Sand.Fire.Salt
STARTERS
Black Angus Beef Tartare with
roasted Bone Marrow (G) (E)

المقبالت
145

Asian mushrooms, rocket leaves, toasted ciabatta

Jumbo Lump Crab Cakes (S) (G) (E)

135

Sriracha dressing, pomelo salad, fresh coriander,
sesame seeds

Pan seared Scallops (S) (D)

تارتار لحم بقر اآلنغس األسود مع نخاع محمص
 خبز شيباتا محمص، أوراق جرجير،فطر آسيوي
)(ق) (غ) (ب

(D)

115

)(أ

سلمون مدخن على الطريقة االسكتلندية

125

)(ق) (أ) (ب

غراتان المحار

 شرائح جبن البارميزان،صلصة هولنديز بنكهة الليمون
95

Marinated tomatoes, celery, chives, confit onion,
balsamic dressing

Farm fresh Field Salad (V)

أسقالوب مقلي في المقالة

 أعشاب دقيقة، كافيار سلمون،أفوكادو مهروس كريمي

Lemon scented hollandaise, shaved parmesan

Heirloom Tomato Salad (V)

)(ق) (أ

 زيت الليمون والزعتر، بطاطا حلوة،بازالء خضراء مهروسة

Creamy avocado puree, salmon caviar, micro herb

Gratinated Mussels (S) (D) (E)

كعكة لحم السلطعون الضخم

، كزبرة طازجة، سلطة باميلو،تتبيلة سيرارشا
سمسم

145

Green pea purée, sweet potato, lemon thyme oil

Scottish smoked Salmon

)(غ) (ب

)(ن

سلطة طماطم بلدية

، كونفيت البصل، ثوم معمر، كرفس،طماطم متبلة
تتبيلة خل البلسميك
85

Green leaves, asparagus, beans, sesame seeds,
citrus dressing

)(ن

سلطة طازجة من المزرعة

 تتبيلة الحمضيات، سمسم، فول، هليون،أوراق خضراء

شوربة

SOUP
Lobster Bisque (S) (D)

95

White onion, red onion and shallots, caramelized
onion puff pastry, veal jus

Sweet Potato and Ginger Soup (V) (D) (G)

)(غ) (أ

شوربة الثالث بصالت

، بصل أحمر وكراث،بصل أبيض
 عصارة لحم العجل،فطيرة البصل المكرمل الهشة
95

Roasted sweet potato, coconut cream, spiced bread

)(ن) (أ) (غ

شوربة البطاطا الحلوة والزنجبيل

 خبز متبل، كريمة جوز الهند،بطاطا حلوة محمصة

SIGNATURES
Cajun spiced Quail (G) (D)

235

265

125

Roasted baby marrows, eggplant, baby spinach, plum tomato sauce

صدر بط مقلي في المقالة

)(ق) (أ

سمك الحمرا مع الجمبري

)(ن) (أ

ريزوتو بالقرع العسلي

 بذور قرع محمصة،أرز كارنارولي كريمي
135

)(غ) (ن) (أ) (ب

تالياتيلي فطر الغابة

 فطر الغابة مشوح،صلصة كريمة الفطر

Mushroom cream sauce, sautéed forest mushrooms

Vegetarian Moussaka (V)

)(م) (أ

 زيت زيتون متبل،قرنبيط مهروس

Creamy Carnaroli rice, toasted pumpkin seeds

Forest Mushroom Tagliatelle (G) (V) (D) (E)

سمان كاجن

 بندق مجروش، صلصة األنيسون، كونفيت الكمثرى،شمندر مهروس

Cauliflower purée, spiced olive oil

Butternut Risotto (V) (D)

)متبل (غ) (أ

، كراث مشوي،موسلين الذرة المدخن
دمي جالس بنكهة البرتقال

Beetroot purée, confit pear, anise sauce, crushed hazelnuts

Red Snapper with Gambas Carabineros (S) (D)

أطباق مميزة

235

Smoked corn mousseline, grilled leeks, orange
scented demi-glace

Pan seared Duck Breast (N) (D)

حساء الكركند

شرائح كركند مقلية في المقالة وزيت زعفران

Pan seared lobster medallions and saffron oil

Three Onion Soup (G) (D)

)(ق) (أ

125

115

)(ن

مسقعة نباتية

 صلصة طماطم، سبانخ صغيرة، باذنجان،كوسا مشوية

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

(A) Contains Alcohol (N) Contains Nuts (V) Vegetarian (S) Contains Shellfish (D) Contains Dairy
(G) Contains Gluten (E) Contains Egg
*All prices are quoted in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges,
local fees and taxes

يرجى إعالمنا إن كنتم تعانون من أي نوع من حساسية الطعام أو أي متطلبات غذائية
.خاصة

(ك) يحتوي على كحول (م) يحتوي على مكسرات (ن) نباتي (ق) يحتوي على قشريات
(أ) يحتوي على منتجات ألبان (غ) يحتوي على غلوتين (ب) يحتوي على بيض

* ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة
والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة

SUHAIL DINNER MENU

Sand.Fire.Salt
FROM THE GRILL

من على الشواية

John Stone - Dry aged- grass fed
Irish Angus & Hereford
T-Bone 1.2kg

695

جون ستون – لحم بقر اآلنغس وهاريفورد المغذى على
الحشائش والمجفف
 كغم1.2 شريحة لحم تي بون

Master Kobe – Grain fed Australian Wagyu
Tenderloin 250g
Chateaubriand 500g

495
950

Little Joe – Free range grass fed Australian
Black Angus
Tomahawk – 1.2kg
Tenderloin 300g
Ribeye 300g

695
375
365

Mort & Co The Phoenix - Grain fed
Australian Wagyu
Tenderloin 250g
Striploin 300g
Rib Eye 300g

445
455
465

Veal Prime Rib

350

Prime veal cutlet 350g

Rack of Lamb

350

275

SIDES
Pommes Pont-Neuf (V) / Truffle Mashed Potato (D) / French Fries (V) / Sweet
Potato Fries (V) / Steamed Seasonal Vegetables (V) / Asparagus (V) / Creamy
Spinach (D) (G) / Sautéed Mushrooms (D) / Glazed Carrots (D) / Green
Salad (V) / Green Beans with Almonds (D) (N) / Mac & Cheese (E) (D) (G)

SAUCES
Red Wine Jus (A) (D) / Béarnaise Sauce (D) / Green Peppercorn Sauce (D) /
Roquefort Sauce (D) / Wild Mushroom Sauce (D) / Chilli Sauce (V) / Chimichurri

*All grilled dishes are served with two sides and one sauce
Please let us know if you have any food allergies or any special dietary requirements.

(A) Contains Alcohol (N) Contains Nuts (V) Vegetarian (S) Contains Shellfish (D) Contains Dairy (G)
Contains Gluten (E) Contains Egg
*All prices are quoted in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees
and taxes

ليتل جو – بقر اآلنغس األسود األسترالي المغذى على
الحشائش حر الحركة
 كغم1.2 – لحم أضالع كبير
 غم300 تندرلوين
 غم300 لحم أضالع

مورت & كو ذا فينيكس – بقر الواغيو األسترالي المغذى
على الحبوب
 غم250 تندرلوين
 غم300 ستريبلوين
 غم300 لحم أضالع

لحم أضالع العجل الفاخرة
أضالع لحم الضأن
 غم350 أغنام بولتارا األسترالية المتغذية على نبات سولتبوش

Organic baby chicken- 400gr

(V)

 غم250 تندرلوين
 غم500 شريحة لحم سميكة

 غم350 ضلع لحم العجل الفاخرة

Bultarra Australian Saltbush 350g

Roasted Baby Chicken

ماستر كوب – بقر الواغيو األسترالي المغذى على الحبوب

دجاج صغير مشوي
 غم400 – دجاج صغير عضوي

أطباق جانبية
/ ) بطاطس مهروسة بالكمأة (أ/)بطاطس بونت نوف (ن
 خضار موسمي/) بطاطا حلوة مقلية (ن/)بطاطس مقلية (ن
 فطر/ ) كريمة السبانخ (أ) (غ/) هليون (ن/)مطهى بالبخار (ن
 فول/ ) سلطة خضراء (ن/ ) جزر بطبقة المعة (أ/ )مشوح (أ
) معكرونة وجبن (ب) (أ) (غ/ )أخضر باللوز (أ) (ن

الصلصات
 صلصة/) صلصة بيارنيز (أ/ )مرقة بالنبيذ األحمر (ك) (أ
 صلصة الفطر/) صلصة روكفورد (أ/)الفلفل األخضر (أ
) صلصة شيميشوري (ن/) صلصة الفلفل الحار (ن/ )البري (أ

* تقدم جميع األطباق مع طبقين جانبيين وصلصة

يرجى إعالمنا إن كنتم تعانون من أي نوع من حساسية الطعام أو أي متطلبات غذائية
.خاصة

(ك) يحتوي على كحول (م) يحتوي على مكسرات (ن) نباتي (ق) يحتوي على
قشريات (أ) يحتوي على منتجات ألبان (غ) يحتوي على غلوتين (ب) يحتوي على
بيض

* ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة
والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة

SUHAIL DINNER MENU

