


يرجى إعالمنا عّم إذا كانت لديك أي موانع غذائية أو حساسية أو إستثناءات خاصة

جميع األسعار بالدرهم االماراتي، تتضمن جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب.

)ح( مشتقات الحليب     )ب( بيض     )س( سمك      )غ( غلوتين     )مك( مكسرات      )م( محاريات      )خ( خضار     )ن( نباتي     

املقبالت

الباستا

المزة العربية )ح( )غ( )مك( )ن( 65
سلطة تبولة / فتوش / حمص/ متبل/ محمرّة

سلطة سيزر )ح( )غ( 65
خس صغير مقرمش، جبنة بارميزان، خبز محمص، بيض مسلوق، أنشوفة، صلصة سيزر 

مع الدجاج المشوي ٧٥ 
مع روبيان مشوي )م(  ٩٠ 

سلطة الكينوا النباتية )ن( 85
شمندر، خيار، طماطم، جزر،  فول الصويا ، صلصة حامضية، أعشاب طازجة و خضروات صغيرة، توت، توفو متبل

بولونيز لحم البقر )ح( )غ( 75
لحم البقر المطبوخ ببطء على طريقة التراتوريا باالضافه الى 

مزيج من الخضروات الطازجه

ارابياتا الحارة )ح( )غ( 75 
صلصلة طماطم غنية ومعطرة ومتبلة بالفلفل الحار 

نابوليتانا بالبوراتا الكريمية )ح( )غ( 75
طماطم كرزيه طازجة وصلصة الريحان المغطى بجبنة البوراتا 

الكريمية

روبيان كريمي بالثوم )ح( )غ( )م( 85
روبيان مشوي بالثوم مع صوص جبنة البارميزان الكريمية 

والباستا 

إختر أياً من األنواع التالية – سباغيتي ، البيني، تالياتيلي ، فوزيلي
الوجبات اخلفيفة الساخنة

أطباق المزَة الساخنة  )ح( )غ( )مك( 75
كبة لحم الضأن ، فطائر سبانخ، سمبوسك جنبة ، طحينية وصوص ثوم

ارانشيني الزعفران )ح( )غ( 75
اكلة ارانشيني الفواحة والمقرمشة مع صلصة الثوم المخبوز

روبيان المغطى بالبانكو )غ( )م( 95
روبيان مقرمش مغلف بالبانكو، صلصة الصويا الحلوة ، تغميسة صلصه 

دايكون مع المخلل



All prices are quoted in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.

Please let us know if you have any allergies or special dietary requirements.

(D) Dairy     (E) Egg     (F) Fish     (G) Gluten     (N) Nuts     (S) Shellfish     (V) Vegetarian     (VG) Vegan

APPETISERS

HOT SNACKS PASTAS

Arabian mezzeh (D) (G) (N) (VG) 65
Tabbouleh salad / Fattoush / Hummus / Moutabel / Mouhamara

Caesar salad (D) (G) 65
Crisp baby gem lettuce, shaved parmesan cheese, croutons, boiled egg, anchovies and Caesar dressing

With grilled chicken 75
With grilled prawns (S) 90

Vegan quinoa salad 25
Beetroot, cucumber, tomato, carrot, edamame beans, citrus dressing, fresh herbs and micro greens, goji berries and marinated tofu

Hot mezzeh platter 75
Lamb kibbeh, spinach fatayer, cheese sambousek, 
tahini and garlic sauce

Saffron aranchini (D) (G) 75
Aromatic and crunchy risotto aranchini with baked garlic aioli

Panko coated shrimps (G) (S) 95
Crunchy panko coated shrimps, sweet soya dressing,
daikon radish dip

Beef bolognese (D) (G) 75
Trattoria style slow cooked beef and vegetable ragu

Spicy arrabbiata (D) (G) 75
Rich and fragrant tomato sauce spiced with chili pepper

Napolitana with creamy buratta (D) (G) 75
Fresh plum tomato and basil sauce topped with  
creamy buratta cheese

Creamy garlic prawns (D) (G) (S) 85
Garlic roasted prawns with creamy parmesan cheese sauce 
and orecchiette pasta

Choose any of the following:
Spaghetti, Penne, Tagliatelle or Fusilli
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الساندويتشات والبرغر

احللويات والكيك

السلمون المدخن )ح( )غ( 65
سلمون مدخن خفيف، خبز القمح الخفيف ، صلصة، مع رشة من الكبر 

المملح

ساندويتش ستيك اللحم )ح( )غ( 65
لحم بقري انجوس مشوي، بصل مكرمل حلو، جبنة سويسرية ذائبة، خردل 

كلوب ساندويتش القصر )ح( )غ( 65
دجاج مشوي، بيض مقلي، طماطم، صلصة خردل ديجون الخفيفة، لحم 

بقري مقدد

شطائر الخضروات المشوية )ح( )غ( 65
خضروات متوسطية مشوية، صلصه البيستو، جنبه موزاريال بافالو 

اإليطالية

كعكة الجوز والجزر )ح( )غ( )مك( 55
كعكة الجزر المتبلة بالقرفة ، جوز البقان ، كريمة الجبن بالليمون

أم علي )ح( )ب( )غ( )مك( 50
بودنغ الخبز العربي التقليدي مع خبز البف بيستري والقشطة واللوز وجوز الهند والزبيب

بودنغ شيا النباتي )ن( 45
جوز الهند ،تمر، زعفران، برتقال، بذور الشيا والنعناع3

تشيز كيك )ح( )ب( )غ( 45
تشيز كيك مخبوز مع قشرة بسكويت الزبدة وصلصة التوت الطازجة

المهلبية )ح( )مك( 50
كريمة برائحة الورد والفستق الحلبي

كعكعة الشوكوالتة النباتية )غ( )مك( )ن( 55
مع صلصة التوت والبندق

برجر صدر الدجاج )ح( )غ( 95
صدر دجاج مشوي، صوص بابريكا مدخن، مخلل، جبنة شيدر اإلنجليزية، 

خس آيسبرغ

باربيكيو بيف ساليدرز  )ح( )غ( 85
لحم بقري مطهو ببطء ، صلصة الثوم المدخن، جبنة مانشيجو الذائبة، 

خبز البطاطا

برجر واغيو البقري  )ح( )غ( 95
فطيرة اللحم البقري المفروم، خبز بالسمسم، جبنة تشيدر، خس ايسبرغ، 

طماطم، صوص خاص 

كروك مدام  )ح( )ب( )غ( 75
خبز العجين المخمر و المحمص بالزبدة، بسطرمة لحم بقري مقدد، 

صلصة بشاميل كريمية، جبنة ذائبة،  بيض مقلي
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SANDWICHES AND BURGERS

SWEETS AND CAKES

Smoked salmon (D) (G) 65
Lightly smoked salmon, light rye bread, horseradish dressing 
and sprinkled with salted capers

Steak sandwich (D) (G) 65
Grilled Angus beef tenderloin, sweet caramelized onions, 
melted Swiss cheese and grain mustard

The Qasr Club (D) (G) 65
Rotisserie roasted chicken, pan fried over easy egg, plum 
tomatoes, light dijon mustard dressing and beef bacon

Grilled vegetable panini (D) (G) 65
Grilled Mediterranean vegetables, basil pesto spread, Italian 
buffalo mozzarella

Pecan and carrot cake (D) (G) (N) 55
Cinnamon spiced carrot cake, pecan nuts and lemon cream cheese frosting

Umm Ali (D) (E) (G) (N) 50
Traditional Arabian bread pudding with puff pastry, cream, almonds, coconut and raisins

Vegan chia pudding (VG) 45
Coconut, dates, saffron, orange, chia seeds and mint

Cheesecake (D) (E) (G) 45
Baked cheesecake with a buttery biscuit crust and fresh berry sauce

Mouhalabia (D) (N) 50
Rose scented cream and pistachio nuts

Vegan chocolate cake (G) (N) (VG) 55
With raspberry sauce and hazelnuts

Grain fed chicken breast burger (D) (G) 95
Grilled chicken breast, smoked paprika dressing, pickles, 
English cheddar cheese and iceberg lettuce

BBQ Beef Sliders (D) (G) 85
Pulled slow braised brisket, smoked garlic aioli, melted 
manchego cheese and potato bun

Wagyu beef burger (D) (G) 95
Ground beef patty, sesame bun, cheddar cheese, iceberg 
lettuce, tomato and signature dressing

Croque madame (D) (E) (G) 75
Butter toasted sourdough bread, cured beef pastrami, creamy 
béchamel sauce, melted gruyere cheese and pan fried sunny 
side up egg
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مشروبات مع بدائل الكحولمشروبات خالية من الكحول

مشروبات أماراتيه 

عصير لوز و حمضيات 45 
جريب فروت و برتقال و عصير ليمون و شراب لوز و ماء فوار

جنتل بريز 45  
توت بري وجريب فروت وعصير ليمون وماء فوار

ليمونادة وردي 45
عصير ليمون طازج ، شراب سكر ، عصير توت بري

ليمون ونعناع 45
 عصير ليمون طازج ، شراب سكر ، أوراق نعناع

فيرجن كوالدا 45
 عصير أناناس ، كريمة جوز الهند

شاي مثلج بالنعناع 45
 شاي ، شراب السكر ، عصير ليمون ، أوراق نعناع

شاي مثلج بالليمون 45
 شاي ، شراب السكر ، عصير ليمون

 270 درجة من مزيج ويست سبايسد كاريبيان
بديل رم

خليط بيرسونز مع الكركديه والورد
بديل الجن

مزيج بيرسونز بوتانيكالز لندن
بديل الجن

مزيج جلين دوشوس ويست كوست
ويسكي الجن

عصير زعفران 39 
عصير بنكهه الزعفران

عصير زنجبيل 39 
عصير بنكهه الزنجبيل

قهوة عربية 45
قهوة تركية 45

للزجاجه  الواحده 4٥٠ 
للكأس 4٥

عش التجربة وجرب مشروباتنا اإلماراتية التقليدية الفريدة في المذاق 
والجيدة لصحتك
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ALCOHOL FREE REFRESHERS SPIRITS OF VIRTUES

EMIRATI BEVERAGES

Almond citrus squeeze 45
Grapefruit, orange & lemon juice, almond syrup, 
sparkling water

Gentle breeze 45
Cranberry, grapefruit & lemon juice, sparkling water

Pink lemonade 45
Fresh lemon juice, sugar syrup, cranberry juice

Lemon & mint 45
Fresh lemon juice, sugar syrup, mint leaves

Virgin colada 45
Pineapple juice, coconut cream

Mint iced tea 45
Tea, sugar syrup, lemon juice, mint leaves

Iced lemon tea 45
Tea, sugar syrup, lemon juice

270 Degrees West Spiced Caribbean Blend
Rum alternative

Pearson’s Botanicals Hibiscus & Rose blend
Gin alternative

Pearson’s Botanicals London Botanic blend
Gin alternative

Glen Dochus West Coast Blend
Whisky alternative

Asir Zaafaran 39
Saffron juice

Asir Zengabil 39
Ginger juice

Arabic Coffee 45

Turkish Coffee 45

Glass - 45    |    Bottle - 450

Live the experience and try our traditional Emirati beverages
Unique in taste and good for your health
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مشروبات الشاي 

مشروبات غازية

البابونج 29 

أوراق النعناع النقية 29

 شاي الفطور 29

 إيرل جراي األصلي 29

 شاي أخضر بالنعناع المغربي 29

دبل اسبريسو 29

امريكانو 25

كابتشينو 29

اسبرسو 25 

قهوة مثلجة 29

كافيه التيه 32

ماكياتو 25

موكاتو 25

المشروبات الغازية 25
كوكاكوال ، كوكاكوال زيرو ، فانتا، سبرايت ، سبرايت اليت ، 

ماء تونيك غولدبيرغ أو زنجبيل غولدبرغ

مشروب الطاقة 42  
ريد بول 

عصائر طازجه 29 
جزر ، جريب فروت ، تفاح أخضر ، ليموناضة ، مانجو ، نعناع 

وليموناضة ، برتقال ، أناناس ، بطيخ

مياه معدنية
إيفيان 33٠ مل ١٩ 
إيفيان ٧٥٠ مل 3٥
العين ٧٥٠ مل ٢٥ 
بيرييه 33٠ مل ١٩

ماء فوار  
 إيفيان ٧٥٠ مل 3٥ 
العين ٧٥٠ مل ٢٩ 
بيرييه ٧٥٠ مل 3٥

مشروبات القهوة 
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SPILL THE TEA COFFEE BREAK

Camomile 29

Pure peppermint leaves 29

Brilliant breakfast  29

Original Earl Grey 29

Moroccan mint green tea 29

Double espresso 29

Americano 25

Cappucino 29

Espresso 25

Iced coffee 29

Cafe Latte 32

Macchiato 25

Moccacino 25

SOFT BEVERAGES

Soft drinks 25
Coca-cola, Coca-cola Zero, Fanta Orange, Sprite, Sprite light,  
Goldberg tonic water or Goldberg ginger ale

Energy Drink 42
Red Bull

Fresh juice 29
Carrot, grapefruit, green apple, lemonade, mango, mint 
lemonade, orange, pineapple, watermelon

Still water
Evian 330ml  19
Evian 750ml  35
Al Ain 750ml  25
Perrier 330ml  19

Sparkling water
Al Ain 750ml  29
Perrier 750ml 35
S.Pellegrino 750ml  35


