الشوربة
شوربة بورشة

شمندر طازج ,جزر ,بصل في مرق لحم بقري
مغطى بالقشدة الحامضة

شوربة العدس التركية (إزوجلين)

عدس أحمر ،برغل مطحون ،بصل ،ثوم،
جزر و مسحوق الفلفل الحلو

شوربة العدس األخضر

30

30

26

عدس أخضر ،سبانخ طازج ،بطاطس،
بصل وثوم

شوربة دجاج مينستروني

جزر ،بطاطس ،بصل ،كرفس ،زعتر ،ريحان،
طماطم مطحونة و شرائح الدجاج

30

السلطة
سلطة الحديقة مع جبن البوراتا

45

خضروات مشكلة طازجة تقدم مع جبنة بوراتا وصلصة بيستو الصنوبر

سلطة التين والفيتا

سلطة السبانخ الصغيرة مع التين والجبن الفيتا في صلصة العسل والليمون والثوم

فتوش

طماطم ،خيار ،بصل ،فلفل ،خس محلي ،رمان ،أوراق شرقية طازجة وخبز عربي مقرمش

تبولة

سلطة الكرنب

35

أوراق اللفت ،األفوكادو ،التمر ،الجوز ،الطماطم الكرزية،
الحمص والكينوا في صلصة خل البلسمك

سلطة السيزر الكالسيكية

سلطة لحم البقر
والطماطم
وجبنة فيتا الماعز

35

خس روماني ،خبز محمص،
لحم مقدد مقرمش،
جبنة بارميزان و صلصة السيزر

طماطم بقري ،جرجير ،خبز
مطحون بالثوم ،جبنة فيتا،
شرائح زيتون ،صلصة بيستو

سلطة الجرجير

جرجير ،طماطم ،بصل ،ثوم،
ليمون في صلصة زيت الزيتون

سلطة الكمكوات
(البرتقال الذهبي)
مع جبنة الموزاريال

جبنة موتزاريال صغيرة ،كمكوات
(برتقال ذهبي صغير) ،طماطم
كرزية ،خضروات مشكلة طازجة
في صلصة خل البلسميك

25
25

بقدونس مفروم طازج ممزوج مع البرغل ،طماطم ،بصل،
أوراق نعناع ،عصير ليمون وزيت زيتون

35

35

25

45

السلطة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  ٪10رسوم الخدمة و  ٪٥ضريبة القيمة المضافة.

السلطة
سلطة كينوا بالدجاج و مانجو

كينوا ،مانجو ،بصل ،خيار ،فلفل حلو ،مكعبات دجاج ،حمص ،بقدونس في صلصة الخل الحلو

سلطة الشمندر

شمندر ،برتقال ،جبنة فيتا ،جرجير مع صلصة خل البلسميك والبرتقال

سلطه الزعتر البري  

زعتر اخضر ,بصل ,طماطم ,زيتون مقطع شرائح ,جبنه الحلوم المشوي مع صلصة الليمون

سلطة الريكفورد

اوراق خس البوستن واالنديف ,جبنه ريكفورد ,جوز ,صلصة المايو وحبات الرمان

45
40
30
35

المقبالت
روبيان بالثوم

روبيان مشوي مع ثوم ،مسحوق الفلفل الحلو ،زيت زيتون وليمون

كبدة دجاج

كبدة دجاج طازجة ،دبس الرمان مع عصير اليمون و ثوم

حبار (سبيط) مقلي

حبار (سبيط) طازج ،ليمون ،ملح ،فلفل و يقدم مع صلصة التماري
(صلصة الصويا اليابانية)

أجنحة دجاج باربيكيو

أجنحة دجاج متبلة بالثوم والليمون والزعتر والخل والفلفل األحمر

سجق

سجق مطبوخ مع الطماطم والفلفل الحلو والثوم

مقانق  

بطاطا حارة

بطاطا ،معجون فلفل حار ،عصير اليمون ،ثوم ،سمسم اسود وكزبرة

بابا غنوج

باذنجان البارميجيانا
اإليطالية

شريحة باذنجان مغطاة بصلصة
الطماطم وجبنة البارميزان

متبل الباذنجان

باذنجان مشوي ،طحينة،
ملح وعصير اليمون

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

وتشمل  ٪10رسوم الخدمة و ٪٥
ضريبة القيمة المضافة.

30

32
25

20
25

باذنجان مشوي ،بصل ،طماطم،
بقدونس ،فلفل حلو ،ثوم ،رمان،
عصير اليمون وزيت زيتون يقدم
مع الخبز العربي

حمص باللحمة

35

25

مقانق مطبوخ مع دبس الرمان

حمص مسلوق مع اللحم
المفروم والطحينة وعصير
الليمون يقدم مع الخبز العربي

45

40

25

25

الساندوتشات
فالفل

فالفل ،طماطم ،طحينة ،خس ،مخلل في خبز عربي وتقدم مع بطاطس مقلية

شيش طاووق

25
30

دجاج طاووق ،سلطة الكرنب ،ثوم ،خس ،طماطم ،جبنة في
خبز عربي ويقدم مع بطاطس

شاورما الدجاج

30

شاورما دجاج مع ثوم ومخلل وتقدم مع بطاطس مقلية

ساندوتش كفتة

كفتة ،صوص الخشخاش ،جبنة ،بيواظ (خبز عربي مع صلصة الفلفل االحمر)
وتقدم مع بطاطس مقلية

برجر اللحم

لحم مفروم ،خس ،طماطم ،جبن ،سلطة الكرنب و بطاطس مقلية

30

35

األطباق الرئيسية  -من الشواية
سمك سلمون مشوي

82

شريحة من سمك السلمون المشوي مع الخضار المشوي ويقدم
مع صلصة الليمون بالزبدة

سمك هامور مشوي

74

سمك هامور مشوي مع كمون ،ثوم ،ليمون ،زيت الزيتون
ويقدم مع صلصة الليمون بالزبدة

سمك سيباس البحر المتوسط (القاروص) مشوي

سمك قاروص مشوي بالليمون وزيت الزيتون والكزبرة ويقدم مع الخضار واألرز

تشكيلة المأكوالت
البحرية المشوية

روبيان بالثوم ،سلمون مشوي،
كاليماري (سبيط) ،سمك هامور ويقدم
مع صلصة الليمون بالزبدة

لحم الفيليه البقري
الشهير بالفلفل

لحم بقري تندرلوين (لحم ظهر البقر)
مشوي مع بطاطس وبروكلي

كباب مشوي

مكعبات لحم غنم مشوي متبل يقدم
مع طماطم ،بصل و بطاطس مقلية

كفتة كباب

لحم مفروم مع بصل وبقدونس
يقدم مع طماطم مشوية

أضلع لحم غنم (بيداكيا)

قطع لحم ضأن مقطعة على الطريقة
اليونانية متبلة بأعشاب طازجة ومشوية مع
البطاطس المهروسة وزيت الزيتون والليمون

األطباق الرئيسية
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  ٪10رسوم الخدمة و  ٪٥ضريبة القيمة المضافة.

65

130

85

60

50

65

األطباق الرئيسية
شيش طاووق الدجاج المشوي

50

فطيرة البطاطا بالحم
البقري المقرمشة

45

دجاج مشوي ،ثوم ،ليمون،
زيت زيتون ،طماطم ،خردل
يقدم مع البطاطس المقلية

بطاطا محشوة باللحم البقري ،ذرة حلوة،
فاصوليا حمراء مع شرائح الزيتون
ومخبوزة بشكل مثالي

مسقعة لحم البقر والبطاطا

35

شريحة السمك المقرمش

45

قطع لحم بقري ،فلفل ،طماطم،
بصل ،ثوم ،بقدونس ،بطاطا،
كوسا صغيرة في صلصة كريمة

فيليه سمك الهامور مغطى
بالبقسماط يقدم مع صلصة التارتار
و بطاطس مقلية أو سلطة خضراء

صدر دجاج مشوي بالزعتر

صدر دجاج مشوي ،زعتر ،زيت ،ملح،
فلفل ،صلصة الليمون والثوم

50

باستا
الزانيا لحم البقر

طبقات من شرائح المعكرونة
مع اللحم المفروم وصلصة
الطماطم المخبوزة بجبنة البارميزان

كاربونارا سباجيتي

معكرونة سباجيتي مع لحم ديك
رومي مقدد مع صفار البيض
وبقدونس وصلصة الكريمة

بيني أرابياتا

معكرونة بيني بصلصة الطماطم
ورقائق الفلفل الحار

فيتوشيني ألفريدو

معكرونة فيتوشيني
صلصة كريمة و فطر

سباجيتي بولونيز

معكرونة سباجيتي بصلصة
الطماطم و اللحم المفروم

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  ٪10رسوم الخدمة و  ٪٥ضريبة القيمة المضافة.

50

50

50
50
50

البيتزا
بيتزا مارغريتا

20

صلصة الطماطم مع اعشاب االوريجانو وجبنة الموزاريال

بيتزا البحر المتوسط

30

خضروات مشكلة مسلوقة مع زعتر وريحان ومغطاة بجبنة فيتا و موزاريال

بيتزا بيبروني  

30

صلصة الطماطم مع البيبروني البقري (النقانق المجففة) وجبنة الموزاريال

بيتزا باربيكيو اللحم البقري

35

لحم بقري مشوي  ،جبنة موزاريال مع صلصة الباربيكيو

الحلويات

المثلجات (آيس كريم)

15

فانيليا سوداء  /سوربيه بالليمون (مثلج) /
التيه ماكياتو  /شوكوالتة األطفال

طبق فواكه موسمية

30

تشكيلة منوعة من الفاكهة الطازجة
المقطعة والمغطاة بالتوت.

تيراميسو محلي الصنع  

35

كيكة الشوكوالتة بالفوندان  
مع اآليس كريم

35

كعكة إسفنجية بالقهوة
ومسحوق الشوكوال

كعكة الفوندان الغنية بالشوكوالتة
الطرية من الداخل
ومغطاة بآيس كريم الفانيليا

فطيرة التوت المشكل

بان كيك طازج محضر منزلياً مغطاة
بتوت متنوع وتقدم مع شراب
القيقب السكري

وعاء موسلي االساي اساي  
وعاء موسلي االساي اساي
مغطاة بخليط التوت مع الموز

جرة نافورة الشوكوالتة

توت مشكل ،براوني ،مارشميلو،
جرانوال ،موس ومغطاة بالشوكوالتة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  ٪10رسوم الخدمة و  ٪٥ضريبة القيمة المضافة.

30

45

50

فطور عربي

54

•حمص
•لبنة وجبن عربي مشكل
•فول مدمس
•شكشوكة أو بيضتان من أي نوع
(مخفوق ،عجة أو بيض مقلي)

•قطع خضار

(طماطم وخيار وزيتون
وأوراق النعناع)

•شرائح فواكه طازجة
•خبز عربي
•عصير ومشروبات ساخنة

فطور كونتيننتال

40

ً
طازجا
•تشكيلة من الكرواسون المخبوز
•اختيار من الخبز المحمص األبيض أو البني
•زبدة ومربى
•اختيار من رقائق الذرة
•عصير ومشروبات ساخنة

فطور إنجليزي كامل

65

ً
طازجا
•تشكيلة من الكرواسون المخبوز
•بيضتان :اختيارك من البيض المخفوق واألومليت والبيض المقلي
•بطاطس هاش بروان
•النقانق ولحم الديك الرومي المقدد والمدخن
•فاصوليا مخبوزة
•شرائح الفواكه الطازجة
•اختيار من الخبز المحمص األبيض أو البني
•زبدة ومربى
•عصير ومشروبات ساخنة

فطور شرقي

55

•حمص
•لبنة بالثوم
• ُمتَ بل
•جبنة بيضاء وجبنة َّشنْ كلِ يش
•زيتون طازج وخضروات مقطعة (طماطم ،خيار ،زيتون ،أوراق نعناع)
•بيضتان :اختيارك من البيض المخفوق واألومليت والبيض المقلي
•زبدة ومربى
•خبز عربي
•عصير ومشروبات ساخنة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  ٪10رسوم الخدمة و  ٪٥ضريبة القيمة المضافة.

المشروبات

العصائر الطازجة

25

برتقال ،تفاح ،أناناس ،بطيخ

سموثي (مشروب الفاكهة الكريمي)

25

تمر ،أفوكادو ،فراولة ،موز ومانجو

الموكتيالت
شاي التوت مثلج

26

التوت البري والفراولة وأوراق النعناع والشاي

موهيتو الجريب فروت  (الليمون الهندي)

الجريب فروت وأوراق النعناع والسكر البني ومياه الصودا

باشن فروت تايالندية

شراب فاكهة الباشن فروت ،والفلفل األحمر الحار والزنجبيل

الفاكهة والفلفل الحار

26
26
26

كوالدا االستوائية :حليب األناناس والمانجو وجوز الهند

اختيار القهوة
كابتشينو
كافيه التيه
أمريكانو
اسبريسو

16
16
14
14

دبل اسبريسو
كافيه موكا
شوكوالتة ساخنة
قهوة تركية

16
16
16
18

اختيار الشاي
الشاي األخضر
شاي البابونج

14
14

شاي اإلفطار اإلنجليزي
إيرل جراي

14
14

المشروبات الغازية
كوكا كوال
كوكا كوال اليت
سبرايت

12
12
12

فانتا
شراب الزنجبيل
ريد بول عادي

12
12
30

الماء
زجاجة مياه العين المعبأة
زجاجة مياه العين المعبأة (كبيرة)
زجاجة مياه فوارة سان بيليجرينو (صغيرة)
زجاجة مياه فوارة سان بيليجرينو (كبيرة)
زجاجة مياه اكوا بانا (صغيرة)
زجاجة مياة أكوا بانا (كبيرة)
(صغيرة)

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  ٪10رسوم الخدمة و  ٪٥ضريبة القيمة المضافة.

6
12
12
24
12
24

التوت األزرق و توت اآلساي

توت أزرق كندي مملوء بمسحوق التوت النقي  .٪100مثالي لزيادة مضادات األكسدة

الزنجبيل والكالي

مع لمسة منعشة من الزنجبيل الحار والكالي.
كاالمنسي التخلص من السموم المعززة للمناعة.

الباشن فروت والكامو كامو

24
24

24

قليل من األجزاء الحلوة ،ومعظم األجزاء منعشة .فاكهة الباشن الحقيقية مع التوت
القوي من كامو لتعزيز المناعة المعبأة بفيتامين سي.

سورسوب أستوائي و بذور الشيا

سورسوب استوائي مع بذور الشيا العضوية .مصدر اوميفا  3ومضادات األكسدة.

فاكهة الدراغون وبذور الشيا

حالوة خفيفة من فاكهة التنين األحمر وهالم جوز الهند،
مع بذور الشيا لزيادة األلياف ومضادات األكسدة

التمر الهندي و األنناس والكركم

التمر الهندي الحلو والحامض مع قطع األناناس العصير ولمحة من مسحوق
الكركم للمساعدة على الهضم

المانجا و الصبار

مانجو حلو ورائع مقترن بالصبار المنعش للترطيب،
وهو تجديد مثالي لتجديد للبشرة.
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24
24

24

24

