APPETIZERS AND SNACKS
Tomato Bruschetta (V) (N) (G)

المقبالت والوجبات الخفيفة
85

Buffalo mozzarella and plum tomatoes with basil pesto

Caesar Salad (G)
Romaine lettuce, homemade Caesar dressing, turkey
bacon lardons, garlic croutons and shaved parmesan

65

Add Chicken
Add Prawns (S)

75
85

Greek Salad (V)

65

Kalamata olives, tomato, cucumber, feta, red onion,
capsicum

Burrata

95

Air dried wagyu bresaola, cornichons, balsamic
reduction, rocket leafs

Grilled Prawn and Quinoa Salad (S)

115

Quinoa with lemon dressing, avocado, cucumber,
tomato

Beef Carpaccio

)السيزر (غ

أضِ ف دجاج
)أضِ ف روبيان (ق
)يونانية (ن

بوراتا
، خيار صغير مخلل،بريسوال بلحم عجل الواغيو المجفف
 أوراق جرجير،خل بلسميك مركز
)الكينوا (ق

روبيان مشوي وسلطة

 طماطم، خيار، أفوكادو،كينوا بتتبيلة الليمون

كارباشيو اللحم البقري

)مازة (ن) (م) (غ

اختر واحدة من األطباق التالية ويقدم مع الخبز العربي المفرود
 بابا غنوج/  محمّرة/  متبل مدخن بالحمص/  سلطة فتوش/ سلطة التبولة

SOUP
50

Chilled Spanish tomato soup served with
herb croutons

الشوربة
)(ن) (غ

شوربة جازباتشو التقليدية

شوربة طماطم إسبانية حارّة تقدّم مع الخبز المحمّص

50

Pita bread croutons

)(ن) (م

شوربة عدس تقليدية
مع خبز عربي محمص

PASTA
Linguini Fruits of the Sea (S) (G)

95

الباستا

80

 صلصة طماطم، شوربة بيسك، كالماري، محار، بلح البحر،روبيان

85

صلصة طماطم وفلفل حار غنية

80

بولونيز اللحم البقري مع جبن البارميزان

85

صلصة جبن البارميزان الكريمية

Prawns, mussels, clams, calamari, shellfish bisque

Penne Arrabbiata (G)

)(ق) (غ

لينغويني بثمار البحر
)أرابياتا (غ

Rich tomato and chilli sauce

Tagliatelle Bolognese
Beef bolognese sauce with parmesan cheese

Spinach Gnocchi (V) (N) (G)

Parmesan cream, veal bacon, egg yolk

بيني

تالياتيلي بولونيز

Creamy parmesan cheese sauce

Spaghetti Carbonara (G) (V)

سلطة

 فلفل أحمر، بصل أحمر، جبنة فيتا، خيار، طماطم،زيتون كاالماتا

55

Tabbouleh Salad / Fatoush Salad / Hummus
Smokey Moutabel / Mouhamara / Babaganoush

Traditional Lentil Soup (V) (G)

سلطة

، شرائح جبن بارميزان، قبار،شرائح رفيعة من تندرلوين اللحم البقري
 زيت زيتون،أوراق جرجير

Choose one of the following served with
Arabic flat bread

Traditional Gazpacho (V) (G)

بروسكيتا

 بيكون لحم الديك، صلصة سيزر على الطريقة المنزلية،خس إفرنجي
 خبز الثوم وجبنة بارميزان مبشورة،الرومي

95

Thinly sliced beef tenderloin, capers, parmesan
shavings, rocket leafs, olive oil

Mezzeh (V) (N) (G)

)الطماطم (ن) (م) (غ

جبنة موزاريال بافلو وطماطم بلدية مع بيستو الريحان

)(ن) (م) (غ

)(غ) (ن

نيوكي بالسبانخ

سباغيتي كاربونارا

 صفار البيض، بيكون لحم العجل،كريمة جبن البارميزان
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البيتزا

PIZZA
Pepperoni (G)

95

Italian beef pepperoni with mozzarella cheese

Hawaiian (G)

)ببروني (غ

ببروني إيطالية باللحم البقري مع جبنة الموزاريال
)هاوايان (غ

95

Smoked turkey and pineapple

ّ لحم ديك رومي
مدخن وأناناس

90

Margherita (G) (V)

)(غ) (ن

Tomato sauce and mozzarella

95

Spicy BBQ Chicken (G)
BBQ sauce, grilled chicken, green chili and mozzarella

)(غ) (ن

خضروات متوسطية مشوية

األطباق الرئيسية

115

Veal Schnitzel (N)

دجاج حار بصلصة الباربكيو

 بصل أحمر مع الموزاريال وجبن، فلفل، هليون،كوسا مشوية بالزعتر والثوم
الماعز

Thyme and garlic roasted zucchini, asparagus,
bell peppers, red onion with mozzarella & goats cheese

MAIN COURSE

)(غ

 فلفل أخضر حار وجبنة موزاريال، دجاج مشوي،صلصة الباربكيو

90

Roasted Mediterranean Vegetable (G) (V)

)(م

95

Lamb Kofta

كفتة لحم الضأن
 سلطة بصل وطماطم، صلصة ثوم،أرز شرقي

Oriental rice, garlic sauce, onion and tomato salad

105

)مشوي(غ

95

Curry Sausage

سجق بالكاري
 بطاطس مقلية، صلصة الطماطم بالكاري،سجق لحم عجل مشوي

Grilled veal sausages, tomato-curry sauce, French fries

105

)(غ

110
115

فيليه سلمون مشوي
 أعشاب طازجة، هليون أخضر،ريزوتو بالليمون

Lemon risotto, green asparagus, fresh herbs

Grilled King Prawns (S)

سمك ورقائق بطاطس مقلية
 صلصة التارتار، بطاطس مقلية،فيليه سمك القد بطبقة من البقسماط

Breaded cod fillet, French fries, tartar sauce

Grilled Salmon Fillet

برغر لحم بقر اآلنغس

 بصل وجبن شيدر،بيكون لحم الديك الرومي

Turkey bacon, onion and cheddar cheese

Fish and Chips

245

Saffron rice, tartar sauce, green salad

DESSERT
Selection Haagen Dazs Ice Cream (N) (G)
New York Cheesecake

)(ق

Seasonal Fresh Fruit Platter

روبيان عمالق مشوي

 سلطة خضراء، صلصة التارتار،أرز بالزعفران

27
55

الحلوى
)(م) (غ

تشكيلة مختارة من أيس كريم هاغن داز
تشيز كيك نيو يورك
صلصة قطع توت العليق

Chunky raspberry sauce

طبق فاكهة موسمية طازجة

55

أيس كريم الفانيال

Vanilla ice cream

Warm Chocolate Brownie

55
55

Tiramisu
Mascarpone cheese, coffee drenched biscuits
Lemon Tart
Crunchy biscuit base, lemon curd, meringue
Please let us know if you have any food allergies or any special dietary requirements.

(N) Dish contains Nuts
(G) Dish contains Gluten

براوني الشوكوالتة الدافئة
 صلصة الشوكوالتة،آيس كريم الفانيال

Vanilla ice cream, chocolate sauce

(V) Vegetarian Dish
(S) Dish contains Shellfish

دجاج صغير

، سلطة الكينوا الدافئة،هريسة بالدجاج الصغير المحمر
صلصة الزبادي

Harissa crusted baby chicken, warm quinoa salad,
yoghurt dip

Angus Beef Burger (G)

ستيك لحم العجل

 صلصة ريموالد، بطاطس مقلية،سلطة الخيار والشبت

Cucumber dill salad, French fries, remoulade sauce

Roast Baby Chicken (G)

مارغريتا

صلصة طماطم مع جبنة الموزاريال

تيراميسو
 بسكويت مبلل بالقهوة،جبن الماسكربوني

55

تارت الليمون
 مارينغ، ليمون سميك،قاعدة من البسكويت الهش
.يرجى إعالمنا إن كنتم تعانون من أي نوع من حساسية الطعام أو أي متطلبات غذائية خاصة
(م) طبق يحتوي على مكسرات
(غ) طبق يحتوي على غلوتين

(ن) طبق نباتي
(ق) طبق يحتوي على قشريات

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

تُحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
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