl Grey 23 ايرلي غراي
Jasmine Tea 23 شاي الياسمين
Green Tea 23 شاي اخضر
Chamomile 25 بابونج
Moroccan Tea 23 شاي مغربي
Ginger Tea 23 زنجبيل
Ice Tea 23 شاي مثلج

Americano 23 قهوة امريكن
Espresso 20 اسبرسو
Double Espresso 23 دبل اسبرسو
Hot Chocolate 23 شوكوالتة ساخنة
Café Latte 25 كافية التية
Cappuccino 25 كابوشينو
Turkish Coffee 20 قهوة تركي
Caramel Latte 28 كراميل التيه
Caramel Cappuccino 28 كراميل كابوشينو

Coffee / القهوة

Local Water 12 / 17 17 / 12 مياه االمارات    
Acqua Panna 17 / 28 28 / 17 اكوا بانا
S.Pellegrino 18 / 28 28 / 18 سانبلغرينو
Soft Drinks 18 مشروبات غازية
Non-Alcoholic Beer 25 بيره خالية من الكحول
Fresh Juice 30 العصائر الطازجة
Orange, Pineapple,
Kiwi, Watermelon

برتقال, اناناس, كيوي, بطيخ

Energy Drink 30 مشروب الطاقة

All prices in UAE dirham and are inclusive of 10% service charge and 7% municipality fee
االسعار بالدرهم االماراتي و تشمل 10% ضريبة الخدمة و 7% رسوم البلدية

Shisha / شيشه

Double Apple
Grape
Strawberry
Orange
Mint
Pineapple
Rose
Melon
Saloum
Cherry
Lemon
Watermelon
Vanilla
Lemon mint
Gum with Mint
Berry with Mint
Mix shisha

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
53
53
53
53

تفاحتين
عنب

فراولة
برتقال

نعنع
اناناس

ورد
شمام
سلوم

كرز
ليمون
بطيخ

فانيال
ليمون نعنع

علكة مع النعنع
توت مع النعنع
شيشه ميكس



MENU

Mocktails /موكتيالت

All prices in UAE dirham and are inclusive of 10% service charge and 7% municipality fee
االسعار بالدرهم االماراتي و تشمل 10% ضريبة الخدمة و 7% رسوم البلدية

Mocktails / موكتيالت

Creamy Avocado
Fresh Avocado, Dates, Banana, 
Honey and cream

35 كريمي افوكادو
افوكادو,تمر,موز,عسل,كريمة

Season Effect
Fresh Watermelon, passion fruits, 
pineapple, grapes

35 سيزون افكت
بطيخ,فاكهة الباشن,اناناس,عنب

Green Punch
Green apple, celery, kiwi

35 غرين بانش
تفاح اخضر, كرفس, كيوي

Vitamin C
Orange, Lemon, Parsley, kiwi

35 فيتامين سي
برتقال,ليمون,بقدونس و كيوي

Fruit Fusion
Passion Fruit, Strawberry and 
Mango

35 فروت فيوجن
فاكهة الباشن,فراولة,مانجو

Your Garden
Your choice from the fruits you 
like

35 يور جاردن
اختيارك من الفواكه الطازجة التي 

تحب

Classic Pinacolada
Pineapple, coconuts cream

35 كالسيك بيناكوالدا
اناناس و كريم جوز الهند

Mojito / موهيتو

Watermelon mojito
Strawberry mojito
Lemon mojito
Orange mojito

30 موهيتو بطيخ
موهيتو فراولة
موهيتو ليمون
موهيتو برتقال

Yogurt Smoothie / موكتيل باللبن

Strawberry smoothie
Banana smoothie
Pineapple smoothie
Mango smoothie

30 فراولة سموزيس
موز سموزيس

اناناس سموزيس
مانجو سموزيس

Milkshake / موكتيل الحليب مع ايس كريم

Strawberry milk shake
Chocolate milk shake
Vanilla milk shake

30 فروله ميلك شيك
شوكوالته ميلك شيك

فانيال ميلك شيك
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