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Afternoon Tea 
 

How it all started 

The exact origins of the first cup of tea are not precisely known, but legend says 
it was the Chinese Emperor, Shen Nong who first discovered this refreshing 
brew, albeit by accident. A scholar, herbalist and scientist, he believed that 
drinking boiled water promoted good health. One afternoon, whilst on a trip to a 
remote region, the Emperor and his court paused for rest. During the preparation 
of his customary afternoon goblet of hot water, some leaves from a nearby 
camellia bush fell into the cup. Intrigued by the aromatic scent, the Emperor 
drank the infusion and thus, the first cup of tea was born. 

Long before tea was consumed in Britain, the English had two main daily meals; 
breakfast and dinner. Noted as the creator of ‘tea time’, Anna Russell, the 
Duchess of Bedford began inviting friends over to partake in late afternoon 
cakes, sandwiches and tea. The practice began when the Duchess, tired of 
feeling hungry between breakfast and dinner, decided to fill the hours with 
leisurely entertainment and refreshments. Her afternoons became so popular 
that they were quickly adopted by other social hostesses and soon became 
known as ‘Afternoon Tea’. 

Afternoon Tea and High Tea, by English tradition, are two completely different 
meals. High Tea, embraced by the working class of the Victorian age, was 
customarily served towards the end of day and consisted of meats, bread, 
pickles, cheese and of course tea. It was served at a high dining table, hence its 
name. 
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 شاي الظهيرة
 

 كيف بدأ كل شيء
 

 أمبراطورا ً بأن تقول أسطورة هناك ولكن الشاي، من كوب أول اكتشاف حقيقة عن اآلن لحد التعرف يتم لم

 كان .ما لحدً  الصدفة طريق عن ذلك كان وإن المنعش، الشراب هذا اكتشف من أول كان نونغ، شين يدعى

 في .جيدة صحة األبدان يمنح المغلي الماء شرب بأن يعتقد وكان بالعلم، ومولعا ً أعشاب طبيب اإلمبراطور

 حاشيته من وطلب يحكمها، كان التي النائية المناطق أحدى بزيارة اإلمبراطور قام الظهيرات، أحدى

 تساقطت الظهيرة، وقت تناوله على اعتاد الذي المغلي الماء كوب إعداد وأثناء ،قليل ً يستريحوا كي التوقف

 شعر حيث اإلمبراطور، انتباه ذلك أثار .المغلي الماء في بقربهم التي الكاميليا شجيرة من األوراق بعض

 دفعهف المتساقطة، الكاميليا وأوراق المغلي الماء من تشكل الذي المزيج من تفوح زكية رائحة بوجود

 .للشاي كوب أول فكرة ولدت هنا ومن ولذيذ، منعش بأنه ليكتشف المزيج ذلك ليشرب الفضول

  

 اإلفطار هما الطعام من رئيستين وجبتين يتناولون اإلنجليز كان الشاي، على بريطانيا سكان يتعرف أن قبل

 أصدقائها بدعوة بدأت بيدفورت، مقاطعة دوقة روسيل، آنا «الشاي وقت» مبتكرة بأن ملحظة تم .والعشاء

 عندما العادة هذه بدأت .الظهيرة من متأخرة أوقات في الشاي مع والسندويشات الكعك تناول في لمشاركتها

 الساعات هذه تمأل أن وقررت والعشاء، اإلفطار وجبتي مابين الوقت في الجوع بتعب تشعر الدوقة بدأت

 أوقات في الدوقة تكرارها على اعتادت التي الممارسة هذه أصبحت .والممتعة المنعشة الخفيفة بالمشروبات

 .الظهيرة بشاي سميت حتى لبثت وما األخرى، المجتمعات أوساط بين جدا ً شائعة الظهيرة

  

 عن تماما ً تختلفان اإلنجليزية التقاليد من وجبتان هما ،«High Tea» المساء وشاي الظهيرة شاي

 العصر أيام في العاملة الطبقة تناولها على اعتاد «High Tea»المساء شاي أن حيث بعضهما،

 والمخللت والخبز اللحوم بأصناف زاخرة وكانت اليوم نهاية عند دائما ً تقديمها يتم حيث الفكتوري،

 .التسمية جاءت هنا ومن عالية، طعام طاولة على تقديمها يتم كان .بالتأكيد والشاي والجبن
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Summer Afternoon Tea 120 
 
Finger sandwiches. 
Smoked Salmon, Air Dried Beef and grilled Vegetable 
 
Goji berries and raisin scones with clotted cream and orange marmalade 
 
Raspberry tart 
 
Strawberry éclair 
 
Orange bounty 
 
Strawberry and orange Syllabub 
 
Coconut strawberry cake 
 
Selections of berries macaroon 
 
Your choice of premium tea. 
 

 

 
 
 
 
 
Afternoon Tea is served daily from 2.30 pm to 5.30 pm.
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  ١٨٨ً . مانغروفز
 

 ساندويتشز. فنغر

 جبنة تونا، مشوي، بقر لحم مدخن، سلمون

 البرتقال. ومربى الكريمة مع الرقيقة والتفاح زبيب كعكات

 التوت. مع بالليمون البيضاء الشوكوالته موس

 بالشوكوالته. األوبرا كعكة

 إكلير. ميني

 تشيزكيك.

 الفاخر. الشاي قائمة من إختياركم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .عصرا ً ٥:٣٠إلى ظهرا ً  ٢:٣٠الساعة من يوميا ً الظهيرة شاي تقديم يتم
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Salad 
 
Traditional Caesar salad. 63  
With chicken breast. 75  
With prawns. 100 
 

The Bites 
Beef sliders. 88 
Mini beef cheeseburgers. 
 
Smoked salmon finger sandwiches. 75 
Smoked salmon, cream cheese and Tobiko caviar. 
 
Mini turkey panini. 75 
Smoked turkey breast, cheese, tomato, lettuce and honey mustard. 
 
Club sandwich. 88 
Smoked turkey, beef bacon, egg, tomato and lettuce. 
 
Arabic roll. 69 
Small chicken shawarma roll and garlic chilli sauce. 
 
All sandwiches served with fries or salad.  
 
Raw Vietnamese spring roll. 75 
Shrimp, carrot and cucumber served with Nuoc Cham dipping sauce. 
 
Vegetable spring roll. (V) 69 
Fried vegetable spring roll with Thai sweet chilli sauce. 
 
Panko shrimp. 100 
Fried breaded shrimp with guacamole and sour cream. 
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 السلطات
 ٥٠       ٦٣ً.التقليدية سيزر سلطة

 ٧٥ً.الدجاج  صدر مع

    ١٠٠ . الروبيان مع

 

 الخفيفة المقبالت
     ٨٨ً. صغير بقري برغر

 ً.الجبن مع صغير بقري برغر

 

  ٧٥ً . المدخن بالسلمون أصابع ساندويشات

 .توبيكو وكافيار كريمية جبنة مدخن، سلمون

 

 ٧٥ً . رومي بالديك صغير بانيني

 .بالعسل وخردل خس طماطم، جبن، مدخن، رومي ديك صدر

 

 ٨٨ً  . ساندويش كلوب

 .وخس طماطم بيض، مقدد، بقري لحم مدخن، رومي ديك

 

  ٦٩ . عربية لفائف

 .الحار والفلفل الثوم صلصة مع صغير دجاج شاورما ساندويش

 

 .سلطة أو مقلية بطاطا مع تقدم الساندويشات جميع

 

  ٧٥ . فيتنامي رول سبرينج

 .تشام نوك صلصة مع تقدم وخيار جزر روبيان،

 

  ٦٩ . الخضار رول سبرينج

 .التايلندية والحار الحلو صلصة مع مقلية الخضار رول سبريج

 

 ١٠٠ . بانكو روبيان

الحامضة والكريمة المكسيكية األفوكادو صلصة مع مقرمش مقلي روبيان
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Dessert 
 
Chocolate marquise. 56 
Vanilla whipped cream and raspberry coulis. 
 
Tiramisu. 56 
Coffee flavoured biscuit with layers of mascarpone cream and chocolate. 
 
Oreo cheese cake. 56 
Philadelphia cheese cream, Oreo cookies, fresh raspberries and vanilla whipped 
cream. 
 

Opera cake. 56 
 
Crème Brulee. 56 
 
Eclairs .28 
 
Carrot cake. 56 
 
Nabulsi. 56 
 
Chef’s selection of Arabic sweets. (N) 56 
 
Seasonal sliced fruits and berries. 56 
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 الحلويات
 

  ٥٦ً. ماركيز شوكوالتة

  .التوت وصوص المخفوقة الفانيل كريمة مع

 

  ٥٦ً. تيراميسو

 .والشوكوالتة المسكربون كريمة من طبقات مع القهوة بنكهة بسكويت

 

 ٥٦ .أوريو كيك تشيز

 .المخفوقة الفانيل وكريمة الطازج العليق توت أوريو، كوكيز الكريمية، فيلدلفيا جبنة

 

  ٥٦ .الفرنسية األوبرا كيكة
 

  ٥٦ .بروليه كريم
 

 ٢٨ .الشوكوالتة إكلير

 

 ٥٦ .الجزر كيكة

 

 ٥٦ .نابلسية

 

 ٥٦ (. م) العربية الحلويات من الشيف اختيار

 

 ٥٦ً. التوت وأنواع الموسمية الفواكه من شرائح
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Cocktails 
 
Umami Mary. (A) 45 
Vodka, tomato juice, soya sauce,  
lemon, spices. 

 
Strawberry & Lychee Martini. (A) 45 

Gin, lychee, strawberries. 
 

Sweet American Sour. (A) 50 
Amaretto, Frangelico, limoncello,  
lemon, sugar. 

 
Ultimate Mai Tai. (A) 50 

 
Tennessee Lemonade. (A) 45 
Bourbon whiskey, Grand Marnier,  
lime, apricot, ginger beer. 
 

Classic Cocktails 
Martini. (A) 55 
Gin, Dry vermouth 
 
Cosmopolitan (A) 45  

Vodka cranberry juice, triple sec, 
sour mix 

Negroni (A) 55 
Campari ,Rosso martini, Gin  
 
 
 
 

Mojito (A) 45 
Rum ,lime wages, mint leaves, soda 
water 
 
Long island (A) 55 
Rum ,Vodka, Gin, Tequila, Whiskey, 
triple sec sour mix, cola, orange 
juice 
 

Caipirinha (A) 45 
Cachaca, lime wages, brown sugar 
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Aperitifs/Sherry/Ports 
 
Campari. 35 
Fernet Branca. 35 
Martini Dry, Bianco, Rosso. 35 
Pimm’s No.1. 35 
Pernod, Ricard. 35 
Aperol. 35 
Tio Pepe Sherry. 35 
Cockburns L.B.V Port. 35 
 

Bottled Beer 
 
Peroni, Italy. 30 
Corona, Mexico. 30 
Asahi Dry, Japan. 30 
Heineken, Netherlands. 30 
Singha, Thailand. 30 
Stella, Netherland. 30 
 

 
 
 
 

Vodka 
 
Smirnoff. 30 
Absolut. 35 
Ketel One. 45 
Ciroc. 50 
Grey Goose. 50 
(citron, la poire, orange) 
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Whisky 
 
Scotch 
Johnie Walker Black Label.40 
Chivas Regal 12 YO. 35 
Dimple 15. 35 
 
Bourbon 
Jack Daniels. 40 
Elijah Craig 12 YO. 40 
Makers Mark. 55 
 
Malt 
Macallan 12 YO. 50 
Glenlivet 12 YO. 40 
Talisker 10 YO. 40 
Laphroaig “Quarter Cask”. 45 
 
 

Rum 
 
Bacardi Superior. 30 
Havana Club 3 YO. 35 
Havana Club 7 YO. 45 
Captain Morgan Spiced. 35 
Cachaca 51. 35 
 
 
 
 
 

Tequila 
 
Sauza. 30 
Jose Cuervo. 35 
Patron Silver. 45 
Don Julio Anejo. 60 
 

Gin 
 
Bombay Sapphire. 30 
Beefeater. 35 
Tanqueray. 35 
Hendricks. 35 
Tanqueray No. 10. 45 
 

Cognac & Armagnac 
 
Remy Martin X.O. 150 
Hennessy VS. 35 
Martell Cordon Blue. 120 
Cles Des Ducs V.S.O.P. 35 
 

Liqueur 
 
Frangelico, Kahlua, Malibu, 
Sambuca, Baileys, Cointreau, 
Amaretto, Grand Marnier. 35 
Jagermeister. 35 
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Specialty Coffee 
 
Irish coffee. (A) 50 
Irish whiskey, freshly brewed  
coffee and whipped cream. 
 
Mexican coffee. (A) 50 
Kahlua, freshly brewed coffee  
and whipped cream. 
 
Hazelnut lovers. (A) 50 
Frangelico, hazelnut syrup,  
freshly brewed coffee and  
whipped cream. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coffee Selection 
 
Espresso. 21 
Espresso macchiato. 21 
Double espresso. 25 
Americano. 21 
Cappuccino. 25 
Cappuccino con panna. 25 
Café latté. 25 
Café latté macchiato. 25 
Iced coffee. 22 
Hot/Cold chocolate. 25 
Turkish coffee. 28 
 
 

Tea 
 
Royal Ceylon tea. 18 
Earl Grey. 18 
Breakfast tea. 18 
Sencha green tea of Japan. 18 
Green tea red fruits. 18 
Chamomile. 18 
Peppermint. 18 
Darjeeling black tea. 18 
Oriental dream. 18 
Lime blossom. 18 
Moroccan tea. 35 
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 القهوة خيارات
 

 ١٨       .اسبريسو

 ٢٠  .اسبريسو دبل

 ١٨ . أميريكانو

 ٢٢ . كاباتشينو

 ٢٤  .كريمة مع كاباتشينو

 ٢٠  .التيه

 ٢٢  .مثلجة قهوة

 ٢٥  .باردة/ساخنة شوكوالته

 ٢٠ . تركية قهوة
 
 

 شاي
 

 ١٨  .الملكي سيالن

 ١٨ . جراي إيرل

 ١٨ . الفطور شاي

 ١٨  .االخضر الياباني سينشا شاي

 ١٨  .الحمراء الفواكه مع األخضر الشاي

 ١٨ . بابونج

 ١٨  .النعناع أوراق

 ١٨  .االسود دارجيلينج شاي

 ١٨  .الشرقي الحلم

 ١٨  .الليمون زهر

 ١٨  .اللويزة

 ١٨  .سوشونج البسانج

 ٣٥.  مغربي شاي
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Fresh Juices 
 
Selection of fresh juices. 25 
Orange, strawberry, apple,  
pineapple, grapefruit, carrot,  
lemon-mint, mango. 
 

Mocktails 
 
Berry Iced Tea. 30 
Cranberries, elderflower, mint, tea. 
 
Watermelon & Strawberry Cooler. 30 

Watermelon, strawberries,  
lime, mint. 
 
Lemongrass-lime Leaf. 30 
Lemon, kaffir, lemongrass,  
green apple juice. 
 
Grapefruit No-jito. 30 
Grapefruit, honey, mint, soda. 
 
P&P. 30 
Passion fruit puree, peach puree,  
orange juice. 
 
 
 
 

 
 
 
Artist. 30 
Strawberries, passion fruit,  
pineapple, lime, almond syrup. 
 
Soho Blush. 30 
Pomegranate, almond and 
grenadine syrup, cranberry juice. 
 

Soft Drinks 
 

Coca Cola. 15 
Coca Cola Light. 15 
Sprite. 15 
Fanta. 15 
Ginger ale. 15 
Tonic water. 15 
Soda water. 15 
Bitter lemon. 15 
Red Bull regular. 25 
Red Bull sugar free. 25 
 

Smoothies. 40 
Dates & banana 
Fruity vest 
Strawberry & berries 
Coffee caramel crème 
Choco crumble 
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 ٣٠  .آرتيست

 حامض، ليمون أناناس، فروت، باشن فراولة،

 .اللوز شراب

 

 ٣٠  .بلش سوهو

 التوت عصير والغرينادين، اللوز شراب برمان،

 .البري
 

 

 الغازية المشروبات
 

 ١٤ . كوال كوكا

 ١٤ . اليت كوال كوكا

 ١٤ . سبرايت

 ١٤ . فانتا

 ١٤ . إيل جينجر

 ١٤ . تونيك ماء

 ١٤ . الصودا ماء

 ١٤ . حامض ليمون

 ٢٥ . بول ريد

 ٢٥ . السكر من خالي بول ريد
 طازجة عصائر

 

 ٢٥  .الطازجة العصائر من تشكيلة

 فروت، جريب أناناس، تفاح، فراولة، برتقال،

ًمانجو ونعنع، ليمون جزر،

 

 الموكتيالت
 

 ٣٠.   المثلج التوت شاي

 .شاي نعنع، إلدرفلور، بري، توت

 

 ٣٠ .  السلطة مشروب

 عصير الجرجير، عصير الخيار، عصير

 .تاباسكو فلفل، ملح، الشمندر،

 

 ٣٠.  المنعش والفراولة البطيخ عصير

 .نعنع ليمون، فراولة، بطيخ،

 

 ٣٠ .الحامض الليمون أوراق

 عصير حامض، ليمون آسيوي، ليمون ليمون،

 .األخضر التفاح

 

 ٣٠ . جيتو نو فروت جريب

 .صودا نعنع، عسل، فروت، جريب

 

 ٣٠  .بي آند بي

 عصير مركز، دراق مركز، فروت باشن

 .البرتقال
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Water 
 
Al Ain, UAE.   500 ml  10 
Still/Sparkling 

1 litre   15 
 

Evian, France.   330 ml  18 
750 ml  25 
 

Perrier, France.   330 ml  16 
750 ml  25 
 

San Pellegrino, Italy.   500 ml   18 
750 ml   25 
 

Acqua Panna, Italy.   500 ml   18 
750 ml   25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ن( نباتي  )م( مكسرات
 ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطّبقة

(V) Vegetarian, (N) Nuts, (A) Alcohol. 
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes. 

 معدنية مياه
 

١٠/١٤ًًمل ٥٠٠ً.المتحدة العربية اإلمارات العين،

 ١٥ ًلتر ١ً 

 

 ١٨ًمل ٥٠٠ً.فرنسا ،إيفيان

٢٥ًًمل ٧٥٠ً

 

 ١٦ًمل ٣٣٠ً.فرنسا بيرير،

٢٥ًًمل ٧٥٠ً

 

 ١٨ًمل ٥٠٠ً.إيطاليا بيليغرينو، سان

 ٢٥ًمل ٧٥٠ً

 

 ١٨ًًًًًًًًًمل ٥٠٠ً .إيطاليا بانا، اكوا

 ٢٥ًمل ٧٥٠ً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


