ALL DAY MENU
12.00 pm to 11.00 pm

Starters
Cold Mezzah
Warak Enab (V)

31

Stuffed vine leaves with rice

Hummus (V)

31

Chickpeas, sesame paste, olive oil and lemon juice

Tabouleh (V)

31

Parsley, wheat, tomato, onion, mint, olive oil and lemon juice

Moutabel (V)

31

Eggplant puree, sesame paste, olive oil and lemon juice

Hot Mezzah
Meat Sambousek

38

Minced seasoned lamb and pine seeds in a tender crust

Spinach Fatayer (V)
Pastry triangle filled with spinach, minced onion

38

Cheese Rukkak (V)

38

Fried cheese roll, tomato, lettuce and lemon

Greek Salad (V)

63

Tomato, cucumber, pepper, onion, kalamata olives, dodoni
feta cheese, oregano and olive oil

Mozzarella Burrata Cheese (V)

98

Sliced tomato, Burrata mozzarella cheese, bay rockets leaves
Basil pesto, and extra virgin olive oil

Vietnamese cold spring roll

75

Shrimps, carrot and cucumber served with Nuoc Cham dipping sauce

Quinoa Crab salad

88

Quinoa, crab, avocado, radish, baby spinach, sundried tomato
and lemon dressing

Traditional Caesar Salad

63

Lettuce, Caesar dressing, anchovies, bacon, croutons,
and parmesan cheese

|100
With grilled chicken |75
With prawns

Soup
Oriental lentil soup (V)

50

With lemon and fried pita bread

(ن) نباتي (م) مكسرات

ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
(V) Vegetarian (N) Nuts
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees
and taxes

قائمة الطعام طوال اليوم
من الساعة  ١٢ظهرً ا حتى  ١١مسا ًء

المق ّبالت
المازة الباردة
ورق عنب (ن)
أوراق عنب محشية باألرز

٣١

حمص (ن)
حبوب حمص ،طحينة ،زيت زيتون وعصير الليمون

٣١

تبولة (ن)
بقدونس ،برغل ،طماطم ،بصل ،نعناع ،زيت زيتون وعصير الليمون

٣١

مت ّبل (ن)
هريس باذنجان ،طحينة ،زيت زيتون وعصير الليمون

٣١

المازة الساخنة
سمبوسك باللحمة
لحمة ضأن مفرومة ومتبّلة مع صنوبر يكسوها قشرة رقيقة من العجين

٣٨

فطائر السبانخ (ن)
معجّنات مثلثة الشكل محشوّ ة بالسبانخ والبصل المفروم

٣٨

رقائق الجبنة (ن)
لفائف جبنة مقلية ،طماطم ،خس وليمون

٣٨

سلطة يونانية (ن)
طماطم ،خيار ،فلفل ،بصل ،زيتون كاالماتا،
جبنة فيتا دودوني ،أوريجانو وزيت زيتون

٦٣

جبنة موزاريال بوراتا (ن)
شرائح الطماطم ،جبنة موزاريال بوراتا ،أوراق جرجير،
بيستو الريحان ،زيت زيتون بكر ممتاز

٩٨

سبرنغ رول فيتنامية باردة
روبيان ،جزر وخيار يقدّم مع صلصة التغميس نيوك تشام

٧٥

سلطة كينوا بسرطان البحر
كينوا ،سرطان البحر ،أفوكادو ،فجل ،سبانخ صغيرة،
طماطم مجفّفة وتتبيلة الليمون

٨٨

سلطة سيزر تقليدية (ن)
خس ،صلصة سيزر ،سمك األنشوفة ،بيكون ،خبز محمّص ،وجبنة بارميزان

٦٣

مع روبيان | ١٠٠
مع دجاج مشوي | ٧٥

الشوربة
٥٠

شوربة عدس شرقية (ن)
بالليمون وخبز عربي مقلي

(ن) نباتي (م) مكسرات

ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
(V) Vegetarian (N) Nuts
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees
and taxes

Main Courses
Chicken Mussahab

135

Grilled boneless baby chicken, onion and sumac compote,
pomegranate reduction, toasted pine nuts
Served with green salad and fries

Arabic mixed grill (N)

210

Lamb chop, lamb kebab, chicken kebab, kofta served with fries or rice

Seafood mixed grill

220

Grouper, salmon, calamari, half lobster and prawns served with rice

Calamari
Fried calamari and spicy marinara sauce

88

Classics
All sandwiches served with French fries and side salad

Beef Burger

100

Black Angus beef with cheddar cheese, tomato, onion,
pickles and lettuce in sesame bun

Steak Sandwich

100

Beef tenderloin, tomato, lettuce, mushroom and onion chutney
In ciabatta bread

Chicken Quesadilla

75

Mexican tortilla filled with spicy chicken, onion, peppers and cheese,
served with guacamole, sour cream and spicy tomato salsa

Chicken Shawarma

75

Chicken shawarma roll and garlic chilli sauce

Pizza
Margherita (V)

56

Tomato sauce, mozzarella and oregano

Vegetariana (V)

56

Tomato sauce, mozzarella, oregano and mixed vegetables

Pepperoni

75

Tomato sauce, mozzarella, oregano, olives and beef pepperoni

Chicken

75

Tomato sauce, mozzarella, grilled chicken breast and oregano

(ن) نباتي (م) مكسرات
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Pasta
Spaghetti, tagliatelle, or penne with your choice of sauce

Tomato, basil, olives and capers (V)

90

Mushrooms and cream (V)

90

Bolognese

100

Seafood marinara

108

From the Grill
Serve with fries or green salad
Choice of sauce: mushroom sauce, lemon butter or pepper sauce

Prime rib-eye steak 300g

182

Black Angus beef tenderloin 200g

176

Australian Mulwarra lamb chop 300g

169

Salmon fillet 200g

138

Seabass fillet 200g

151

King prawns 450g

201

(ن) نباتي (م) مكسرات
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Desserts
Crème Brûlée (N)

56

Camel milk crème brûlée and almond biscotti

Umm Ali (N)

56

Warm traditional Arabic bread pudding with pistachio

Chocolate fondant

56

Warm soft chocolate cake with ice cream

Oreo Cheesecake

56

Cream cheese, oreo cookies, fresh raspberries and vanilla
whipped cream

Tiramisu

56

Coffee flavoured biscuit with layers of mascarpone cream and
chocolate

Fresh Fruits

56

Sliced seasonal fruits

Ice Cream per scoop

19

Vanilla, chocolate, strawberry, pistachio

Sorbet per scoop

19

Lemon, mango, raspberry

(ن) نباتي (م) مكسرات
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األطباق الرئيسية
١٣٥

مسحب الدجاج
دجاج صغير مخلي مشوي ،بصل ،وكومبوت السماق
دبس الرمان ،صنوبر محمص
مقدم مع سلطة خضراء وبطاطس مقلية

٢١٠

تشكيلة مشويات عربية (م)
ضلع لحم الضأن ،كباب لحم الضأن ،كباب دجاج ،كفتة
مقدمة مع بطاطس مقلية أو أرز

٢٢٠

تشكيلة مأكوالت بحرية مشوية
سمك القشر ،سلمون ،صبيط ،نصف كركند وجمبري
مقدم مع أرز

٨٨

صبيط
صبيط مقلي وصلصة مارينارا حارة

الكالسيكيات

ُتقدّم جميع السندويشات مع بطاطس مقلية وسلطة جانبية

برجر اللحم البقري

لحم بقر األنغس األسود مع جبنة شيدر ،طماطم ،بصل،مخلّالت وخس بخبز السمسم

سندويش اللحم

١٠٠
١٠٠

تندرلوين اللحم البقري ،طماطم ،خس ،فطر وصلصة بصل محشوة في خبز شيباتا

٧٥

كيساديا الدجاج
خبز تورتيا مكسيكي محشو بالدجاج الحار ،بصل ،فلفل وجبن،
يُقدّم مع غواكامولي ،الكر يمة الحامضة وصلصة الطماطم الحارة

٧٥

شاورما الدجاج
لفافة شاورما دجاج مع صلصة الثوم والفلفل الحار

بيتزا
مارغاريتا (ن)
صلصة طماطم ،جبنة موزاريال وأوريجانو
بيتزا الخضار (ن)

٥٦
٥٦

صلصة طماطم ،جبنة موزاريال ،أوريجانو وتشكيلة خضروات

٧٥

ببروني
صلصة طماطم ،جبنة موزاريال ،أوريجانو ،زيتون ولحم ببروني البقري

٧٥

دجاج
صلصة طماطم ،موزاريال ،صدور دجاج مشوية وبردقوش

(ن) نباتي (م) مكسرات
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باستا
سباغيتي ،تالياتيلي ،أو بيني مع اختيارك من الصلصة

طماطم ،ريحان ،زيتون وقبار (ن)

٩٠

فطر وقشدة (ن)

٩٠

بولونيز

١٠٠

مارينارا المأكوالت البحرية

١٠

من على الفحم
تقدم مع بطاطس مقلية أو سلطة خضراء
اختيارك من الصلصة :صلصة فطر ،زبدة ليمون أو صلصة فلفل

لحم الضلوع المخلي الفاخر  ٣٠٠جم

١٨٢

تندرلوين لحم بقر اآلنغس األسود  ٢٠٠جم

١٧٦

ضلوع ضأن المولوارا األسترالي  ٣٠٠جم

١٦٩

فيليه سلمون  ٢٠٠جم

١٣٨

فيليه قاروص  ٢٠٠جم

١٥١

جمبري جامبو  ٤٥٠جم

٢٠١
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الحلويات
٥٦

كريم بروليه (م)
كريم بروليه بحليب الجمل مع بيسكوتي باللوز

أم علي (م)
بودينغ الخبز العربي التقليدي الساخن مع الفستق

٥٦

فوندان الشوكوالتة
كيكة الشوكوالتة الساخنة والناعمة مع اآليس كريم

٥٦
٥٦

تشيزكيك أوريو
كريمة الجبن ،بسكويت أوريو ،توت عليق طازج مع كريمة الفانيال المخفوقة

٥٦

تيراميسو
بسكويت بنكهة القهوة مع طبقات من كريمة المسكربون والشوكوالتة

٥٦

فواكه طازجة
تشكيلة من قطع الفواكه

١٩

آيس كريم بالقطعة
بنكهة الفانيال ،الشوكوالتة ،الفراولة ،الفستق

١٩

سوربيه بالقطعة
بنكهة الليمون ،المانجو ،توت العليق
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