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Sushi Platter Selection  طبق يضم تشكيلة من السوشي
Served daily from 12.00pm to 6.00pm                                    من 12.00 مساًء إلى 6.00 مساًء 

ً
تقدم يوميا

Chef’s Selection 6 pcs  (65 من اختيار الطاهي )6 ق
Nigiri (3pcs)/ Maki (3pcs)

 نيجيري )3 ق ) / ماكي )3 ق )

Chef’s Selection 8 pcs  (80 من اختيار الطاهي )8 ق
Sashimi (2pcs) / Maki (6pcs)

ساشيمي )2 ق ) / ماكي )6 ق )

Chef’s Selection 10 pcs   (110 من اختيار الطاهي )10 ق
Sashimi (2pcs) / Nigiri (2pcs)/ Maki (6pcs)

ساشيمي )2 ق ) / نيجيري )2 ق ) / ماكي )6 ق )
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Afternoon Tea  شاي ما بعد الظهيرة
AED 180 for 2 guests
Served every Thursday, Friday and Saturday From 2:00pm to 6:00pm
 ُتقدم أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة 2:00 مساًء إلى الساعة 6:00 مساًء

ً
 إماراتيا

ً
سعر الفردين 180 درهما

Cucumber with cream cheese, chives, white bread,
tomato confit, micro herbs (V) (G)  
خيار مع الجبن القشدي بنكهة الثوم يقدم مع الخبز األبيض
وشرائح الطماطم المتبلة المطهوة واألعشاب )ن) )غ)

Smoked salmon and horseradish cream in brown bread,
quail egg, red raddish, micro herbs (G)
سلمون مدخن مع كريمة الفجل الحار بالخبز األسمر مع بيض السمان والفجل األحمر واألعشاب )غ)

Turkey ham and emmenthal cheese, cranberry chutney,
mayonnaise, white bread, micro herbs (G)
شرائح لحم الديك الرومي المدخن مع جبن اإليمنتال
وشاتني التوت البري والمايونيز والخبز األبيض واألعشاب )غ)

Quiche Lorraine, bacon, onion, baked short crust (G)
فطائر الكيش الفرنسية مع شرائح اللحم المقدد والبصل المغطاة بطبقة رقيقة مخبوزة )غ)

Vegetable samosa with mint sauce (V) (G)
ساموسا الخضراوات بصلصة النعناع )ن) )غ)

Zaatar cheese twist (V) (G)
فطائر الجبن بالزعتر )ن) )غ)
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Date scones with clotted cream, honey,
orange marmalade, strawberry jam (G)
كعكة التمر بالكريمة المتخثرة والعسل ومرمالد البرتقال ومربى الفراولة )غ)

Classic dark chocolate mousse, chocolate shavings (G) (N)
ين بمبشور الشوكوالتة على الطريقة التقليدية )غ) )مك) موس الشوكوالتة الداكنة المز

Red velvet cupcake, cream cheese frosting, fresh raspberries (G)
ين بالجبن القشدي المخفوق والتوت الطازج )غ) يد فيلفيت المز كب كيك ر

Pineapple Carrot sponge cake,
pineapple compote, desiccated coconut (G) (N)
ينة بكمبوت األناناس وجوز الهند المبشور )غ) )مك) كعكة إسفنجية بطعم الجزر واألناناس مز

Lemon Meringue Tart, gold leaf, fresh mint leaves (G) (N)
ين بورقة ذهبية وأوراق النعناع الطازجة )غ) )مك) ينج بالليمون المز تارت المار

Coffee éclair, coffee cream, pate de choux, fresh cream (G)(N)
أكلير القهوة بكريمة القهوة وعجينة الشو والكريمة الطازجة )غ) )مك)
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Dammann Frères Tea Selection
ير تشكيلة شاي دامان فر

Yunnan Vert

Darjeeling

Pomme D’ Amour

Soleil Vert

Jardin Bleu

Touareg

Lapsang Souchong

Quatre Fruits Rouges

English Breakfast

Gout Russe Douchka

L’Oriental

Earl Grey Yin Zhen

شاي اإلفطار اإلنجليزي
جوت روس دوشكا

ينتال لو أور
إيرل غراي ين زين

جاردن بلو
تواريج

البسانج سوشونج
كاتر فروي روج

ينان فير
دارجيلنج

بوم دامور
سولي فير
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Mocktails  38   الموكتيل

Palm Star   بالم ستار
Kiwi, orange juice, pineapple juice

كيوي، عصير برتقال وعصير أناناس

Fakamoga  فاكاموغا
Fresh carrots, banana, ginger, pineapple

and mango juice, sugar syrup

جزر طازج، موز، زنجبيل، عصير أناناس ومانجا، قطر

Tahiti Blush  تاهيتي بالش
Fresh strawberries, orange juice, pineapple juice,

dash of low fat cream, pomegranate syrup

 فراولة طازجة، عصير برتقال، عصير أناناس، رشة كريمة قليلة الدسم وشراب الرمان

Non Alcoholic Punch  38  بنش بدون كحول

Apple cider soda  صودا عصيير التفاح
Apple juice, fresh ginger, cinnamon stick,

apple syrup, topped with soda water

عصير تفاح، زنجبيل طازج، أصابع القرفة، شراب التفاح، مضاف إليه ماء الصودا

Samoa fruit punch  بنش فاكهة الساموا
Pineapple, orange and cranberry juice,

strawberry syrup, topped with tonic water

عصير أناس وبرتقال وكرانبري، شراب الفراولة، مضاف إليه ماء التونك

Citrus tea punch  بنش شاي الحمضيات
DF Darjeeling tea, vanilla stick, cloves, sugar syrup,

orange and lemon juice, topped with lemonade

شاي دارجيلنغ دي أف، أصابع الفانيال، قرنفل، قطر، عصير البرتقال والليمون، مضاف إليه الليموناضة



Low Carb & Soda  32  قليل الكربوهيدرات وصودا

Lemongrass and Lime leaf  عشبة الليمون وأوراق الليمون
Lemongrass, kaffir lime leaf, turbinado, soda

عشبة الليمون، أوراق الليمون اإلكفيري، توربينادو، صودا

Strawberry and cucumber  فراولة وخيار
Fresh strawberry and cucumber slices,

fresh lime juice, cucumber syrup, ginger ale

شرائح الخيار والفراولة الطازجة، عصير ليمون طازج، شراب الخيار وجعة الزنجبيل

Passion for Mojito  باشن فور موهيتو
Passion fruit, fresh lemon juice,

mint leaves, topped with diet 7UP

باشن فروت، عصير ليمون طازج، أوراق النعناع، مع سفن أب

Non-dairy smoothies  38  مخفوقات بدون ألبان
PREPARED WITH A CHOICE OF RICE OR SOY MILK  تحضر مع اختيارك من األرز أو حليب الصويا

Raspberry Bliss  بهجة التوت
Raspberry and banana

توت العليق والموز

Caribbean Way  على الطريقة الكاريبية
Banana, papaya, mango juice, Caribbean syrup

موز، بابايا، عصير مانجا، شراب كاريبي
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Detox  38   ديتوكس

Beetroot breeze  لذة الشمندر
Beetroot, banana, ginger and agave syrup

شمندر، موز، شراب الزنجبيل والجوافة

Grapefruit and strawberry crush  عصير الجريب فروت والفراولة
Fresh grapefruit, strawberry and turbinado sugar

جريب فروت طازج، فراولة وسكر توربينادو

Green Papaya  بابايا خضراء
Fresh green papaya, green apple juice, a hint of honey

بابايا خضراء طازجة، عصير تفاح أخضر، بعض العسل

Iced beverages  30   مشروبات مثلجة

Dammann Frères Special Iced Tea Selection
تشكيلة الشاي المثلج الخاصة من دامان فريري

Latifolia  التيفوليا
Earl Grey Yin Zhen, orange juice, fresh slice of orange

يه ين زن، عصير برتقال، شريحة برتقال طازجة إيرل غر

Jardin  جاردان
Jardin bleu, fresh strawberry purée

يه الفراولة الطازجة جاردان بلو، بيور

Fruits de Moorea  يا فروتس دو مور
Quatre fruits rouges, raspberry purée with fresh cherry

يه توت العليق مع كرز طازج فواكه حمراء، بيور

Haiku Citron  هايكو سيترون
Ceylon tea, fresh lemon juice

شاي سيالني، عصير ليمون طازج

Flavoured Iced Blended Coffee Selection    تشكيلة من القهوة الممزوجة بالثلج
Hazelnut, caramel, green mint

بندق، كراميل، نعناع أخضر

Iced mint chocolate    شوكوالتة النعناع المثلجة
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Juices  32   العصائر

Fresh fruit juices  العصائر الطازجة
Orange, grapefruit, lemon & mint, pineapple, watermelon, mango

برتقال، جريب فروت، ليمون بالنعناع، أناناس، بطيخ، مانجا،

Fresh Vegetable Juices  عصير الخضروات الطازج
Carrot, tomato

جزر، طماطم

Bio & Organic Sprizz  20  سبريس حيوي وعضوي

Hollinger Bio Cranberry Sprizz  0,25  هولنغر بيو كرانبريL
Hollinger Bio Orange Sprizz  0,25    هولنغر بيو كرانبريL

Mineral water still  مياه معدنية ساكنة
Evian  0,33  إيفيانL/ 0,75L  25/35
House water  0,5  مياه محليةL/ 1,5L  15/25

Mineral water sparkling  مياه معدنية فوارة
Badoit  0,33  بادويتL / 0,75L  25/35
Perrier  0,33  بيرييهL / 0,75L  25/35

Carbonated Soft drinks  20  مشروبات غازية

Pepsi, Diet Pepsi  بيبسي، دايت بيبسي
7UP, Diet 7UP  سفن أب، دايت سفن أب
Mirinda  ميرندا
Tonic, Soda  تونيك، صودا
Bitter Lemon, Ginger Ale  ليمون مر، جنجر آيل
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Thomas Henry  25   توماس هنري

Elderflower Tonic  تونك ماء الزهر
Spicy Ginger  زنجبيل حار

Non alcoholic beer  25  بيرة بدون كحول

Bavaria regular malt  بفاريا شعير عادي   

Energy drinks  28   مشروبات الطاقة

Red bull  رد بول
Red bull sugarfree  رد بول خالي من السكر

Coffee & Tea  القهوة والشاي
Freshly brewed coffee  20   قهوة طازجة
Espresso, decaffeinated coffee  20  اسبريسو، قهوة بدون كافيين
Double Espresso  30   اسبريسو كبير
Latte macchiato, cappuccino, café latte  25 التيه ماكياتو، كابتشينو، كافيه التيه
Large Cappuccino  35   كابتشينو كبير
Moroccan tea  30   شاي مغربي

Chocolate  30   شوكوالتة

Hot chocolate  شوكوالته ساخنة

Selamlique Turkish Coffee  30 قهوة تركية سالمليك

Traditional  تقليدية
Dark roast  سمراء
Chocolate  شوكوالتة
Cardamom  هال
Cinnamon  قرفة
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Dammann Frères Tea  ير 30 شاي دمان فر

black Tea  شاي أسود

Breakfast  اإلفطار
Full bodied and rich blends of Ceylon, Darjeeling and Assam

خلطات قوية وغنية من الشاي السيالني، دارجيلنغ وأسام

Earl Grey Yin Zhen  إيرل غريه ين زن
The most famous flavoured tea with a fine aroma of bergamot

الشاي المنكه األشهر مع عبير البرغموت الفاخر

Lapsang Souchong  البسانغ سوشونغ
Strong with pungent smoky flavour

 قوي مع نكهة مدخنة حادة

Darjeeling  دارجيلنغ
Light and sharp tea with green and fruity notes

شاي خفيف وحاد مع لمسات خضراء وفاكهة 

Assam G.F.O.P.  G.F.O.P أسام
blend of different gardens giving the Tea a flavour of almond and peach

خليط من حدائق مختلفة يمنح الشاي نكهة اللوز والخوخ
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Dammann Frères Tea  ير 30 شاي دمان فر

Flavoured Black Teas    شاي أسود منكه 

Goût Russe Douchka  غوروس دوشكا
Exclusive blend which has subtle character of citrus essential oils

خلطة فريدة تتميز بحدة زيوت الحمضيات األساسية 

Jardin bleu  جاردان بلو
Union of dark teas with slightly acid notes of rhubarb and wild strawberry

ية  مجموعة من الشاي األسود مع بعض حموضة الرواند والفراولة البر

Quatre fruits rouges  فواكه حمراء
A blend of cherry, strawberry, raspberry and redcurrant
مزيج من الكرز، الفراولة، توت العليق والكشمش األحمر

Pomme d’Amour  بوم دامور
A taste of caramelized apple and maraschino flavours
تفاح مكرمل ونكهات مراشينو

Anichai  أنيشاي
Accented with ginger, cloves, red berries and cardamom
منكه بالزنجبيل والقرنفل والتوت األحمر والهال

Citrons  الحمضيات
Ceylon tea with lemon essential oil
شاي سيالني مع زيت الليمون األساسي

Paul & Virginie  بول آند فيرجيني
Blend of non-smoked tea, scented with aromas of caramel, cherry,
strawberry, raspberry and vanilla
خلطة الشاي غير المدخن بنكهة الكراميل،
الكرز،  الفراولة، توت العليق والفانيال

Sept Perfumes  عطور سبتمبر
Blend of non-smoked black teas
خلطة الشاي األسود غير المدخن
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Dammann Frères Tea  ير 30 شاي دمان فر

Caffeine Free  شاي بدون كافيين

     Ceylan    سيالن
Black decaffeinated tea, served with slice of orange or milk

شاي أسود بدون كافيين، يقدم مع شريحة برتقال أو حليب

Green Tea  شاي أخضر
L’oriental  ينتال لور
Tasty and subtly sweet flavours of green tea

نكهات حادة وحلوة من الشاي األخضر

Touareg  تواريغ
A blend of green tea and mint

خلطة الشاي األخضر والنعناع 

Yunnan Vert  يونان فيرت
Infusion of green and fruity notes with an enduring finish

مزيج من نكهات األوراق الخضراء والفواكه مع نهاية تدوم طويال

Soleil Vert  سوليل فيرت
Green tea, scented with blood orange essential oil

شاي أخضر بنكهة زيت البرتقال الموردي
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Continental Breakfast (V)  105

إفطار كونتيننتال )ن)
Served 24 hours  تقدم 24 ساعة

Choice of fresh fruit juice  تشكيلة من العصير الطازج
Orange, grapefruit, watermelon, green apple,

lemon & mint, mango

برتقال، جريب فروت، بطيخ، تفاح أخضر، ليمون ونعناع، مانجا

Fresh sliced fruits  فواكه طازجة ومقطعة

Bakers’ basket (N) (G)    (سلة الخباز )غ) )مك
Freshly baked viennoiseries, assorted breads and toasts,

jams, honey, butter or margarine

معجنات طازجة من الفرن، خبز منوع وتوست، مربى، عسل، زبدة أو سمن نباتي

Hot Beverages  المشروبات الساخنة
Choice of freshly brewed coffee, decaffeinated,

teas, infusions, hot milk, chocolate

قهوة طازجة، قهوة بدون كافيين، شاي، نكهات، حليب أو شوكوالتة ساخنة
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Appetizers and Salads  المقبالت والسلطات
variation of buffalo mozzarella (N)  (85 تشكيلة جبن موزاريال )مك
Roma tomato petal tempura, grilled zucchini, grilled baby eggplant, pesto,
roasted pine nuts, green olive cake, tomato gazpacho, mozzarella cream
يتون األخضر،  جزباتشو طماطم، كريمة الموزاريال تمبورا طماطم روما، كوسا مشوية، باذنجان، مشوي، بستو، صنوبر محمص، فطيرة الز

traditional arabic mezzeh (N)  (120 مزة عربية تقليدية )مك
Hummus, moutabal, tabouleh, labneh, baba ganoush, muhammara, arabic bread
حمص، متبل، تبولة، لبنة، بابا غنوج، محمرة، خبز عربي

Shrimp Cocktail (N)  (75   كوكتيل الجمبري )مك
Trio of melon flavoured with basil, cocktail sauce
يحان وصلصة الكوكتيل ثالثة أنواع من البطيخ الُمتبل بالر

thai beef salad  75   سلطة اللحم البقري على الطريقة التايالندية
Grilled sirloin, Thai celery, tomato, lime juice, fish sauce
لحم الخاصرة المشوي، كرفس تايالندي، طماطم، عصير ليمون، صلصة سمك

cobb salad  85 سلطة كوب
romaine lettuce, watercress, avocado, tomato, chicken breast,
hard boiled egg, chives, CHEESE, old fashioned French dressing
،ثوم معمر، جبن، تتبيلة فرنسية محضرة بالطريقة التقليدية خس روماني، جرجير، أفوكادو، طماطم، صدور دجاج، بيض مسلوق متماسك
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Grilled chicken skewer  70
سيخ دجاج مشوي

Grilled shrimp skewer  75
سيخ ربيان مشوي

Served with:
:تقدم مع

Appetizers and Salads  المقبالت والسلطات
Our Niçoise salad  70 سلطة نشواز الخاصة بنا
Marinated Yellowfin tuna with herbs, mesclun salad, ratte potatoes,
Kenya beans, trio of capsicum, boiled quail eggs

تونة الزعنفة الصفراء متبلة باألعشاب، سلطة أوراق خضراء، بطاطا رات، فاصوليا كينيا، تريو فلفل أحمر، بيض سمان مسلوق 

Greek salad (V)  (65 سلطة يونانية )ن
Feta cheese, tomato, cucumber, red onion,
kalamata olives, marjoram, Zaatar, roquette lettuce
يتون كالماتا، مردقوش، زعتر، خس وجرجير، خبز محمص جبن فيتا، خيار، طماطم، بصل أحمر، ز

Garden salad (V)  (60 سلطة الحديقة )ن
Mixed lettuce, sliced asparagus, artichoke, cherry tomatoes, snow peas,
carrot and zucchini shaving, black olives, balsamic dressing
يتون أسود، تتبيلة الخل البلسمي، باغيت محمص خس مشكل، هيون شرائح، خرشوف، طماطم كرزي، بازيال ،جزر وكوسة مبشورة، ز

Caesar salad  60 سلطة القيصر
Baby Romaine salad, mini garlic baguette, anchovies, beef bacon,
parmesan shaving, Caesar dressing
سلطة رومين، باغيت صغير بالثوم، أنشوفة، بيكون بقري، مبشور البارميزان وتتبيلة القيصر
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Sandwich, Burgers, Panini And Wrap (G)
ساندويش، بيرغر، بانيني ولفائف )غ)

Club sandwich  85 كلوب ساندويش
Choice of white or brown toast with grilled chicken, fried egg,

crispy veal bacon, chopped romaine lettuce, sliced tomatoes

and Emmental cheese, potato chips

تشكيلة من الخبز األبيض أو األسمر مع دجاج مشوي، بيض مقلي،

بيكون عجل مقرمش، خس رومين مقطع، طماطم شرائح وجبن إمانتال، رقائق البطاطا

Shish taouk wrap  75    لفافة شيش طاووق
Grilled shish taouk, lettuce, onion, pickles, tomato, spicy sauce, potato chips

شيش طاووق مشوي، خس، بصل، مخلل، طماطم، صلصة حارة، رقائق البطاطا 

Grilled chicken panini (N)  (75 بانيني دجاج مشوي )مك
Grilled chicken breast, provolone cheese, romaine lettuce,

pesto mayonnaise, potato chips

صدر دجاج مشوي، جبن بروفولون، خس الرومين، مايونيز بالبستو، رقائق البطاطا

Angus beef cheeseburger  95    تشيز بيرغر لحم األنغوس
Smoked turkey ham, Roma tomato, red onion, pickles,

chopped romaine lettuce, melted cheddar cheese, burger sauce, potato chips

ديك رومي مدخن، طماطم روما، بصل أحمر، مخلل، خس رومين مقطع، جبن شيدر ذائب، صلصة بيرغر، رقائق البطاطا

Vegetarian burger (V)  (75 بيرغر نباتي )ن
Grilled polenta with diced vegetables, Roma tomato, red onion, pickles,

chopped romaine lettuce, melted cheddar cheese, burger sauce, potato chips

بولنتا مشوية مع خضروات مقطعة، طماطم روما، بصل أحمر، مخلل، خس رومين مقطع، جبن شيدر ذائب، صلصة بيرغر، رقائق البطاطا

Open-faced smoked salmon bagel  75    باغيل سلمون مدخن مفتوح
cream cheese, chives, capers, lemon wedges and potato chips

جبن كريمة، ثوم معمر، كبر، أصابع الليمون ورقائق البطاطا
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Gluten Free Tartine  شرائح الخبز الخالية من الغلوتين

Garden vegetable tartine  75  شرائح الخبز بالخضراوات الطازجة
Cheese mousse spread, marinated cucumber, confit tomato, trio of pepper,

red radish shavings, crumbled feta, dry oregano, dill, onion shavings,

taggiasca olives, micro herbs

موس جبن قابل للدهن، خيار متبل، صلصة محمرة، ثالثة أنواع من الفلفل،

يغانو مجفف، شبت، بصل مبشور، فجل أحمر مبشور، جبن فيتا مفتتة، أور

يتون تاغياسكا، أعشاب صغيرة، خبز خاٍل من الغلوتين ز

Scottish smoked salmon tartine
75 شرائح الخبز بالسلمون المدخن على الطريقة اإلسكتلندية
Scottish smoked salmon, lemon zest, onion shavings, red radish shavings,

herring roe, quail egg, cream cheese with chives micro herbs

سلمون مدخن إسكتلندي، قشر ليمون مبشور، بصل مبشور، فجل أحمر مبشور،

بطارخ سمك رنجة، بيض سمان، جبن غني بالكريمة مع ثوم معمر وأعشاب صغيرة وخبز خاٍل من الغلوتين
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For Kids  
Les “Petits Sandwiches” (G)
لألطفال
"لو "بتيت ساندويشيز

Hot dog  40 هوت دوغ
Beef sausage, cheese, tomato sauce,

French fries

ية، جبن، صلصة الطماطم، بطاطا مقلية نقانق بقر

Ham and cheese  ير وجبن 40 لحم خنز
Grilled, cabbage salad, French fries

سلطة ملفوف مشوي، بطاطا مقلية

Mini burger  40 بيرغر صغير
tomato, lettuce, cheese, French fries

طماطم، خس، جبن، بطاطا مقلية

Club sandwich  40 كلوب ساندويش
Choice of white or brown toast

Grilled chicken, fried egg crispy bacon,

Sliced tomato, Emmental, cheese

اختيارك من توست أبيض أو أسمر

دجاج مشوي، بيكون بيض مقلي، 

شرائح طماطم، جبن إمانتال

Kid’s Beverages  مشروبات األطفال

Milk shakes  15 ميلك شيك
Mango, strawberry, banana  مانجا، فراولة، موز 

Mocktails  20 موكتيل
Scooby Doo: raspberries, apple, coconut cream, marshmallows 

سكوبي دو: توت، تفاح، كريمة جوز الهند، مارشميلو
Mermaid: pineapple juice, mint leaves, coconut cream, crushed ice 

ميرميد: عصير األناناس، أوراق النعنع، كريمة جوز الهند، أرز مطحون
Rob Roy: coke with grenadine 

روب روي: كوال مع عصير  رمان
Shirley Temple: 7UP with grenadine

شيرلي تيمبل: سفن أب مع عصير  رمان
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Cheese  الجبن

International cheese platter (N) (G)  (95 طبق جبن عالمي )غ) )مك
Country bread, butter, fig compote, cherry compote, crackers

صلصة التين، صلصة الكرز، مقرمشات وخبز

Arabic cheese platter (N) (G)  (75 طبق جبن عربي )غ) )مك
Pita bread

خبز لبناني

Desserts  الحلويات  
Choice from the counter  من الكاونتر

Seasonal fruit platter  45 طبق من الفواكه الموسمية
Selection of sliced fresh fruits

تشكيلة متنوعة من شرائح الفواكه الطازجة

Sliced watermelon platter  45 طبق من شرائح البطيخ
Freshly sliced watermelon, mint leaves

شرائح البطيخ الطازجة مع أوراق النعناع


