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Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Breakfast Sweets and Pastries  حلويات ومعجنات

الركن الدولي    

Pancake     50     (230 Cal.)
Chocolate Sauce, Maple Syrup, Honey, Fresh Mix Berries  

Puffs     35     (250 Cal.)
Mini Zatar Manakish / Mini Cheese Manakish / Spinach Fatayer / Cheese Fatayer

French Toast     50     (230 Cal.)
Chocolate Sauce, Maple Syrup, Honey, Fresh Mix Berries  

International Corner

Balila     40     (150 Cal.)
Chickpeas, Cumin, Garlic, Lemon

Baked Beans    40     (160 Cal.)     
Cannellini Beans, Tomato, Black Pepper

Ful Medames     40      (150 Cal.)     
Fava Beans, Garlic, Tomato, Parsley

Chana Masala     40     (170 Cal.)
Chickpeas, Tomato, Garlic, Onion

المعجنات     35   )250 سعرة)  
مناقيش زعتر صغيرة/ مناقيش جبن صغيرة/ فطاير سبانخ / فطاير جبن  

بليلة     40     )150 سعرة) 
حمص، كمون، ثوم، ليمون

الفاصوليا المطبوخة     40     )160 سعرة)  
فاصوليا كانيليني، طماطم، فلفل أسود

  الفول المدمس     40     )150 سعرة)     
فول، ثوم، طماطم، بقدونس

شانا ماسالا     40 )170 سعرة)  
حمص، طماطم، ثوم، بصل

Bakery Basket     65     (700 Cal.)
Fresh Bakery Basket, Assorted Croissants, Pastries and Breads

   البان كيك     50     )230 سعرة)                  
صلصة الشوكولاته، شراب القيقب، العسل، والتوت الطازج 

التوست الفرنسي     50     )230 سعرة)     
صلصة الشوكولاته، شراب القيقب، العسل، والتوت الطازج 

سلة المخبوزات     65    )700 سعرة)
سلة المخبوزات الطازجة، الكرواسون، المعجنات، والخبز





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Egg Corner ركن البيض

Royal Egg Benedict     65     (500 Cal.)
Poached Eggs, Brioche Bread, Avocado, Smoked Salmon or Veal Bacon, Hollandaise 
Sauce, Hash Brown and Fresh Greens 

  البيضة الملكية     65     )500 سعرة)  
بيض مسلوق )بوشد(، خبز البريوش، الأفوكادو، سمك السلمون المدخن أو لحم البقري المقدد،

صوص الهولنديز، الهاش براون، والخضار الطازج،

Shakshouka     55     (393 Cal.)
Eggs, Tomato, Arabic Spices 

  شكشوكة     55     )393 سعرة) 
بيض، طماطم، وبهارات عربية

  عجة     )200 سعرة) 
 عجة سادة     50  

   عجة الجبن     55    
 عجة الخضار     55     
 عجة ماسالا     50       

Scrambled Egg    55     (250 Cal.) 

بيض مخفوق     55     )250 سعرة)

Omelette     (200 Cal.)    
Plain Omelette 50
Cheese Omelette  55
Vegetable Omelette  55
Masala Omelette 50

Poached Egg    55     (180 Cal.) 

Fried Egg    55     (180 Cal.) 
 

Boiled Egg    55     (156 Cal.) 
 

اختيار المتممات:
طماطم مشوية

هاش براون
فطر سوتيه

لحم البقري المقدد
سجق الدجاج
سجق اللحم

Choice of Accompaniments: 
Grilled Tomato 
Hash Brown 
Sauteed Mushroom 
Veal Bacon 
Chicken Sausage  
Beef Sausage

بيض مسلوق )بوشد(     55     )180 سعرة)
  

بيض مقلي     55     )180 سعرة)
          

بيض مسلوق     55     )156 سعرة)
           





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Cereal, Dairy, Vegetables & Fruits  حبوب ، ألبان، أجبان

Halloumi Cheese    40     (300 Cal.)

 Labneh     30     (70 Cal.)

 Vegetable Platter     35 
 

Fruit Yoghurt or Plain Yoghurt     20

 Exotic Fruits Salad     55 
 

 Seasonal Sliced Fruits     55
 

جبنة الحلومي     40     )300 سعرة)      

لبنة     30     )70 سعرة(      

      لبن بالفواكه أو لبن عادي     20    

Selection of Cereals     35 
Corn Flakes, All Bran, Rice Krispies, Chocó Pops, Fresh Milk, Honey and Jam 

اختيار الحبوب     35 
رقائق الذرة، جميع النخالة، أرز كرسبي، تشوكو بوبس الحليب الطازج، العسل، والمربى

Muesli     45     (392 Cal.) 
Fresh Milk, Honey, Strawberry, Grated Apple and Mix Nuts 

  ميوسلي     45     )392 سعرة)     
حليب طازج، عسل، فراولة، تفاح مبشور، ومكسرات

Hot Oatmeal     45     (290 Cal.) 
Hot Oats, Milk, Cinnamon and Sugar

   دقيق الشوفان الساخن     45     )290 سعرة)   
شوفان ساخن، حليب، القرفة، والسكر

Cheese Platter     80     (603 Cal.) 
International Cheese Platter, Raisins, Celery, Walnuts, Jam and Crackers  

اختيار طبق من الجبن     80     )603 سعرة)      
طبق جبن عالمي متنوع، العنب، الجوز، المربى والبسكويت

     سلطة الفواكه     55    

           فواكه موسمية مقطعة     55      

      طبق خضار     35    





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Still Water  
Local Water, 500ml    10
Local Water, 1000ml    20

Sparkling  
Perrier, 330ml    15
San Pellegrino, 750ml    25

Freshly Squeezed    30  
Orange / Pineapple / Watermelon / Carrot

Tea    30
English Breakfast, Earl Grey, Jasmine, 
Moroccan Tea, Organic Chamomile, 
Lemon Tea, Chai Karak, Green Tea, Mint 

Coffee 30

Healthy Smoothies عصائر صحية

Beverages المشروبات

Freshly Brewed Coffee / Ristretto / Espresso / 

Americano / Macchiato / Cappuccino / 

Cafe Latte /  Turkish Coffee / Hot Chocolate

   

        قهوة طازجة / ريستريتو / اسبرسو /
     أمريكانو / ماكياتو / كابتشينو / كافيه لاتيه/

     القهوة التركية / شوكولا ساخنة 
   

 قهوة     30      

    الشاي     30      
 شاي الفطور الإنجليزي ، إيرل غراي ، ياسمين

 ، شاي مغربي ، بابونج، شاي الليمون
شاي كرك ، الشاي الأخضر ، شاي النعنع

      عصائر طازجة     30
البرتقال / الأناناس / البطيخ / الجزر

         مياه معدنية
 مياه محلية، 500  مل     10

 مياه محلية، 1000  مل     20

مياه غازية
  بيري، 330  مل     15

سان بيليغرينو، 750  مل     25    

 Blueberry and Avocado Smoothie     50     (365 Cal.) 
 Blueberries, Avocado, Dates, Low Fat Yoghurt, Honey  

   عصير التوت الأزرق والأفوكادو     50     )365 سعرة) 
توت أزرق طازج، أفوكادو، تمر، زبادي قليل الدسم، وعسل

 Apple and Beetroot Smoothie    50     (295 Cal.) 
 Red Apple, Ginger, Beetroot, Low Fat Yoghurt, Honey

عصير التفاح والشمندر     50     )295 سعرة)    
تفاح أحمر، زنجبيل، شمندر، لبن قليل الدسم، وعسل





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Seared Fresh Tuna Salad     75     (260 Cal.) 
Seared Tuna, Masculine Salad, Boiled Quail Eggs, Yuzu Sauce and Balsamic Pearl 

Caesar Salad     55     (300 Cal.)
Romaine Lettuce, Parmesan Cheese, Veal Bacon, 
Garlic Croutons with Traditional Caesar Dressing 

  سلطة التونة الطازجة     75     )260 سعرة)  
تونا، سلطة خضراء، بيض السمان المسلوق، صلصة يوزو، ولؤلؤة البلسميك

سلطة قيصر     55     )300 سعرة) 
خس الرومين ، جبنة البارميزان ، لحم بقري مقدد

خبز محمص بالثوم وصلصة القيصر التقليدية

Salads السلطات

Add  Prawns  30  /  Chicken 20 أضف الروبيان  30  /  الدجاج  20

Grilled Halloumi Salad     65     (300 Cal.) 
Halloumi, Caramelized Walnuts, Spinach, Rocca Leaves, Artichoke with Yoghurt Mint 
Sauce 

Prawns Avocado Salad     75     (250 Cal.) 
Tiger Prawns, Avocado, Exotic Salad, Fresh Berries, Baby Carrots with Cocktail Sauce   

سلطة حلومي مشوية     65     )300 سعرة)
 حلوم مشوي، الجوز بالكراميل، السبانخ، أوراق الجرجير، والخرشوف المشوي مع صلصة الزبادي

بالنعناع

سلطة الروبيان والأفوكادو     75     )250 سعرة)
 جمبري النمر المسلوق، الأفوكادو، سلطة موسمية، توت طازج، جزر، وصلصة الكوكتيل

Greek Salad     55     (260 Cal.) 
Tomato, Capsicum, Cucumber, Olives, Onion, Feta Cheese with Lemon Vinegar Sauce  

Quinoa Salad     55     (200 Cal.)
White and Black Quinoa, Walnuts, Raisins, Fresh Mint, Spring Onions, Lime, Cherry 
Tomatoes and Lettuce 

سلطة يونانية     55     )260 سعرة)
طماطم، فلفل، خيار، زيتون، بصل، جبنة الفيتا، وصلصة الخل والخردل

سلطة الكينوا     55     )200 سعرة)
الكينوا الأبيض والأسود، الجوز، الزبيب، النعناع الطازج، البصل الأخضر، الليمون، الطماطم والخس

Bresaola Burrata Salad     75     (312 Cal.)
Arugula Leaves, Bresaola, Buratta Cheese, Peach, Baby Plums Tomato with Mango Sauce  

سلطة بريساولا بوراتا     75     )312 سعرة)
أوراق الجرجير، بريساولا لحم البقر، جبنة بوراتا، خوخ مشوي، طماطم مع صلصة المانجو





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Fried Panko Coated Shrimp     85     (200 Cal.) 
Fried Shrimp with Sweet Chili Sauce

  الروبيان المقلي     85     )200 سعرة)  
روبيان مقلي، صلصة الفلفل الحلوة الحارة

Hot Appetizers المقبالت الساخنة

Hummus     35      (150 Cal.)
Chickpeas, Sesame Paste, Olive Oil and Lemon Juice

حمص     35     )150 سعرة)  
حمص، طحينة، زيت زيتون وعصير اليمون

Mutabal     35     (160 Cal.)
Eggplant Purée, Sesame Paste, Olive Oil and Lemon Juice

متبل     35     )160 سعرة)
باذنجان، طحينة، زيت زيتون وعصير اليمون

Fattoush Salad     45     (220 Cal.)
Mediterranean Vegetables, Vinegar Dressing and Toasted Pita Bread 

سلطة الفتوش     45     )220 سعرة)
خضروات شرقية متنوعة، صلصة خل العنب والخبز المحمص

Vegetable Spring Roll     35      (315 Cal.)
Chinese Vegetable, Rice Papers with Sweet Chili Sauce 

Vegetable Arancini     45     (330 Cal.)
Risotto Balls with Cheese, Basil Pesto and Tomato Puree

     سبرينج رول بالخضروات     35     )315 سعرة)
خضروات صينية، أوراق الأرز، مع صلصة الفلفل الحلوة الحارة

 

خضار أرانشيني     45     )330 سعرة)
كرات ريسوتو بالجبنة، مع صلصة الريحان والطماطم

Arabic Cold Mezze المازة العربية الباردة

Muhammara     45     (180 Cal.)
Walnuts, Red Chili Paste and Arabic Aroma

المحمرة     45     )180 سعرة)
جوز، معجون الفلفل الأحمر وبهارات عربية

Warak Enab (Stuffed Wine Leaves)     35     (200 Cal.)
Rice and Vegetables wrapped in Grape Leaves

ورق عنب     35     )200 سعرة)        
أرز وخضروات ملفوفة بورق عنب





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Spinach Pie     40     (260 Cal.)      
Spinach, Onion, Pine Nuts, Grenadine Molasses and Yoghurt dip 

  فطائر السبانخ     40     )260 سعرة)
سبانخ، بصل، صنوبر، دبس الرمان واللبن

Tabbouleh     45     (186 Cal.)
Parsley, Tomato, Mint, Spring Onions, Virgin Olive Oil, Lemon Juice, Crack Wheat with 
Romaine Lettuce Leaves 

  تبولة     45     )186 سعرة)  
البقدونس، الطماطم، النعناع، البصل الأخضر، زيت الزيتون، عصير الليمون والبرغل، مع أوراق الخس

Arabic Hot Mezze المازة العربية الساخنة

Meat Pie     40     (280 Cal.) 
Lamb, Onion, Pine Nuts, Grenadine Molasses and Yoghurt dip 

  فطائر اللحم     40     )280 سعرة)
لحم، بصل، صنوبر، دبس الرمان واللبن

Cheese Roll     40     (340 Cal.) 
Cheese Roll, Grenadine Molasses and Yoghurt Dip 

  رقاقات الجبن     40     )340 سعرة)
رقاقات الجبن، دبس الرمان واللبن 

 

Lamb Kibbeh     45     (320 Cal.)       
Lamb, Crack Wheat, Onion, Grenadine Molasses and Yoghurt dip 

Assorted Fried Lebanese Puffs     40     (250 Cal.) 
Spinach Pie, Meat Pie, Cheese Roll, Lamb Kibbeh, Grenadine Molasses and Yoghurt dip 

  مازة لبنانبة ساخنة     40     )250 سعرة)
فطيرة السبانخ، فطيرة اللحم، فطيرة الجبنة، واقراص الكبة، مع دبس الرمان واللبن

كبة     45     )320 سعرة)
لحم، برغل، بصل، دبس الرمان واللبن





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Tom Yum Soup     75     (240 Cal.) 
Fish Stock, Seafood, Coriander, Lime, Galangal and Thai Seasoning 

Lentil Soup     50     (170 Cal.)
Red Lentils, Onions, Carrot, Garlic and Cumin

Cream of Mushroom     50     (310 Cal.)
White Mushroom, Fresh Cream, Truffle Oil 

حساء توم يام     75     )240 سعرة)
مرقة السمك، ثمار البحر، كزبرة، ليمون، خولنجان وتوابل تايلاندية

حساء العدس     50     )170 سعرة)
العدس الأحمر، البصل، الجزر، الثوم، والكمون  

  حساء الفطر بالكريمة     50     )310 سعرة)   
فطر أبيض، الكريمة الطازجة، زيت الكمأة  

Soups الحساء





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Chicken Tandoori Pizza     85     (500 Cal.)
Mozzarella Cheese, Chicken Tikka, Pizza Sauce, Fresh Coriander  

Pizza Margherita     75     (500 Cal.)     
Pizza Sauce, Mozzarella Cheese, Basil Leaves 

Italian Job     80     (500 Cal.)  
Fresh Buffalo Cheese, Parmesan Cheese, Arugula Leaves, Truffle Oil and Balsamic glaze 

Quattro Fromaggi     85     (500 Cal.)
Pizza Sauce topped with Four kinds of Cheeses 

Pizza Pepperoni     85     (500 Cal.)
Pizza Sauce, Pepperoni, Mozzarella Cheese 

بيتزا دجاج تندوري     85     )500 سعرة) 
جبنة الموتزاريلا، دجاج تكا، صلصة طماطم، وكزبرة طازجة

         بيتزا مارغاريتا     75     )500 سعرة)
صلصة البيتزا، جبنة الموزاريلا وأوراق الريحان

البتزا الإيطالية العصرية     80     )500 سعرة)
  جبنة البوفالو، جبنة البارميزان، أوراق الجرجير، زيت الكمأة وخل البلسميك

  كواترو فروماجيو     85     )500 سعرة)
صلصة البيتزا مع أربعة أنواع من الجبن 

بيتزا بيبروني     85     )500 سعرة)
صلصة البيتزا، بيبيروني، وجبنة الموزاريلا

Pizza البيتزا

Add Shrimp 24 / Chicken 18 /  Vegetables  12أضف الروبيان 24 / الدجاج 18 /  الخضار 12

Vegan Calzone     75     (500 Cal.)
Pizza Pie stuffed with Tomato Sauce, Capsicums, Mushroom and White Onions 

فطيرة البيتزا الحلزونية     75     )500 سعرة) 
فطيرة بيتزا محشوة بصلصة الطماطم، الفلفل، الفطر، والبصل الأبيض





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Pasta المعكرونة

Penne Arrabbiata     75     (260 Cal.)
Penne Pasta, Tomato Sauce, Parmesan Cheese

  بيني عربياتا     75     )260 سعرة)  
مكرونة بيني، صلصة الطماطم، وجبنة البارميزان 

Add Shrimp 24 / Chicken 18 /  Vegetables  12أضف الروبيان 24 / الدجاج 18 /  الخضار 12

Spaghetti Bolognese     80     (260 Cal.)
Spaghetti Pasta, Bolognese Sauce, Parmesan Cheese 

  سباقتتي بولونيز     80     )260 سعرة)
مكرونة اسباجيتي، صلصة البولونيز و جبنة البارميزان 

Fettuccini Alfredo     85     (260 Cal.)
Fettuccini Pasta, Creamy Sauce, Parmesan Cheese 

     فيتوتشيني ألفريدو     85     )260 سعرة)
معكرونة فيتوتشينى، صلصة الكريمة، وجبنة البارميزان 

Add Shrimp 24 / Chicken 18 /  Vegetables  12أضف الروبيان 24 / الدجاج 18 /  الخضار 12

Ravioli Porcini Mushroom     85     (260 Cal.)
Porcini Ravioli, Parmesan Cheese, Creamy Sauce, White Truffle Oil 

رافيولي مع فطر بورسيني     85     )260 سعرة)
بورسيني رافيولي، جبنة البارميزان، الصلصة الكريمية وزيت الكمأة الأبيض 





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Grilled Tiger Prawns     140     (400 Cal.)
Prawns, Fresh Green Salad, Cheesy Potato Sticks and Tomato Sauce 

Broiled Lobster     160     (370 Cal.)
Lobster, Fresh Green Salad, Cheesy Potato Sticks with Lime Truffle Creamy Hollandaise 

Pan Fried Scottish Salmon     120     (410 Cal.)
Salmon, Asparagus, Pumpkin Puree and Lime Zest Sauce

Seafood Platter     320     (1200 Cal.)
Lobster Tail, Jumbo Prawns, Hammour, Salmon, Calamari and Mussels with grilled Exotic 
Vegetables, Steam Rice, French Fries and Lemon Butter Sauce

روبيان النمر المشوي     140     )400 سعرة)
روبيان، سلطة خضراء طازجة، بطاطس بالجبنة وصلصة الطماطم 

اللوبستر المشوي     160     )370 سعرة)
 لوبستر، سلطة خضراء طازجة، بطاطس بالجبن، وصلصة الكمأة الكريمية  

         سمك السلمون الاسكتلندي     120     )410 سعرة)
سمك السلمون، الهليون، القرع المهروس وصلصة الليمون الحامض 

      طبق مأكولات بحرية     320     )1200 سعرة)
 ذيل لوبستر، روبيان جمبو، هامور، سلمون، كالاماري وبلح البحر، الخضار المشوية، أرز بالبخار، البطاطس 

 المقلية، وصلصة الليمون بالزبدة

Main Courses االطباق الرئيسية

Grilled US Beef Tenderloin     185     (480 Cal.)
US Beef Tenderloin, Sautéed Mushroom, Romanesco, Mashed Potato and your choice of 
Mushroom or Pepper Sauce  

  ستيك لحم البقر المشوي     185     )480 سعرة)
ستيك اللحم، فطر سوتيه، بروكلي، بطاطس مهروسة، واختيارك من صلصة الفطر أو الفلفل

Rib Eye Steak     210     (740 Cal.)
Rib Eye Steak, Sautéed Baby Vegetables, Mushroom, Potato Wedges and your choice of 
Mushroom or Pepper Sauce 

   ستيك الريب اي     210     )740 سعرة)
ستيك اللحم، خضار سوتيه، فطر، شرائح بطاطس مقلية واختيارك من صلصة الفطر أو الفلفل

Eggplant Parmigiana     65     (320 Cal.)
Eggplant, Tomato, Onion, Garlic, Fresh Basil, Oregano and Cheese   

باذنجان  بارميجيانا     65     )320 سعرة) 
باذنجان، طماطم، بصل، ثوم، ريحان طازج، أوريجانو، والجبن 





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Arabic Mix Grill     190     (700 Cal.)
Skewer Kebab, Skewer Taouk, Skewer Kofta, Lamb Chops with Grilled Onions, Tomato, 
Capsicums, Choice of Saffron Rice or French Fries 

Vegetable Curry     65     (480 Cal.)   
Traditional Vegetable and Steamed Rice 

     مشاوي عربية     190     )700 سعرة)
  شيش كباب، شيش طاووق، كفتة، وريش تقدم مع البصل المشوي، الطماطم والفلفل الحلو،

واختيار من, واختيار من الأرز بالزعفران أو البطاطس المقلية

كاري الخضار     65     )480 سعرة)
مرق خضار تقليدي يقدم مع أرز على البخار  

Vegetable Thai Curry     65     (250 Cal.)
Traditional Thai Vegetable and Steamed Rice

       كاري تايلاندي بالخضروات     65     )250 سعرة)
حساء الخضار التايلاندي التقليدي، الأرز المطبوخ على البخار 

Paneer Masala     75     (350 Cal.)    
Indian Paneer Cheese and Steamed Rice 

  بانير ماسالا     75     )350 سعرة)
جبنة بانير الهندية مطبوخة بالمرق، والأرز على البخار  

Indian Corner الركن الهندي 

Fresh Gulf Grouper Hammour     95     (355 Cal.)
Fresh Hammour, Crushed Potato, Sautéed Vegetables and Tarragon Sauce  

  الهامور المشوي     95     )355 سعرة)
سمك الهامور، بطاطس مهروسة، خضار سوتيه، وصلصة الطرخون 

Pan Grilled Baby Chicken Bone in     110     (550 Cal.)
Marinated Chicken, Grilled Vegetables, French Fries or Saffron Rice and Garlic dip 

   دجاج مشوي     110     )550 سعرة)
دجاج مشوي، الخضار المشوية، البطاطس المقلية أو الأرز بالزعفراوصلصة الثوم

Oriental Corner  الركن الشرقي

Lamb Salouna     105     (440 Cal.)
Emirati Vegetables and Lamb Chops 

      صالونة لحم     105     )440 سعرة)
مرق الخضار الإماراتي مع ريش الضأن

Chicken Majbous     95     (550 Cal.)       
Chicken, Emirati Spices, Saffron Rice and Yoghurt 

   مجبوس دجاج     95     )550 سعرة)
دجاج، البهارات الاماراتية، أرز بالزعفران، والزبادي

Add  Prawns  30  /  Chicken 20 أضف الروبيان 30 / الدجاج 20

Add  Prawns  30  /  Chicken 20 أضف الروبيان 30 / الدجاج 20





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Smoked Salmon in Ciabatta Bread     70     (330 Cal.)    
Scottish Smoked Salmon, Ciabatta, Creamy Cheese, Gherkins, Aragula, Spring Onions, 
Sundried Tomato and Capers 

Chicken Quesadilla     75     (510 Cal.)     
Fresh Tortilla Bread, Chicken, Jalapeño, Coriander, Tomato Sauce, Capsicums, Red 
Cheddar Cheese, Sour Cream and Guacamole 

Grilled Steak Sandwich     80     (459 Cal.)   
Ciabata, Cajun Spiced Grilled Tenderloins, Triple Capsicums, Mushroom, Cheddar Cheese 
with Masculine Salad 

Club Sandwich Classic or Vegetarian     70     (330 Cal.)   
Traditional Club served with Mayonnaise Salad and French Fries

Chicken Shawarma     75     (400 Cal.)   
Chicken, Crispy Bread, Pickles, French Fries, Hummus and Garlic dip

  سلمون مدخن في خبز سياباتا     70     )330 سعرة)
سمك سلمون اسكتلندي، حبز سياباتا، جبنة كريمية، وخيار مخلل، جرجير صغيربصل أخضر

طماطم مجففة، ونبات الكبر 

كساديلا الدجاج     75     )510 سعرة)
 خبز تورتيلا، الدجاج، هلبينو، كزبرة، صلصة طماطم، فلفل، جبنة شيدر حمراء، كريمة حامضة

وجواكامولي

  ساندويتش ستيك مشوي     80     )459 سعرة)  
خبز سياباتا، لحم العجل المشوية المتبلة بالكاجون، فلفل، فطر، جبنة الشيدر، السلطة الخضراء

   كلوب ساندوتش الكلاسيكية أو النباتية     70     )330 سعرة)
يقدم مع سلطة المايونيز والبطاطس المقلية

  شاورما الدجاج     75     )400 سعرة)
شاورما دجاج، خبز مقرمش، المخللات، البطاطس المقلية، حمص وصلصة الثوم

Sandwiches السندويشات

Buttered Chicken     110     (510 Cal.)
Chicken, Tomato, Onion, Cashew Nut, Steamed Rice, and Butter Sauce

Biryani    
Basmati Rice, Saffron, Coriander, Mint, Raita 
Sauce and Papadam 
Your choice of:
Chicken Biryani   110     (380 Cal.)
Lamb Biryani   125     (550 Cal.)
Vegetable Biryani   85
Shrimp Biryani   135

 دجاج هندي بصلصة الزبدة     110     )510 سعرة)
دجاج، طماطم، بصل، كاشو، أرز على البخار، وصلصة الزبدة

     البرياني       
 أرز بسماتي، زعفران، كزبرة، نعناع، 

صلصة ريتا، وباب دام
اختيارك من:

   برياني الدجاج   110     )380 سعرة)
  برياني لحم الضأن   125     )550 سعرة)

 برياني الخضار     85
برياني روبيان     135





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Burgers  البرجر

Wagyu Beef Burger     95     (540 Cal.)     
Wagyu Beef, Brioche Bun, Truffle Mayo and French Fries

  برغر واغيو اللحم البقري     95     )540 سعرة)
برغر واغيو، خبز البريوش، المايو بالكمأ، والبطاطس المقلية

Grilled Chicken Strip Burger     75     (450 Cal.)      
Tender Chicken Breast, Brioche Bun, Aioli Sauce, Rocca Leaves, Tomato and Melted Brie 
Cheese 

   برجر الدجاج المشوي     75     )450 سعرة)
صدر دجاج مشوي، خبز البريوش، صلصة ايولي، جرجير، طماطم، و جبنة بري

Vegan Burger     70     (250 Cal.)    
Vegetable Patty, Tomato, Romaine Lettuce, Pickles, Burger Bread, French Fries and Salad 

  برجر نباتي     70     )250 سعرة)
شريحة خضار ، طماطم ، خس روماني، مخلل، خبز البرجر، بطاطس مقلية وسلطة

Venison Burger     75     (340 Cal.)  
Fresh Venison Meat, Brioche Bun, Honey Mustard Mayo, Pickles, Lettuce and Tomato

           برجر الغزال     75     )340 سعرة)
لحم غزال طازج، خبز البريوش، مايونيز بالخردل والعسل، مخلل، خس وطماطم





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Desserts الحلويات

Chocolate Fondant     50     (540 Cal.)
Baked Fondant with Vanilla Ice Cream 

Cheese Cake     45     (321 Cal.)
Marinated Mix Berries with Raspberry Tullie 

Crème Brule     40     (400 Cal.) 
Cream, Caramelized Sugar and Assorted Berries 

Tiramisu     45     (400 Cal.) 
Cream, Cheese, Coffee and Chocolate Shavings 

Black Forest     45     (442 Cal.)
Cherry stuffed black spongy cakes with fresh cream 

Seasonal Fruit Platter     50     (150 Cal.)
Assortment of Exotic Fruits 

Umm Ali     45     (500 Cal.)   
Puff Pastry, Milk, Rose Water, Nuts, Butter Cream and Crushed Pistachio

Choice of Ice Creams by Scoop     20     (207 Cal.)
Chocolate / Vanilla / Strawberry / Pistachio / Mango / Lemon / Cookies 

        فندان الشوكولاته     50     )540 سعرة)
فوندان يقدم مع آيس كريم فانيليا

تشيز كيك     45     )321 سعرة)  
كيك بالجبن مع التوت البري

      كريم برولي     40     )400 سعرة)
كريمة، السكر بالكراميل وتشكيلة من التوت

تيراميسو     45     )400 سعرة)
كريمة، جبن، قهوة والشوكولاته

كيك الشوكولا الاسفنجي     45     )442 سعرة)
الكيك الاسفنجي محشوة بالكرز مع الكريمة الطازجة

طبق فاكهة موسمي     50     )150 سعرة)  
مجموعة متنوعة من الفواكه المقطعة

ام علي     45     )500 سعرة)
مخبوزات، حليب، ماء الورد، مكسرات، كريمة الزبدة والفستق المطحون

اختيار الآيس كريم     20     )207 سعرة)
الشوكولاته / الفانيليا / الفراولة / الفستق / المانغو / الليمون / الكوكيز





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Fried Nuggets     45     (250 Cal.) 
Deep fried freshly made Chicken Nuggets      

Mini Beef Burger     45     (280 Cal.) 
Beef Patty, Milk Buns, Lettuce     

Mini Chicken Burger     45     (220 Cal.) 
Chicken Patty, Milk Buns, Lettuce 

Hotdog Sandwich     40     (300 Cal.) 
Beef Jumbo Hotdog, Hotdog Bread, Mayo and Lettuce 

Kids Margherita     45     (350 Cal.) 
Freshly made Pizza, Tomato Sauce and Mozzarella Cheese 

Kids Spaghetti with Tomato Sauce     40     (200 Cal.)
Spaghetti, Tomato Sauce, Parmesan Cheese

Mini Breaded Fish     45     (285 Cal.)   
Fried Fish with Tartar Sauce 

All kids’ meals are served with French fries and Coleslaw salad

قطع دجاج الناجتس     45     )250 سعرة)        
قطع الدجاج المقلي الطازج

ميني برجر لحم     45     )280 سعرة)
 برغر لحم بقري، كعك الحليب، والخس

ميني برجر دجاج     45     )220 سعرة)
برغر دجاج، كعك الحليب، والخس

شطيرة هوت دوج     40     )300 سعرة)
لحم هوت دوج، خبز الهوت دوج، مايونيز وخس

بيتزا مارجريتا صغيرة     45     )350 سعرة)
بيتزا صغيرة، صلصة الطماطم وجبنة الموزاريلا

معكرونة للأطفال مع صلصة الطماطم     40     )200 سعرة)
معكرونة، صلصة الطماطم، وجبنة البارميزان

  سمك الفيليه المقلي     45     )285 سعرة)
    قطع من الأسماك المقلية تقدم مع صلصة الترتار   

تقدم جميع وجبات األطفال مع البطاطس المقلية وسلطة الملفوف والمايو

Children’s  Menu وجبات األطفال





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Choice of Ice Creams by Scoop     20     (207 Cal.) 
Chocolate, Vanilla, Strawberry, Pistachio, Mango, Lemon, Cookies 

Chocolate Brownie     30     (370 Cal.) 
Pure Chocolate homemade baked Brownie Cake 

Chocolate or Vanilla Cupcake     25     (305 Cal.) 
Medium size cupcake topped with Icing Sugar and the classic decoration 

Kids Fruits Salad     40     (130 Cal.) 
Seasonal Fruits Salad, Whipped Cream and Strawberry Sauce 

Freshly Brewed Coffee     30

Ristretto     30

Espresso     30

Americano     30

Macchiato     30

Cappuccino     30

Café latte     30

Turkish Coffee     30

Hot Chocolate     30
Arabic Coffee in a traditional Pot served 
with Dates     50

With the exception of Turkish coffee,
all coffees can be prepared with decaffeinated beans

Coffee    

  اختيار من الآيس كريم     20     )207 سعرة)   
 الشوكولاته  / الفانيليا  / الفراولة / الفستق / المانغو / الليمون / الكوكيز

قهوة      30

  كعكة البراوني     30     )370 سعرة)
كيك شوكولاته مخبوز

كاب كيك بالشوكولا أو الفانيلا     25     )305 سعرة) 
كب كيك متوسطة الحجم مغطاة بسكر البودرة والديكور الكلاسيكي

سلطة فواكه     40     )130 سعرة)
سلطة فواكة موسمية، كريمة، وصلصة الفراولة

       قهوة طازجة     30
      ريستريتو     30  

     اسبرسو     30  
    أمريكانو     30  

    ماكياتو     30
     كابتشينو     30

    كافيه لاتيه     30
    القهوة التركية     30  
     شوكولا ساخنة     30

القهوة العربية في وعاء تقليدي يقدم مع
التمور     50

باستثناء القهوة التركية
يمكن تحضير جميع أنواع القهوة بالحبوب الخالية من الكافيين

Children’s Desserts 

Hot Beverages 

حلوى األطفال

المشروبات الساخنة





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Tea     30
English Breakfast, Earl Grey, Jasmine, 
Moroccan Tea, Organic Chamomile, 
Lemon Tea, Chai Karak, Green Tea, Mint 

Refreshing 
Homemade Lemonade     30
Fresh Coconut Water     45
Classic Iced Tea     45
Dublin’s Cold Coffee     45

Still Water  
Evian, 330ml     20 
Local Water, 500ml     10
Local Water, 1000ml     20

Sparkling  
Perrier, 330ml,     15
San Pellegrino, 750ml     25

Freshly Squeezed     30  
Orange / Pineapple / Watermelon / 
Avocado / Kiwi / Sweet Melon / Apple/ Carrot

Soft Drinks 
Coca Cola or Diet Coke     25
Sprite or Diet Sprite     25
Ginger Ale     25
Tonic Water     25
Red Bull     35
Non-alcoholic Beer, Bavaria     25

         الشاي     30
 شاي الفطور الإنجليزي ، إيرل غراي ، ياسمين

 شاي مغربي ، بابونج، شاي الليمون ، شاي كرك ،
الشاي الأخضر ، شاي النعنع

   منعش
عصير الليموناضة محلية الصنع     30

  ماء جوز الهند الطازج     45
شاي مثلج كلاسيكي     45
  قهوة دابلن المبردة     45

   مياه معدنية
  إيفيان،    330 مل     20

 مياه محلية، 500 مل     10
 مياه محلية، 1000 مل     20

مياه غازية
  بيري، 330 مل    15

       سان بيليغرينو، 750 مل     25

عصائر طازجة     30
   البرتقال / الأناناس / البطيخ / الأفوكادو /

الكيوي / البطيخ الحلو / التفاح / الجزر

مشروبات غازية
كوكا كولا أو دايت كوك     25

  سبرايت او دايت سبرايت     25
جنجر ايل     25

ماء التونيك     25
ريد بول     35

بيرة بدون كحول ، بافاريا     25

Cold Beverages المشروبات الباردة

Chai Karak in a traditional pot served with Dates   55شاي كرك في وعاء تقليدي يقدم مع التمور   ٥٥





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Mango Mule     50
Mango, Cucumber, Honey and Lime

Carrot Sunrise     50
Carrot, Apple, Ginger and Lime 

Honeydew Cooler     50 
Honey, Coconut Water, Cucumber and Mint Leaves

Pineapple Carioca     50
Pineapple, Dry Red Chilis and Lime

Coco Breeze     50
Coconut Milk, Coconut Water, Vanilla Essence

Drink of the Day     50 
Ask your server for specialty of the day

مانجو ميول     50
مانجو، خيار، عسلمانجو، خيار، عسل،، وليمون وليمون     

  

سنرايز الجزر     50 
جزر، تفاح، زنجبيل، وليمون

    هوني ديو     50
عسلعسل،، ماء جوز الهند ماء جوز الهند،، خيار خيار،، وأوراق النعناع وأوراق النعناع

أناناس كاريوكا     50 
أناناس، فلفل أحمر جاف، وليمون

كوكو بريز     50 
حليب جوز الهند ، ماء جوز الهند ، خلاصة الفانيلياحليب جوز الهند ، ماء جوز الهند ، خلاصة الفانيليا

  الشراب اليومي     50     
اختر طلبك من المشروب اليومي

Mocktails الموكتيالت





Vegetarian Seafood Dairy NutsSpicy
نباتي حارمكسرات منتجات البان مأكوالت

All prices are in AED Dirhams and inclusive of all applicable taxes. All our food items are Halal.
“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but individual calorie needs vary.”

“Additional nutrition information is available upon request.”

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة الضرائب المطبقة. جميع المواد الغذائية لدينا حالل    
ينصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن احتياجات السعرات الحرارية تختلف بحسب األفراد

لمعلومات إضافية عن التغذية تكون متوفرة عند الطلب

VeganHealthy
نباتي  نباتي صرف

Smoothies العصائر

Watermelon Slush Smoothie     50
Watermelon, Strawberry, Pineapple, Yoghurt, Lime and Honey

Papaya Smoothie     50
Papaya, Raisins, Almond, Yoghurt, Lime and Honey

Tropical Smoothie     50
Banana, Mango, Kiwi, Yoghurt and Honey

Spinach Smoothie     50
Baby Spinach, Green Apple, Cucumber, Yoghurt and Honey

 سموثي البطيخ     50
 البطيخ، الفراولة، الأناناس، لبن، ليمون، وعسل

سموثي البابايا     50      
بابايا، زبيب، لوز، لبن، ليمون، وعسل 

  سموثي الأستوائية     50 
موز، مانجو، كيوي، لبن، وعسل

   سموثي السبانخ      50    
سبانخ، تفاح أخضر، خيار ، لبن وعسل

Milk Shake  ميلك شيك
Vanilla Milk Shake     50
Milk, Vanilla Ice Cream and Sugar

  ميلك شيك الفانيلا     50     
الحليب، الآيس كريم بطعم الفانيلا، والسكر

Strawberry Milk Shake     50
Milk, Strawberry Ice Cream and Sugar

   ميلك شيك الفراولة     50     
الحليب، الآيس كريم بطعم الفراولة، والسكر

Avocado Milk Shake     50
Milk, Avocado Ice Cream and Sugar

   ميلك شيك الأفوكادو     50    
الحليب، الآيس كريم بطعم الأفوكادو، والسكر



TELAL RESORT AL AIN   |   P.O. Box 200800 REMAH, AL AIN, 
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T: +971 3 702 0000      F: +971 3 702 0300


