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فطار
45 فواكه طازجة )ن(        

رشاحئ فواكه مومسية و توت

منتجات االلبان )ن(     
 15 روب: سادة, قليل الدمس, بالفواكه       
45 تشكيلة جنب عريب, زيتون, خيار و مطامط      
45 جنب عاملية مع فواكه جمففة و مقرمشات عضوية     

45 حبوب         
موسيل مع فواكه جمففة و مكرسات, كورن فليكس,اول بران , 

ارز مقرمش, كرات الشكوالتة, رقائق فروستيس  
موسيل مع توت 

حليب اكمل الدمس, قليل الدمس, خايل الدمس, صويا 

50 سلة املخبوزات )ن(       
تشكيلة خمبوزات الصباح: دونات برليرن, مافن, دانش فواكه  

كرواسون سادة, شكوالتة, زعرت و جنب 
توست ابيض او امسر  

تشكيلة من مربة الفواكه, عسل و زبدة 

50 طبق اللحوم الباردة       
تشكيلة من المحل املجفف و املدخن

70 طبق مسك مدخن       
تشكيلة امساك مدخنة مع خملل البصل و جنب كرميي 

45 طبق بيض        
بيض خمفوق و اومليت و ميكن أيضا من بياض البيض فقط 

بيض من اختيارك : مسلوق, مقيل, خمفوق, اومليت 
يقدم مع نقائق من اختيارك من نقائق الدجاج, حلم بتلو مقدد, 

بطاطا هاش براون, فطر او مطامط مشوية 

 45 بيض بنديكت )ج(      
2 بيضة مسلوقة عيل مافن و تريك مدخن و صلصة اهلولنديز 

  45 شكشوكة       
بيض خمفوق مع بصل, مطامط, شطة و باربياك  
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Breakfast
Fresh fruit (V)        45
Seasonal sliced fruits and berries 

Dairy (V) 
Yoghurt: plain, low fat, fruit      15
Assorted Arabic cheese, olives, cucumber and tomato  45
International cheese with dried fruits and organic crackers 45

Cereals (V)        45
Dry fruit and nuts muesli, corn flakes, all-bran 
Rice krispies, choco pops, frosties 
Bircher muesli with berries
Full fat, low fat, skimmed or soya milk 

Bakery basket (V)       50
Selection of morning bakeries: Berliner doughnut, 
muffin, fruit Danish 
Croissant plain, chocolate, zaatar or cheese  
White or whole-wheat toast
Selection of fruit jams, honey and butter 

Platter of cold cut meats     50
Selection of smoked and air-dried sliced meat and poultry 

Smoked fish platter       70
Selection of smoked fish with pickled onion 
and cream cheese 

Eggs        45
Scrambled eggs and omelettes can also be prepared
with egg whites only 
Your choice of eggs: boiled, fried, scrambled or omelettes 
Served with your choice of chicken sausage, veal bacon, 
potato hash brown, mushroom or roasted tomato

Eggs Benedict (G)       45
Two poached eggs on English muffin, smoked turkey 
and Hollandaise sauce

Shakshouka         45
Scrambled eggs with onion, tomato, chilli and paprika
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فطورنا اخلاص
 45 فول مدمس )ن( )ج(       

فول مدمس, ثوم, عصري لميون و زيت زيتون
 يقدم مع خزب عريب 

45 وافل بلجييك       
رشاب القيقب الكندي, رشاب الشكوالتة او رشاب التوت  

 45 الشوفان الساخن       
مع زبيب, قرفة و سكر 

45 بآنكيك بالزبدة       
رشاب القيقب الكندي, رشاب الشكوالتة او رشاب التوت  

45 بالليط        
شعرية امارتية مع حبوب اهلال,

زعفران و اومليت سادة 

 45 جباب        
بآنكيك امارايت مع رشاب المتر  
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Breakfast Specials
Foul medames (V) (G)      45
Fava beans, garlic, lemon juice and olive oil served 
with Arabic bread 

Belgium waffles (V) (G)      45   
Canadian maple syrup, chocolate sauce or berry sauce 

Hot oatmeal (V)       45
With raisins, cinnamon and sugar

Buttermilk pancakes (V) (G)     45
Canadian maple syrup, chocolate sauce or berry sauce

Balaleet (V)        45
Emirati vermicelli noodles with cardamom,
saffron and plain omelette  

Chebab (G)               45
Emirati pancake with date syrup 
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ساشيمي,نيجريي
5 قطع ساشيمي/ قطعتان نيجريي

69/30 سايك سملون        

75/32 اييب روبيان       
                                                    

75/35 ماغورو تونة        
          

63/32 اكين اكما أصابع سلطعون      

مايك
لفافة واحدة ب 8 قطع

45 سايك سملون        
          

35 اييب روبيان        
            
58 ماجورو تونة        

65 االساكن        
افواكدو, سملون, أصابع سلطعون, خيار,

 مايونزي يابانية وبيض المسك  

65 اكليفورنيا        
سلطعون, افواكدو, مسسم محمص و بيض المسك

58 فيالدلفيا       
سملون مدخن, جنب فيالدلفيا الكرميية,

 خيار, افواكدو و بصل اخرض 

28 اكبا        
خيار و افواكدو 

مورياوايس
اطباق مشلكة 

ساشيمي مورياوايس    
12 قطعة 

         
نيجريي ساشيمي مورياوايس 

6 قطع سويش, و 5 قطع ساشيمي  
         

نيجريي ساشيمي مورياوايس 
6 قطع سويش, و 5 قطع ساشيمي 

         
نيجريي/مايك مورياوايس

6 قطع سويش)لفتان( و 5 قطع ساشيمي
         

نيجريي/ مايك/ ساشيمي مورياوايس 
6 قطع سويش, )لفتان( 5 قطع ساشيمي
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SASHIMI, NIGIRI 
Sashimi 5 pieces / nigiri 2 pieces

Sake salmon              69/30

Ebi shrimp                      75/32

Maguro tuna              75/35

Kanikama crabstick             63/32   

MAKI
One roll - eight cuts

Sake salmon          45

Ebi shrimp                  35  

Maguro tuna       58  
 
Alaskan       65 
Avocado, salmon, crab stick, cucumber, sesame seeds
Japanese mayonnaise and tobiko

California        65
Crab stick, avocado, cucumber and tobiko

Philadelphia       58 
Smoked salmon, Philadelphia cream cheese, 
cucumber, avocado and green onion

Kappa (V)       28 
Cucumber and avocado 

MORIAWASE SUSHI 
Combination platter

Sashimi moriawase 
12 pieces

Nigiri sushi moriawase      
12 pieces 

Nigiri, sashimi, moriawase      
Sushi 6 pieces, sashimi 5 pieces

Nigiri, maki, moriawase      
Sushi 6 pieces, 2 rolls 

Nigiri, maki, sashimi, moriawase     
Sushi 6 pieces, 2 rolls, sashimi 5 pieces
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سالطات 
سزير       

65 دجاج مشوي        
85 روبيان مشوي        

55 سلطة مهبا و جرجري       
أوراق خرضاء مع مانغو و مطامط 

 60 سلطة يوناين جبنب فيتا )ن(     
مطامط, خيار, فلفل, بصل, زيتون اكالماتا,

 جنب فيتا دودوين , زيت زيتون 

 70 كينوا        
مشندر, هليون, مطامط, افواكدو, جفل امحر

و أوراق خرضاء  

  65 اكبريس        
مطامط, جنب موزاريال, أوراق جرجري و رحيان اخرض  

75 حلم بقري مقدد        
حلم بريزاوال بقري, خرشوف, مطامط, جنب

 بارمزيان مبشورة و زيت لميون  
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Salads 
Caesar  
Grilled chicken                                                                   65
Grilled prawns       85

Hamba wa jarjeer      55
Local rocket leaves with mango and tomato 

Greek feta (V)       60 
Tomato, cucumber, pepper, onion, kalamata olives, 
dodoni feta cheese, oregano and olive oil

Quinoa (V)       70 
Beetroot, asparagus, tomato confit, avocado, 
red radish and frisée leaves 

Caprese (V)       65 
Vine-ripened tomato, mozzarella cheese, rocket leaves
and green basil oil

Cured beef        75 
Beef bresaola, rocket leaves, artichoke, cherry tomato 
confit, shaved parmesan and lemon oil
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مزة بارد  
30 محص        

30 تبولة         
         

30 متبل         
         

30 فتوش         
         

30 ورق عنب        

مزة ساخنة
35 مسبوسك حلم        

 35 فطاير سباخن        

35 كبة مقلية        
         

35 رقاق جنب        
         

35 جنب حلويم مشوي       

 
شوربة 

45 عدس        
عدس مطبوخ, بصل و ثوم يقدم مع

خزب عريب مقيل مقرمش 

45 شوربة اليوم        
حساء اليوم مقرتح من الشيف يقدم 

مع خزب اجلنب بالثوم 
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Cold Mezze 
Hummus (V)       30

Tabouleh (V)       30

Moutabel (V)       30

Fattoush (V)       30

Stuffed vine leaves (V)     30 
        
 

Hot Mezze
Meat sambousek (N) (G)     35

Spinach fatayer (G)      35

Fried kebbeh (N)      35

Cheese rukkak (V) (G)      35

Grilled halloumi (V)      35 
        

Soups  
Lentil (V)       45
Cooked lentils, onion and garlic served with roasted,
fried Arabic bread

Soup of the day       45
Chef’s recommended soup of the day served 
with garlic cheese bread 
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اطباق رئيسية   
100 دجاج مخسن       

دجاج بالفرن متبل مع المساق, و بصل
سوتية, صنوبر, خزب عريب و بطاطس

 150 برمي حلم بقري       
حلم بقري مشوي عيل الفحم يقدم مع خضار
 صغري مشوي او بطاطا مع صلصة الفلفل 

110 مكبوس حلم        
حلم ضأين مطهو ببطئ عيل الطريقة اإلماراتية مع ارز بالزعفران 

90 مكبوس دجاج        
دجاج متبل مطهو ببطئ عيل الطريقة االمارتية مع ارز بالزعفران 

         
150 طبق مشلك مشاوي       

ريش ضأن, كباب ضأن, كباب دجاج , كفتة و ارز 

100 يم جورينج        
نودلز مقلية مع الروبيان 

برياين 
يقدم مع خزب بابادام, شأتين ماجنو و رايتا باخليار    

110 حلم ضأن       
90 دجاج        
70 خضار          

بيتزا
50 مارجريتا        

50 باخلضار       

55 ساليم حار        

55 بريزاوال        

55 دجاج حار و فلفل امحر مشوي      

معكرونة
60 سباجيت, تالياتييل, او بيين      

         
 50 مطامط, رحيان, زيتون, قبار      

         
60 فطر و كرمية        

         
70 بولونزي        
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Main Courses 
Chicken musakhan (N) (G)     100
Oven roasted sumac marinated baby chicken, sautéed 
onion, pine nuts, Arabic flat bread and fries 

Prime-beef        150
Charcoal grilled prime beef medallion served with
grilled baby vegetables or steak fries and pepper sauce  

Machboos laham              110
Emirati slow-braised lamb shank with saffron rice 

Machboos diyay       90
Emirati slow-braised marinated chicken with saffron rice 
 
Meat mix grill platter      150                                      
Lamb chop, lamb kebab, chicken kebab, kofta and rice  

Mie goring        100  
Stir fried noodles with shrimp 

Biryani (N)
Served with papadum, mango chutney and cucumber raita
Lamb        110
Chicken       90
Vegetable (V)       70

Pizza
Margherita (V) (G)      50

Vegetariana (V) (G)      50

Spicy salami (G)      55

Beef bresaola (G)      55

Spicy chicken and roasted red peppers (G)   55

Pasta
Spaghetti, tagliatelle, or penne (V) (G)   60

Tomato, basil, olive, caper (V)     50

Mushroom and cream (V)     60

Bolognese       70
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D E S S E R T
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حلويات  
50 كيكة متر        

كيكة متر مع صوص الكراميل 

50 كرمي برولية        
كرمي برولية بالفانيليا مع توت و فستق  

50 تشزي كيك        
جنب كرميي, كوكزي باالوريو, توت و صوص الفانيليا

50 فوندو الشكوالتة       
شكوالتة فوندو, ايس كرمي فانيليا و توت 

50 فواكة         
رشاحئ فواكه مومسية مع توت 

50 حلويات عربية        
تشكيلة من احللويات العربية 
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Dessert 
Date cake (G)        50
Soft date cake with caramel sauce 

Crème brûlée (G)       50
Vanilla cream  brûlée, with raspberry 
and pistachio biscotti 

Cheesecake (G)      50
Cream cheese, Oreo cookies, fresh berries 
and vanilla sauce 

Chocolate fondant (G)      50
Warm chocolate fondant, vanilla ice cream 
and fresh berries

Fruits         50
Seasonal sliced fruits and berries

Arabic sweets (N) (G)      50
Selection of homemade Arabic sweets 


