Capture Delightful
Moments this Ramadan

During the holy month, start each day right with healthy
and hearty Suhour delivered direct to your door, and
break your fast with delicious Iftar delights made fresh
and available for pick up every evening.
SUHOUR
Available for delivery from 10.00 PM – 2.00 AM
with a minimum spend of AED 150
IFTAR
Available for pick up at the hotel lobby
from 5.00 PM – 8.00 PM
To place your order, please call:
Call 02 656 1182 or 056 188 7700
Suhour delivery times may vary depending
on your location.

Arabic Cold Mezze

Moutabel
28
Eggplant puree, sesame paste, olive oil and lemon juice
Hummus
32
Chickpeas, sesame paste, olive oil and lemon juice
Tabouleh
28
Parsley, wheat, tomato, onion, mint, olive oil and lemon juice
Warak Enab
32
Stuffed vine leaves with rice
Fattoush
25
Lettuce, tomato, onion, peppers, sumac flavored dressing and crispy pita bread
Cold Mezze Platter 40
Hummus, Tabouleh, Fattoush, Moutabel and Warak Enab
Greek Salad
38
Tomato, cucumber, pepper, onion, olive, oregano, feta cheese and olive oil
Mixed Green Salad
30
Mixed lettuce, tomato, onion, cucumber, olives, asparagus, artichokes, sun-dried tomatoes, olive oil and
balsamic vinegar
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Vegetarian

Arabic Hot Mezze
Lamb Kebbeh
38
Crushed wheat with minced lamb, onion and pine nuts
Meat Sambousek
35
Crispy pastries filled with minced meat, onion and pine
nuts
Spinach Fatayer
35
Pastries filled with chopped spinach, lemon and sumac
Cheese Rukkak
35
Crispy stuffed cheese rolls
Fried Falafel
35
Crushed chickpeas with coriander, onion, and tahina
sauce
Chicken Liver 35
Sauté chicken liver with onion, garlic, sumac and
vinegar
Lamb Mekanek 38
Lamb sausages drizzled with lemon juice and
pomegranate molasses
Hot Mezze Platter 45
Lamb Kebbeh, Cheese Rukkak, Spinach Fatayer, Falafel
and Meat Sambousek

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service
charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Nuts		

Vegetarian

Soups
Arabic Lentil
35
Served with toasted Arabic bread and lemon
Moroccan Harira 40
Lamb, chick peas, coriander, dates and lemon
Vegetable Cream Soup 35
Mixed vegetables with cream, olive oil and extra virgin olive oil
Mushroom Soup 40
Roasted mushroom soup with cream, lemon and croutons
Dajaj Bel Shairieh 35
Chicken vermicelli soup with vegetables
Minestrone Soup
35
Mixed vegetables in tomato broth with lemon and olive oil
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Vegetarian

From the Grill
Shish Taouk 45
Grilled chicken breast cubes marinated in lemon juice and olive oil
Kofta 48
Minced lamb meat mixed with Arabic spices, parsley and onions
Lamb Kebab 55
Grilled lamb cubes marinated in Arabic spices
King Prawns 135
Grilled tiger prawns served with harra sauce
Arabic Mixed Grill
125
Lamb chops, lamb kebab, chicken kebab and kofta
Seafood Mixed Grill 145
Grouper, salmon, calamari, half lobster and prawns
Served with garlic sauce and choice of french fries, steamed vegetables, steamed rice or mashed
potatoes.
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Nuts		

Main Courses

Lamb Shank Tagine 68
Moroccan braised lamb shank, potato, fava beans, carrot, and dry fruits with steamed couscous
Lamb Chops Dolma Mashwi 65
Braised lamb chops in tomato sauce with stuffed kousa, stuffed eggplant and stuffed peppers
Lamb Chops with stuffed Vine Leaves 65
Braised lamb chops in tomato sauce with vine leaves stuffed with rice and meat
Harees 45
Cooked wheat with lamb in cardamom broth
Moussaka 60
Baked Layers eggplant with lamb minced, béchamel and tomato sauce
Lamb Madfoon 58
Slow roast of lamb leg marinated in Emirati spices, cooked rice and yoghurt
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.

Main Courses

Chicken Maklouba 52
Chicken cooked with rice, eggplant, cauliflower served with yoghurt
Chicken Threed 48
Emirati braised chicken with baby marrow, potato, tomato, peppers and raqaq bread
Lamb Biryani
65
Chicken Biryani
65
Shrimps Biryani
65
Served with papadum, mango chutney and cucumber raita

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Nuts		

Desserts
Fruits 45
Mixed seasonal whole fruits
Oreo Cheese Cake 45
Cream cheese, Oreo cookies and fresh raspberries and vanilla whipped cream
Kunafa Nama 45
Soft dough kunafa with cheese, almond and rosewater
Mohalabia
45
Thick creamy milk with rose water, raisins and pistachio
Tiramisu 45
Coffee flavoured biscuit with layer of mascarpone cream and chocolate
Chocolate Fudge Cake 45
Chocolate sponge cake with layers of chocolate fudge topped with vanilla cream
Katayef Kishta
45
Stuffed with Arabic fresh cream served with orange blossom sugar syrup and nuts
Selections of Anantara Homemade Nougat 45
Chocolate nougat, almond nougat, pistachio nougat, toffee bar and nuts bar
Selections of Arabic Sweets
45
Coconut macaroons, basbousa, baklava, pistachio harissa, maamoul mad
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Nuts		

IFTAR SET MENU FOR TWO
AED 250

Starter
Selection of dates, fruits and nuts
Cold & Hot Mezze
Hummus, tabouleh, fattoush, moutabel, warak enab, kebbeh, meat sambousek
and cheese rolls served with assorted bread rolls and Arabic bread
Soup
Chef’s soup of the day
Main Course
Mixed Grill: Lamb chops, lamb kebab, kofta, shish taouk and oriental rice
Chicken maklouba cooked with rice, eggplant, cauliflower serve with yoghurt
Dessert
Basbousa, luqaimat, kunafa and baklava
Mixed seasonal whole fruits
Soft Beverage
Choice of Ramadan juice: jalab, laban ayran, kamar deen, karkadeh or Vimto
Choice of freshly squeezed juice: orange, watermelon or pineapple

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Nuts		

IFTAR SET MENU FOR FOUR
AED 550

Starter
Selection of dates, fruits and nuts
Cold & Hot Mezze
Hummus, tabouleh, fattoush, moutabel, warak enab, kebbeh, cheese roll, meat
sambousek and fried falafel served with assorted bread rolls and Arabic bread
Soup
Chef’s soup of the day
Main Course
Option 1: Mixed Grill - Lamb chops, lamb kebab, kofta, shish taouk and oriental rice
Lamb Madfoon: Slow roast of lamb leg marinated in Emirati spices, cooked rice and yoghurt
Option 2: Mixed seafood: Grill shrimps, salmon, grouper, calamari and mussel with
lemon and harra sauce
Fish Machboos: baked grouper fish in Arabic spices served with yellow rice
Dessert
Basbousa, luqaimat, kunafa and baklava
Mixed seasonal whole fruits
Soft Beverage
Choice of Ramadan juice: jalab, laban ayran, kamar deen, karkadeh or Vimto
Choice of freshly squeezed juice: orange, watermelon or pineapple
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Nuts		

IFTAR SET MENU FOR SIX
AED 850

(Please place your order 24 hours in advance)

Starter
Selection of dates, fruits and nuts
Cold & Hot Mezze
Hummus, tabouleh, fattoush, moutabel, warak enab, kebbeh, cheese roll, meat sambousek,
fried falafel and chicken liver served withassorted bread rolls and Arabic bread
Soup
Chef’s soup of the day
Main Course
Mixed Grill: Lamb chops, lamb kebab, kofta, shish taouk
Half lamb Ouzi with biryani rice
Chicken maklouba cooked with rice, eggplant, cauliflower serve with yoghurt
Macaroni béchamel gratin and vegetables salona
Dessert
Basbousa, coconut macaroon, luqaimat, kunafa and baklava
Mixed seasonal whole fruits
Soft Beverage
Choice of Ramadan juice: jalab, laban ayran, kamar deen, karkadeh or Vimto
Choice of freshly squeezed juice: orange, watermelon or pineapple
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Nuts		

Available for delivery from 10.00 PM - 2.00 AM
with a minimum spend of AED 150
Delivery times may vary depending on your location.

Arabic Cold Mezze

Moutabel
28
Eggplant puree, sesame paste, olive oil and lemon juice
Hummus
32
Chickpeas, sesame paste, olive oil and lemon juice
Tabouleh
28
Parsley, wheat, tomato, onion, mint, olive oil and lemon juice
Warak Enab
32
Stuffed vine leaves with rice
Fattoush
25
Lettuce, tomato, onion, peppers, sumac flavored dressing and crispy pita bread
Labneh
30
Strained yogurt, garlic mint and olive oil
Selection of Arabic cheese 45
Haloumi, akawi, sheelal, labneh ball with tomato, cucumber and olive
Balila
25
Cooked balila beans with lemon and cumin
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Vegetarian

Arabic Hot Mezze

Lamb Kebbeh
38
Crushed wheat with minced lamb, onion and pine nuts
Meat Sambousek
35
Crispy pastries filled with minced meat, onion and pine nuts
Spinach Fatayer
35
Pastries filled with chopped spinach, lemon and sumac
Cheese Rukkak
35
Crispy stuffed cheese rolls
Fried Falafel
35
Crushed chickpeas with coriander, onion, and tahina sauce
Foul Medames
35
Choose your own toppings: onion, tomato, cumin, green chili chopped, parsley, coriander leaves, lemon
juice, olive oil, tahina sauce and boiled eggs
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Nuts		

Vegetarian

Soups

Arabic Lentil
35
Served with toasted Arabic bread and lemon
Moroccan Harira 40
Lamb, chick peas, coriander, dates and lemon
Vegetable Cream Soup
35
Mixed vegetables with cream, olive oil and extra virgin olive oil
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Vegetarian

Saj & Wraps
Cheese Saj 35
Mixed akawi and feta cheese
Za’atar Saj
35
Sesame seeds mixed with za’atar and olive oil
Cheese and Za’atar Saj 38
Za’atar mixed with sesame seeds and oil and
melted olive cheese
Labneh and Za’atar Saj 38
Lebanese soft cheese and za’atar mixed spices
Falafel Wrap 40
Fried falafel wraps in tortilla bread, onion, tomato,
lettuce, tahina and fries
Chicken Sharwarma 45
Chicken sandwich roll with tomato, lettuce, onion,
pickle, tahina sauce and fries
Chicken Quesadilla 45
Corn tortilla filled with cheese, peppers, onion
chicken served with guacamole, sour cream
and fries
Beef Burger 45
Black Angus beef with cheddar cheese, tomato,
onion, pickles and lettuce in sesame bun
and fries

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Vegetarian

From the Grill
Shish Taouk 45
Grilled chicken breast cubes marinated in lemon
juice and olive oil
Kofta 48
Minced lamb meat mixed with Arabic spices,
parsley and onions
Lamb Kebab 55
Grilled lamb cubes marinated in Arabic spices
King Prawns 135
Grilled tiger prawns served with harra sauce
Arabic Mixed Grill
125
Lamb chops, lamb kebab, chicken kebab and
kofta
Seafood Mixed Grill 145
Grouper, salmon, calamari, half lobster and
prawns
Served with garlic sauce and choice of
french fries, steamed vegetables, steamed
rice or mashed potatoes.
Lamb Biryani
65
Chicken Biryani
65
Shrimps Biryani
65
Served with papadum, mango chutney and
cucumber raita

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Nuts		

Fruits 45
Mixed seasonal whole fruits

Desserts

Oreo Cheese Cake 45
Cream cheese, Oreo cookies and fresh raspberries and vanilla whipped cream
Kunafa Nama 45
Soft dough kunafa with cheese, almond and rosewater
Mohalabia
45
Thick creamy milk with rose water, raisins and pistachio
Tiramisu 45
Coffee flavor biscuit with layer of mascarpone cream and chocolate
Chocolate Fudge Cake 45
Chocolate sponge cake with layers of chocolate fudge topped with vanilla cream
Katayef Kishta
45
Stuffed with Arabic fresh cream served with orange blossom sugar syrup and nuts
Selections of Anantara Homemade Nougat 45
Chocolate nougat, almond nougat, pistachio nougat, toffee bar and nuts bar
Selections of Arabic Sweets
45
Coconut macaroons, basbousa, baklava, pistachio harissa, maamoul mad
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.

Nuts		

SUHOUR SET MENU FOR TWO
AED 150

Starter
Selection of dates, fruits and nuts
Yogurt
Cold & Hot Mezze
Hummus, moutabel, labneh, kebbeh, cheese rukkak, falafel with tahina sauce
served with assorted bread rolls and Arabic bread
Selection of Arabic cheeses with olives, cucumber and tomatoes
Main Course
Foul medames - Choose your own toppings: onion, tomato, cumin, green chili chopped,
parsley, coriander leaves, lemon juice, olive oil, tahina sauce and boiled eggs
Egg cooked any style served with your choice of chicken sausage, turkey bacon, potato,
mushroom and tomato
Dessert
Basbousa, luqaimat, kunafa and baklava
Mixed seasonal whole fruits
Soft Beverage
Choice of Ramadan juice: jalab, laban ayran, kamar deen, karkadeh or Vimto
Choice of freshly squeezed juice: orange, watermelon or pineapple

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Nuts		

SUHOUR SET MENU FOR FOUR
AED 350

Starter
Selection of dates, fruits and nuts
Yogurt
Cold & Hot Mezze
Hummus, tabouleh, moutabel, labneh, kebbeh, cheese rukkak, falafel with tahina sauce
served with assorted bread rolls and Arabic bread
Selection of Arabic cheeses with olives, cucumber and tomatoes
Cheese and Zaatar Saj
Main Course
Foul medames - Choose your own toppings: onion, tomato, cumin, green chili chopped,
parsley, coriander leaves, lemon juice, olive oil, tahina sauce and boiled eggs
Egg cooked any style served with your choice of chicken sausage, turkey bacon, potato,
mushroom and tomato
Biryani (lamb, chicken or shrimp)
Dessert
Basbousa, luqaimat, kunafa and baklava
Mixed seasonal whole fruits
Soft Beverage
Choice of Ramadan juice: jalab, laban ayran, kamar deen, karkadeh or Vimto
Choice of freshly squeezed juice: orange, watermelon or pineapple

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Nuts		

SUHOUR SET MENU FOR SIX
AED 550

Starter
Selection of dates, fruits and nuts
Yogurt
Cold & Hot Mezze
Hummus, moutabel, labneh, kebbeh, cheese rukkak, falafel with tahina sauce
served with Assorted bread rolls and Arabic bread
Selection of Arabic cheeses with olives, cucumber and tomatoes
Main Course
Foul medames - Choose your own toppings: onion, tomato, cumin, green chili chopped, parsley,
coriander leaves, lemon juice, olive oil, tahina sauce and boiled eggs
Egg cooked any style served with your choice of chicken sausage, turkey bacon, potato,
mushroom and tomato
Cheese and za’atar saj
Arabic mixed grill lamb chops, lamb kebab, chicken kebab and lamb kofta
Biryani (lamb, chicken or shrimp)
Butter chicken
Dessert
Basbousa, luqaimat, kunafa and baklava
Mixed seasonal whole fruits
Soft Beverage
Choice of Ramadan juice: jalab, laban ayran, kamar deen, karkadeh or Vimto
Choice of freshly squeezed juice: orange, watermelon or pineapple
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.
To place your order, please call 02 656 1182 or 056 188 7700.
Nuts		

SUHOUR
Available for delivery from 10.00 PM – 2.00 AM
with a minimum spend of AED 150
IFTAR
Available for pick up at the hotel lobby from 5.00 PM – 8.00 PM
To place your order, please call:
Call 02 656 1182 or 056 188 7700

Anantara Eastern Mangroves Abu Dhabi Hotel
PO Box 128555, Salam Street, Abu Dhabi, UAE
T +971 2 656 1000 E emdining@anantara.com
anantara.com
anantaraeasternmangroves

استمتع باجمل
األوقات مع رمضان

خالل شهر رمضان المبارك ،تناول سحوراً صحي ًا وشهي ًا من
الوجبات التي يتم توصيلها إلى عتبة دارك وذلك باإلضافة إلى
أشهى وجبات االفطار التي يمكن استالمها مباشر ًة كل مساء
من الفندق.
السحور
متوفراً للتوصيل من الساعة ١٠
مساء حتى الساعة  ٢صباح ًا
ً
مع أي طلبية ال يقل سعرها عن  ١٥٠درهم
االفطار
مساء
متوفراً لإلستالم من الساعة  ٥حتى الساعة ٨
ً
من الفندق
للطلبات يرجى االتصال على:
 ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو ٠٢٦٥٦١١٨٢
قد تختلف أوقات توصيل وجبة السحور إعتماداً على موقعك.

مساء من الفندق
متوفراً لإلستالم من الساعة  ٥حتى الساعة ٨
ً

مقبالت باردة

متبل

28

حمص

32

تبولة

28

ورق العنب
فتوش

32
25

صحن مقبالت باردة 40
حمص ،تبوله ،فتوش ،متبل ،ورق العنب
38
سلطة يونانية
طماطم ،خيار ،فلفل ،بصل ،زيتون ،اوريجانو ،جبنة الفيتا وزيت زيتون
30
سلطة خضار مشكله
خس ،طماطم ،بصل ،خيار ،زيتون ،هليون ،خرشوف ،طماطم مجففة ،خل بلسميك

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
نباتي

مقبالت ساخنة
كبة مقلية

38

سمبوسك باللحمة
فطائر بالسبانخ
رقاق بالجبنة
فالفل

35
35

35

35

كبدة دجاج 35
مقانق 38
صحن مقبالت ساخنة 45
كبة مقلية ،رقاق بالجبنة ،فطائر بالسبانخ ،فالفل ،سمبوسك باللحمة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
مكسرات

نباتي

شوربات
شوربة عدس

35

شوربة حريرة مغربية
شوربة فطر

40

40

شوربة دجاج بالشعيرية 35
شوربة مينيسترون 35
خضار مشكلة بمرقة الطماطم

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
نباتي

مشاوي
شيش طاووق 45
كفتة 48
كباب بلحم البقر 55
روبيان كبير 135
روبيان مشوي كبير مقدم مع صلصة حرة
125
تشكيلة مشاوي
ريش ضاني كباب بلحم البقر ،كباب بلحم الدجاج وكفتة
تشكيلة مشاوي مأكوالت بحرية 145
سمك القشر ،سلمون ،كلمار ،نصف كركند وروبيان
األطباق أعاله تقدم مع صلصة الثوم و اختيارك من بطاطا مقلية ،خضار على البخار ،أرز على البخار ،أو بطاطا مهروسة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
مكسرات

أطباق رئيسية

طاجن بلحم الخروف 68
ريش مشوية مع محاشي 65
ريش مشوية مع ورق العنب 65
هريس 45
مطبوخ مع لحم الخروف وهيل
مسقعة 60
لحم مدفون 58
لحم فخد خروف متبل بالبهارات االماراتية مقدمة مع األرز والروب

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢

أطباق رئيسية

مقلوبة دجاج 52
ثريد الدجاج بالخضار 48
65
65

أرز برياني بلحم الخروف
أرز برياني بلحم الدجاج
65
أرز برياني بالروبيان
يقدم البرياني مع صلصة الجتني وروب الخيار

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
مكسرات

الحلويات
الفاكهة 45
شرائح من الفاكهة الموسمية
تشيز كيك باألوريو 45
جبنة دوبل كريم ،بسكويت أوريو ،توت عليق طازج وكريمة فنيال مخفوقة
كنافة ناعمة 45
مهلبية

45

التيراميسو 45
بسكويت بنكهة القهوة بطبقات من كريمة الماسكربوني والشكوالتة
كيكة فدج الشوكوالتة 45
كعكة إسفنجية لذيذة بطبقة من الفادج الناعم مغطاة بطبقة من فادج الشوكوالتة متوجة بكريمة الفانيال
قطايف بالقشطة

45

تشكيلة انانتارا من النوجا المحلية 45
نوجا بالشوكوال ،نوجا باللوز ،نوجا بالفستق ،قطع حلوى وقطع مكسرات بالسكر
45
حلويات عربية متنوعة
معكرون بنكهة جوز الهند ،بسبوسة ،بقالوة ،هريسة فستق ومعمول مد

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
مكسرات

وجبة افطار لشخصين
 ٢٥٠درهم

مقبالت
تشكيلة تمور وفواكه ومكسرات
مقبالت باردة وساخنة
حمص ،تبوله ،فتوش ،متبل ،ورق العنب ،كبة مقلية ،سمبوسك باللحمة ،رقاق بالجبنة ،وتشكيلة خبز
شوربة
شوربة الشيف اليومية
أطباق رئيسية
تشكيلة مشاوي :ريش ضاني كباب بلحم البقر ،كفتة ،شيش طاووق ،وأرز شرقي
مقلوبة دجاج مطبوخة مع األرز والباذنجان والقرنبيط مقدمة مع الروب
الحلويات
بسبوسة ،لقيمات ،كنافة وبقالوة
شرائح من الفاكهة الموسمية
مشروبات
مختارات من عصائر رمضان :جالب ،لبن عيران ،قمر الدين ،كركدي أو فيمتو
مختارات عصائر طازجة :برتقال ،بطيخ أو أناناس

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
مكسرات

وجبة افطار ألربعة أشخاص
 ٥٥٠درهم

مقبالت
تشكيلة تمور وفواكه ومكسرات
مقبالت باردة وساخنة
حمص ،تبوله ،فتوش ،متبل ،ورق العنب ،كبة مقلية ،رقاق بالجبنة ،سمبوسك باللحمة ،فالفل وتشكيلة خبز
شوربة
شوربة الشيف اليومية
أطباق رئيسية
تشكيلة مشاوي :ريش ضاني كباب بلحم البقر ،كفتة ،شيش طاووق ،وأرز شرقي
لحم مدفون :لحم فخد خروف متبل بالبهارات االماراتية مقدمة مع األرز والروب
تشكيلة مشاوي مأكوالت بحرية :روبيان سلمون سمك القشر ،كلمار وبلح البحر مع ليمون وصلصة حرة
سمك مجبوس
الحلويات
بسبوسة ،لقيمات ،كنافة وبقالوة
شرائح من الفاكهة الموسمية
مشروبات
مختارات من عصائر رمضان :جالب ،لبن عيران ،قمر الدين ،كركدي أو فيمتو
مختارات عصائر طازجة :برتقال ،بطيخ أو أناناس

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
مكسرات

وجبة افطار لستة أشخاص
 ٨٥٠درهم

(يرجى وضع الطلبية  ٢٤ساعة قبل موعد االفطار)

مقبالت
تشكيلة تمور وفواكه ومكسرات
مقبالت باردة وساخنة
حمص ،تبوله ،فتوش ،متبل ،ورق العنب ،كبة مقلية ،رقاق بالجبنة ،سمبوسك باللحمة ،فالفل ،كبدة
دجاج وتشكيلة خبز
شوربة
شوربة الشيف اليومية
أطباق رئيسية
تشكيلة مشاوي :ريش ضاني كباب بلحم البقر ،كفتة ،شيش طاووق
نصف خروف قوزي مع أرز برياني
مقلوبة دجاج مطبوخة مع األرز والباذنجان والقرنبيط مقدمة مع الروب
معكرونة بالبشاميل مع خضار صالونه
الحلويات
بسبوسة ،معكرون بنكهة جوز الهند ،لقيمات ،كنافة ،بقالوة
شرائح من الفاكهة الموسمية
مشروبات
مختارات من عصائر رمضان :جالب ،لبن عيران ،قمر الدين ،كركدي أو فيمتو
مختارات عصائر طازجة :برتقال ،بطيخ أو أناناس

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
مكسرات

مساء حتى الساعة  ٢صباح ًا
متوفراً للتوصيل من الساعة ١٠
ً
مع أي طلبية ال يقل سعرها عن  ١٥٠درهم
قد تختلف أوقات التوصيل إعتماداً على موقعك

مقبالت باردة

28

متبل

32

حمص

28

تبولة

ورق العنب
فتوش
لبنة

32
25

30

تشكيلة من الجبن العربي 45
حلوم ،عكاوي ،شالل ،لبنة مدعبلة مع طماطم وخيار وزيتون
25
بليلة
بليلة مع الليمون والكمون

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
نباتي

مقبالت ساخنة

كبة مقلية

38

سمبوسك باللحمة
فطائر بالسبانخ
رقاق بالجبنة
فالفل

35
35

35

35

فول مدمس 35
مع اختيارك من االضافات التالية :بصل ،طماطم ،كمون ،فلفل أخضر حار ،بقدونس ،كزبرة ،ليمون ،زيت زيتون ،صلصة طحينة
وبيض مسلوق

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
مكسرات

نباتي

شوربات

شوربة عدس

35

شوربة حريرة مغربية 40
شوربة خضار بالكريمة

35

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
نباتي

صاج و سندويشات
صاج جبنة 35
خلطة جبنة عكاوي وفيتا
صاج زعتر

35

صاج جبنة وزعتر 38
صاج لبنة وزعتر 38
سندويش فالفل 40
فالفل بخبز التورتيال مع بصل ،طماطم ،خس ،صلصة
الطحينة وبطاطا مقلية
شاورما دجاج 45
كاساديا الدجاج 45
تقدم مع صلصة األفوكادو والكريمة الحامضة وبطاطا
مقلية
برجر بلحم 45
لحم بقر انغس المشوي في كعك بالسمسم
يتم تقديمه مع البطاطا المقلية

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب
والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠
أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
نباتي

أطباق رئيسية
شيش طاووق 45
كفتة 48
كباب بلحم البقر 55
روبيان كبير 135
روبيان مشوي كبير مقدم مع صلصة حرة
125
تشكيلة مشاوي
ريش ضاني كباب بلحم البقر ،كباب بلحم الدجاج وكفتة
تشكيلة مشاوي مأكوالت بحرية 145
سمك القشر ،سلمون ،كلمار ،نصف كركند وروبيان
األطباق أعاله تقدم مع صلصة الثوم و اختيارك من بطاطا
مقلية ،خضار على البخار ،أرز على البخار ،أو بطاطا مهروسة
65
65

أرز برياني بلحم الخروف
أرز برياني بلحم الدجاج
65
أرز برياني بالروبيان
يقدم البرياني مع صلصة الجتني وروب الخيار

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم
المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
مكسرات

الفاكهة 45
شرائح من الفاكهة الموسمية

الحلويات

تشيز كيك باألوريو 45
جبنة دوبل كريم ،بسكويت أوريو ،توت عليق طازج وكريمة فنيال مخفوقة
كنافة ناعمة 45
مهلبية

45

التيراميسو 45
بسكويت بنكهة القهوة بطبقات من كريمة الماسكربوني والشكوالتة
كيكة فدج الشوكوالتة 45
كعكة إسفنجية لذيذة بطبقة من الفادج الناعم مغطاة بطبقة من فادج الشوكوالتة متوجة بكريمة الفانيال
قطايف بالقشطة

45

تشكيلة انانتارا من النوجا المحلية 45
نوجا بالشوكوال ،نوجا باللوز ،نوجا بالفستق ،قطع حلوى وقطع مكسرات بالسكر
45
حلويات عربية متنوعة
معكرون بنكهة جوز الهند ،بسبوسة ،بقالوة ،هريسة فستق ومعمول مد

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
مكسرات

سحور لشخصين
 ١٥٠درهم

مقبالت
تشكيلة تمور وفواكه ومكسرات
روب
مقبالت باردة وساخنة
حمص ،متبل ،لبنة ،كبة مقلية ،رقاق بالجبنة ،فالفل مع صلصة الطحينة وتشكيلة خبز
تشكيلة من الجبن مقدمة مع الزيتون والخيار والطماطم
أطباق رئيسية
فول مدمس  -مع اختيارك من االضافات التالية :بصل ،طماطم ،كمون ،فلفل أخضر حار ،بقدونس،
كزبرة ،ليمون ،زيت زيتون ،صلصة طحينة وبيض مسلوق
بيض مع اختيارك من سجق الدجاج ،لحم الحبش ،بطاطا ،فطر ،و طماطم
الحلويات
بسبوسة ،لقيمات ،كنافة وبقالوة
شرائح من الفاكهة الموسمية
مشروبات
مختارات من عصائر رمضان :جالب ،لبن عيران ،قمر الدين ،كركدي أو فيمتو
مختارات عصائر طازجة :برتقال ،بطيخ ،أو أناناس

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
مكسرات

سحور ألربعة أشخاص
 ٣٥٠درهم

مقبالت
تشكيلة تمور وفواكه ومكسرات
روب
مقبالت باردة وساخنة
حمص ،متبل ،لبنة ،كبة مقلية ،رقاق بالجبنة ،فالفل مع صلصة الطحينة وتشكيلة خبز
تشكيلة من الجبن مقدمة مع الزيتون والخيار والطماطم
صاج جبنة وزعتر
أطباق رئيسية
فول مدمس  -مع اختيارك من االضافات التالية :بصل ،طماطم ،كمون ،فلفل أخضر حار ،بقدونس،
كزبرة ،ليمون ،زيت زيتون ،صلصة طحينة وبيض مسلوق
بيض مع اختيارك من سجق الدجاج ،لحم الحبش ،بطاطا ،فطر ،و طماطم
أرز برياني (لحم خروف ،دجاج ،أو روبيان)
الحلويات
بسبوسة ،لقيمات ،كنافة وبقالوة
شرائح من الفاكهة الموسمية
مشروبات
مختارات من عصائر رمضان :جالب ،لبن عيران ،قمر الدين ،كركدي أو فيمتو
مختارات عصائر طازجة :برتقال ،بطيخ ،أو أناناس

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
مكسرات

سحور لستة أشخاص
 550درهم

مقبالت
تشكيلة تمور وفواكه ومكسرات
روب
مقبالت باردة وساخنة
حمص ،متبل ،لبنة ،كبة مقلية ،رقاق بالجبنة ،فالفل مع صلصة الطحينة وتشكيلة خبز
تشكيلة من الجبن مقدمة مع الزيتون والخيار والطماطم
أطباق رئيسية
فول مدمس  -مع اختيارك من االضافات التالية :بصل ،طماطم ،كمون ،فلفل أخضر حار ،بقدونس،
كزبرة ،ليمون ،زيت زيتون ،صلصة طحينة وبيض مسلوق
بيض مع اختيارك من سجق الدجاج ،لحم الحبش ،بطاطا ،فطر ،و طماطم
صاج جبنة وزعتر
تشكيلة مشاوي :ريش ضاني كباب بلحم البقر ،كباب بالدجاج وكفتة
أرز برياني (لحم خروف ،دجاج ،أو روبيان)
دجاج بالزبدة على الطريقة الهندية
الحلويات
بسبوسة ،لقيمات ،كنافة وبقالوة
شرائح من الفاكهة الموسمية
مشروبات
مختارات من عصائر رمضان :جالب ،لبن عيران ،قمر الدين ،كركدي أو فيمتو
مختارات عصائر طازجة :برتقال ،بطيخ ،أو أناناس

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة لكافة رسوم الخدمة والضرائب والرسوم المحلية السارية.
للطلبات والمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم  ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو .٠٢٦٥٦١١٨٢
مكسرات

السحور
مساء حتى الساعة  ٢صباح ًا
متوفراً للتوصيل من الساعة ١٠
ً
مع أي طلبية ال يقل سعرها عن  ١٥٠درهم
االفطار
مساء
متوفراً لإلستالم من الساعة  ٥حتى الساعة ٨
ً
من الفندق

أشبع شهيتك بكل راحة:
 ٠٥٦ ١٨٨ ٧٧٠٠أو ٠٢٦٥٦١١٨٢

فندق أنانتارا القرم الشرقي أبوظبي
ص .ب ، 128555 .شارع الشيخ زايد ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
easternmangroves@anantara.com +971 )0( 2 656 1000

anantara.com

anantaraeasternmangroves

