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In-room Dining Menu 

CONTINENTAL BREAKFAST

Freshly Squeezed Juice 
Orange, Pineapple, Mango, Apple, Grapefruit, 
Pomegranate, Lemon and Mint, Watermelon, Carrot                       

Fresh from Our Bakery (V) (N) 
Croissants, Danish Pastries, Muffins, White Toast, 
Brown Toas t , Whi te Bread Rolls or Brown Bread Rolls 
Served with Butter, Preserves, Marmalade and 
Wild Forest Honey 

Exotic Fruits Selection 
Selection of freshly sliced Fruits and mixed Berries 

Hot Beverages 
Selection of TWG Premium Teas 
Served with your choice of Full Fat, Low Fat or 
Skimmed Milk, Cream, Honey or Lemon 

Freshly Brewed Coffee 
Choice of Regular, Decaf or Turkish 
Served with your choice of Full Fat, Low Fat, 
Skimmed, Soya or Camel Milk 

Glass of Milk 
Served Warm or Cold, with your choice of Full Fat, 
Low Fat, Skimmed, Soya or Camel Milk 

AMERICAN BREAKFAST

Freshly Squeezed Juice 
Orange, Pineapple, Mango, Apple, Grapefruit, 
Pomegranate, Lemon and Mint, Watermelon, Carrot 

Fresh from Our Bakery (V) (N) 
Croissants, Danish Pastries, Muffins, White Toast, 
Brown Toas t , Whi te Bread Rolls or Brown Bread Rolls 
Served with Butter, Preserves, Marmalade and 
Wild Forest Honey 

Exotic Fruits Selection 
Selection of freshly sliced Fruits and mixed Berries 

Waffles 
Freshly prepared Golden Waffles 
Served with Maple Syrup, Blueberries, 
Banana and Cinnamon Sugar 

Two Free Range Eggs 
Poached, Fried, Boiled, Scrambled or Over Easy 
Served with Bacon and Sausage (Veal or Turkey), 
Hash Browns, Sautéed Mushrooms and 
Grilled Tomato 

Hot Beverages 
Selection of TWG Premium Teas 
Served with your choice of Full Fat, Low Fat or 
Skimmed Milk, Cream, Honey or Lemon 

Freshly Brewed Coffee 
Choice of Regular, Decaf or Turkish 
Served with your choice of Full Fat, Low Fat, 
Skimmed, Soya or Camel Milk 

Glass of Milk 
Served Warm or Cold, with your choice of Full Fat, 
Low Fat, Skimmed, Soya or Camel Milk

165 195 
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ENGLISH BREAKFAST     

Freshly Squeezed Juice 
Orange, Pineapple, Mango, Apple, Grapefruit, 
Pomegranate, Lemon and Mint, Watermelon, Carrot 

Fresh from Our Bakery (V) (N) 
Croissants, Danish Pastries, Muffins, White Toast, 
Brown Toas t , Whi te Bread Rolls or Brown Bread Rolls 
Served with Butter, Preserves, Marmalade and 
Wild Forest Honey 

Cereals (V) (N) 
Cornflakes, Special K, Weetabix, All Bran, 
Crunchy Nut Cornflakes, Frosties, Honey Smacks, 
Rice Krispies, Muesli or Bran Flakes 
Served with your choice of Full Fat, Low Fat, 
Skimmed or Soya Milk 

Two Free Range Eggs 
Poached, Fried, Boiled, Scrambled or Over Easy 
Served with Bacon and Sausage (Veal or Turkey), 
Hash Browns, Sautéed Mushrooms, Grilled Tomato 
and Baked Beans 

Hot Beverages 
Selection of TWG Premium Teas 
Served with your choice of Full Fat, Low Fat or 
Skimmed Milk, Cream, Honey or Lemon 

Freshly Brewed Coffee 
Choice of Regular, Decaf or Turkish 
Served with your choice of Full Fat, Low Fat, 
Skimmed, Soya or Camel Milk 

Glass of Milk 
Served Warm or Cold, with your choice of Full Fat, 
Low Fat, Skimmed, Soya or Camel Milk 

185 TRADITIONAL EMIRATI BREAKFAST

Freshly Squeezed Juice 
Orange, Pineapple, Mango, Apple, Grapefruit, 
Pomegranate, Lemon and Mint, Watermelon, Carrot 

Khameer Bread (V) 
Arabic Yeast Bread with Sesame 

Balaleet (V) 
Sweet Vermicelli Pasta cooked with Rosewater, 
Saffron and Cardamon topped with an Omelette 

Muhalla (V) 
Date Flavored Crêpe 
Served with a selection of Jam, Black Honey, Dates 
and Cream Cheese 

Exotic Fruits Selection 
Selection of freshly sliced Fruits and mixed Berries 

Hot Beverages 
Selection of TWG Premium Teas 
Served with Full Fat, Low Fat or Skimmed Milk, 
Cream, Honey or Lemon 

Freshly Brewed Coffee 
Choice of Regular, Decaf or Turkish 
Served with your choice of Full Fat, Low Fat, Skimmed, 
Soya or Camel Milk 

Glass of Milk 
Served Warm or Cold, with your choice of Full Fat, 
Low Fat, Skimmed, Soya or Camel Milk 

190 PERFECTLY BALANCED

Freshly Squeezed Juice 
Orange, Pineapple, Mango, Apple, Grapefruit, 
Pomegranate, Lemon and Mint, Watermelon, Carrot 

Healthy Drink of the Day 
Immune Booster, Detox Juice, Stress Buster, Energy 
Booster 

Fresh from Our Bakery (V) (N) 
Whole Grain Toast, Bagel or Muffin 
Served with Butter, Preserves, Marmalade and 
Wild Forest Honey 

Exotic Fruits Selection 
Selection of freshly sliced Fruits and mixed Berries 

Egg White Omelette 
With your choice of Spinach, Asparagus, 
Smoked Salmon, Tomato, Chili and Fresh Herbs 

Cereals (N)                    
Cornflakes, Special K, Weetabix, All Bran, Frosties, 
Crunchy Nut Cornflakes, Honey Smacks, Rice Krispies, 
Muesli or Bran Flakes 
Served with your choice of Full Fat, Low Fat, Skimmed, 
Soya or Camel Milk 

Hot Beverages 
Selection of TWG Premium Teas 
Served with your choice of Full Fat, Low Fat, 
Skimmed, Soya or Camel Milk 

Freshly Brewed Coffee 
Choice of Regular, Decaf or Turkish 
Served with your choice of Full Fat, Low Fat, 
Skimmed, Soya or Camel Milk 

Glass of Milk 
Served Warm or Cold, with your choice of Full Fat, 
Low Fat, Skimmed, Soya or Camel Milk   

175 
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ASIAN BREAKFAST

Freshly Squeezed Juice 
Orange, Pineapple, Mango, Apple, Grapefruit, 
Pomegranate, Lemon and Mint, Watermelon, Carrot 

Chinese Style Breakfast (N) 
Rice Congee with Shredded Poached Chicken, 
Preserved Century Eggs, Chinese Pickled Vegetables, 
Fried Chinese Bread Stick, 
Stir- fry Yellow Egg Noodles, Ginger & Tofu Soup 

Exotic Fruits Selection 
Selection of freshly sliced Fruits and mixed Berries 

Hot Beverages 
Selection of TWG Premium Teas 
Served with your choice of Full Fat, Low Fat or 
Skimmed Milk, Cream, Honey or Lemon 

Freshly Brewed Coffee 
Choice of Regular, Decaf or Turkish 
Served with your choice of Full Fat, Low Fat, 
Skimmed, Soya or Camel Milk 

Glass of Milk 
Served Warm or Cold, with your choice of Full Fat, 
Low Fat, Skimmed, Soya or Camel Milk 

165 Classic Breakfast
With your choice of scrambled, poached, 
fried or boiled Egg 
Served with Bacon and Sausage with your 
choice of Veal or Turkey, 
Sautéed Mushrooms, Grilled Tomato, 
Hash Browns 

Classic Three Egg Omelette
With your choice of Onion, Mushrooms, 
Mixed Peppers, Tomato, Chili, 
Grated Cheese, Veal Ham, Smoked Salmon 
Served with Double Hash Browns, 
Sautéed Mushrooms and Grilled Tomato 

Healthy Egg White Omelette
With your choice of Spinach, Asparagus, 
Tomato, Smoked Salmon, Chili and 
Fresh Herbs 
Served with Sautéed Mushrooms and 
Grilled Tomato 

Traditional Eggs Benedict                                                 
Wilted Spinach, Turkey Ham, 
Soft Poached Eggs, English Muffins and 
Hollandaise Sauce 

Foul Medames
Traditional Arabic Style Stew of Fava Beans 
with Olive Oil, Arabic Pickles and 
Arabic Flat Bread 

Golden Waffles or Pancakes (V)
Served with Blueberries, Bananas, 
Maple Syrup, Cinnamon and Sugar Powder 

Freshly Sliced Exotic Fruits (V)
Selection of freshly sliced Fruits with 
Natural Yoghurt and Honey 

Your Choice of Cereals (V)              
Cornflakes, Special K, Weetabix, All Bran, 
Crunchy Nut Cornflakes, Honey Smacks, 
Frosties, Rice Krispies, Muesli or Bran 
Flakes 
Served with your choice of Full Fat, Low Fat, 
Skimmed, Soya or Camel Milk 

Bakery Basket (N)
Croissants, Danish Pastries, Muffins, White 
Toast, Brown Toast, White Bread Rolls or 
Brown Bread Rolls 
Served with Butter, Preserves, Marmalade 
and Wild Forest Honey 

Selection of Sides 
Sausage (Veal or Turkey)
Bacon (Veal or Turkey)
Hash Browns
Sautéed Mushrooms  
Baked Beans 
Grilled Tomatoes 
Cucumber, Tomato and Onion Salad      
Avocado
Hollandise Sauce

95 

80 

80 

80 

65 

70 

80 

50 

65 

20 
 20 
15 
15 
 15 
15 
20 
20 
 15
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HOT SNACKS 

Calamari Fritti
Fresh Calamari dusted in Herb Flour, 
Rocket Leaves, Lemon Aioli 

Hot Mezze (N)
Meat Sambousek, Spinach Fatayer, 
Cheese Rokakat, Kebbeh, Tahini Sauce 

SOUPS 

Shorbat Addas (V)
Arabic Spiced Lentil Soup with Lemon 
and Bread Croutons 

Wild Mushroom (V)
Fresh Wild Mushroom Soup with 
Truffle Oil and Cream 

75 

95 
85 

55 

85 

70 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

75 

70 

55 

60 

À  L A  C A R T E  L U N C H  &  D I N N E R  

APPETISERS 

Caesar Salad
Romaine Lettuce, Garlic Croutons, 
Soft Boiled Egg, Crispy Turkey Bacon, 
Aged Parmesan Shavings, Caesar Dressing 

With Grilled Shrimps
With Chicken Breast

Mixed Green Leaves
Hand Picked Assorted Garden Salad, 
Avocado, Shaved Fennel, Cucumber, 
Cherry Tomatoes, Sweet Balsamic Dressing 

Italian Caprese Salad (V) (N)
Buffalo Mozzarella, Tomatoes, Fresh Basil, 
Rocket Leaves, Pesto and Balsamic Reduction 

Traditional Greek Salad (V)
Cucumber, Tomato, Kalamata Olives, 
Feta Cheese, Capers, Red Onion, 
Oregano Lemon Dressing, Grilled Mini Pita 

Individual Cold Mezze  
Hummus
Mutabel
Fattoush
Mohamara (N)
Tabouleh
Vine Leaves

SANDWICHES AND BURGERS 

Open Club Sandwich
Toasted Country Bread, Turkey Bacon, 
Fried Egg, Baby Gem Lettuce, Mayonnaise, 
Tomato, Grilled Chicken Breast 

Double Beef Cheese Burger
Angus Prime Beef, Cheddar Cheese, 
Onion Relish, Dill Pickle, Tomato, 
Brioche Bun 

Buttermilk Fried Chicken Burger
Asian Coleslaw, Japanese Mayo, 
Soft Potato Bun

80 

110 

95 

All served with a basket of freshly baked rolls 
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PIZZA 
All our Pizzas are handmade and baked in 
our Pizza oven 

Margherita (V)
Base of Traditional Pizza Sauce, Tomatoes, 
Mozzarella Cheese, Fresh Basil 

Siciliana (N)
Vine Ripened Tomato, Beef Pepperoni, 
Anchovy, Capers, Pine Nuts, Black Olives, 
Oregano 

Create your own Pizza
Thin Crust Pizza with Tomato Base and 
five toppings of your choice 

Additional Toppings

Our Toppings 

Vegetables 
Tomato  
Red Onion      
Spinach          
Broccoli              
Pineapple    
Chili 
Olives 
Mushroom 
Capsicum 
Grilled Zucchini 
Rocket Leaves 
Asparagus 

70 

75 

75 

15 

PASTA 

Your Choice of Pasta 
Spaghetti, Penne, Gnocchi 
Whole Wheat, Gluten Free 

Selection of Sauce 
Classic Tomato 
Arrabbiata - Chili
Seafood Arrabbiata
Carbonara
Bolognaise
Creamy Chicken and Mushroom
Creamy Tomato (V)

FLAVORS OF ASIA 

Nasi Goreng (N)
Indonesian Style Fried Rice with Prawns, 
Fried Egg 
Served with Prawn Crackers, Beef and 
Chicken Satay 

Pad Thai (N)
Prawn, Rice Noodles, Red Onion, Chili 
Peanut 

Thai Green Curry, Steamed Jasmine Rice 
Medium Spicy Coconut Curry with Eggplant, 
Potato, Long Beans, Kaffir Lime Leaf and 
Thai Basil 

With your choice of: 
Prawn
Chicken

Cheese    
Mozzarella 
Cheddar 
Feta 
Parmesan 
Blue Cheese 

Meat 
Beef Pepperoni 
Turkey Ham 
Veal Bacon 
Anchovies 
Grilled Chicken 
Tuna 
Ground Beef 

85 
85 

110 
95 
95 
95 
85 

125 

110 

115 
110 

FLAVORS OF ARABIA 

Chicken Kabsa (N)
Grilled Chicken, Kabsa Rice 

Prawn Mashbous (N)
Grilled Tiger Prawns, Mashbous Spiced Rice 

Arabic Mixed Grill (N)
Shish Taouk, Kofta, Lamb Kebab, 
Lamb Chops, Oriental Rice, Arabic Bread 

Individual Orders (Served with Oriental 
Rice and Arabic Bread) 

Shish Taouk
Kofta
Lamb Kebab
Lamb Chops

Seafood Mixed Grill
Atlantic Lobster Tail, Tiger Prawns, Salmon, 
Calamari, Oriental Rice, Arabic Bread

110 

140 

220 

150 
160 
160 
175 

285 
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FLAVORS OF INDIA 

Biryani (N) 
With your choice of: 
Chicken
Prawn
Vegetables

All served with Mango Chutney, Pickles, 
Poppadum and Raita 

Murgh Makhani – Butter Chicken (N)
Tandoor Spiced, Marinated Chicken Tikka, 
Tomato and Butter Gravy, Kashoor Mehthi 

Murgh Tikka Masala (N)
Chicken Tikka, Onion, Tomato, Cumin, 
Red Chili and Coriander 

All dishes served with Mango Chutney 
Pickles, Poppadum and Pulao Basmati Rice 

FLAVORS OF EUROPE 

English Fish and Chips
Crispy Battered Fried Nile Perch Fillet 
Served with Tartar Sauce, Malt Vinegar, 
Hand cut Chips and Mushy Peas 

Scottish Salmon
Seared Salmon Fillet, Sautéed Baby Spinach, 
Garlic Mashed Potatoes, 
Semi Dried Tomatoes, Lemon Butter Sauce 

Veal Milanese
Herb and Parmesan Crumbed Veal Escalope, 
Buttered Baby Potatoes, Rocket Leaves, 
Lemon 

140 
155 
110 

145 

145 

160 

190 

240 

GRILLS 

Grilled Sea Bass Fillet
Grilled Tiger Prawns
Whole Atlantic Lobster
Prime Beef Tenderloin 180g
Prime Rib Eye 220g
Corn-fed Chicken Breast

All dishes served with a choice of 
two Side Dishes and a Sauce 

Each extra Side Dish or Sauce

Selection of Sauces 
Peppercorn 
Mushroom 
Herb Jus 
Lemon Butter Sauce 
Béarnaise 
Hollandaise Sauce 

Selection of Sides (V) 
Garden Salad 
Wilted Spinach 
Buttered Asparagus 
Steamed Mixed Vegetables 
Thyme Roasted Mushrooms 
Mashed Potatoes 
Buttered Green Beans 
Steamed Basmati Rice 
French Fries 

195 
230 
290 
225 
225 
185 

15 

DESSERTS 

Umm Ali (N)
Traditional Arabic Warm Pudding, 
Pistachios, Saffron 

Assorted Baklava (N)
Accompanied with Saffron Syrup 

Simple Baked Cheesecake
Fresh Berries and Wafer Tuile 

Classic Crème Brûlée (N)
Fresh Berries and Crunchy Almond Rocks 

Hot Chocolate Lava Pudding (N)
Vanilla Ice Cream and Grand Marnier Custard 
(Contains alcohol) 

Carrot Halva (N)
Served with Pistachio Ice Cream 

Fresh Fruit Salad 
Whipped Cream and Fruit Coulis 

Traditional Malva Pudding (N)
Served with a Cognac Crème Anglaise 
(Contains alcohol) 

Selection of Ice Creams
Accompanied with toppings of your choice: 

Chocolate Sauce, Caramel Sauce, 
Melba Sauce, Crushed Nuts

49 

30 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

30 
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H E A L T H Y  L I F E S T Y L E  M E N U  

SOUPS 

Raw Vegan Gazpacho
A blend of Tomatoes, Bell Peppers, Lemon 
and Cucumber 

Aromatic Chicken and Ginger Soup
Bean Sprouts, Carrot, Coriander, Ginger, 
Poached Chicken 

SALADS 

The Wellness Bowl
Chicken, Quinoa, Baby Spinach, Kale, 
Dried Berries, Cucumber, Citrus Dressing 

Avocado, Shrimp Salad
Watercress, Rocket Leaves, Red Radish, 
Lemon Vinaigrette 

Detox Salad (V)
Charred Kale, Spinach, Feta Cheese, 
Avocado, Edamame, Green Peas, 
Pickled Radicchio, Yogurt Dressing 

WRAPS AND SANDWICHES 

Scottish Smoked Salmon Bagel
Guacamole, Capers, Spring Onions 

Keto Wrap      
Avocado, Falafel, Onion, Cilantro, Tomato, 
Cucumber, Romaine Lettuce, 
Lemon Tahini Sauce, Tortilla Bread 

MAINS 

Grilled Prime Beef Tenderloin
Butternut Pumpkin, Asparagus, Broccoli, 
Beans 

Ginger Poached Chicken   
Steamed Vegetables, 
Kaffir Lime Vinaigrette, Sesame Oil 

Lemongrass Poached Salmon Fillet
Marinated Fennel, Tomato and Olive Salsa 

HEALTHY DRINKS SELECTION 

Immune Booster
Papaya helps to calm the digestive system. 
Cucumber flushes toxins and Orange gives 
great boost on vitamin C, whilst Watermelon 
acts as a diurectic to gently cleans your 
system 

Detox Juice
Cucumber is rich in potassium and beta 
carotene and has fantastic skin Nutritional 
value. Cranberries are rich in antioxidants 
and vitamin C, whilst Watermelon acts as a 
diuretic and gently cleans your system 

Stress Booster
This juice contains Celery and Fennel, which 
help the body utilize magnesium and 
calcium to calm the nerves. Coupled with 
the sedative effect of Lettuce, it is an ideal 
stress buster 

Energy Booster
Blood sugar levels drop when the muscles 
and liver break down glycogen stores into 
glucose, releasing it into the tissues. This 
may lead to fatigue, dizziness and in some 
cases even depression. So it is important 
to maintain your blood sugar level stable 
in order to function consistently. Apples 
and Peppers contain high level of natural 
sugars, while Cinnamon contains glucose 
regulating chromium

45 

55 

85 

75 

90 

70 

75 

225 

110 

160 

35 

35 

35 

35 

These dishes have been carefully created to enhance overall wellbeing, for which we use fresh and organic ingredients that have been prepared to enhance the overall 
flavor of the dish and maintain nutritional values.
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L A T E  N I G H T  D I N I N G  M E N U  
Available from Midnight – 06.00 

SNACKS AND SALADS 

Detox Salad (V)
Charred Kale, Spinach, Feta Cheese, 
Avocado, Edamame, Green Peas, 
Pickled Radicchio, Yogurt Dressing 

Caesar Salad
Romaine Lettuce, Garlic Croutons, 
Crispy Turkey Bacon, Soft Boiled Egg, 
Aged Parmesan Shavings, Caesar Dressing 

With Grilled Shrimps
With Chicken Breast

Individual Cold Mezze  
Hummus
Mutabel
Fattoush
Mohamara (N)
Tabouleh
Vine Leaves

Calamari Fritti
Fresh Calamari, Herb Flour, Rocket Leaves, 
Lemon Aioli 

SOUPS 

Shorbet Addas (V)
Arabic Spiced, Lentil Soup, Lemon and 
Bread Croutons 

Wild Mushroom (V)
Fresh Wild Mushroom Soup with Truffle Oil 
and Cream 

90 

75 

95 
85 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

75 

55 

60 

PASTA 

Your Choice of Pasta 
Spaghetti, Penne, Gnocchi 
Whole Wheat, Gluten Free 

Selection of Sauce 
Classic Tomato 
Arrabbiata - Chili
Seafood Arrabbiata
Carbonara
Bolognaise
Creamy Chicken and Mushroom
Creamy Tomato (V)

PIZZA 
All our Pizzas are handmade and baked in 
our Pizza oven 

Margherita (V)
Base of Traditional Pizza Sauce, Tomatoes, 
Mozzarella Cheese, Fresh Basil 

Siciliana (N)
Vine Ripened Tomatoes, Beef Pepperoni, 
Anchovy, Capers, Pine Nuts, Black Olives, 
Oregano

85 
85 

110 
95 
95 
95 
85 

70 

75 
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INTERNATIONAL FLAVORS 

Nasi Goreng (N)
Indonesian Style Fried Rice with Prawns, 
topped with fried Egg and served with 
Prawn Crackers, Beef and Chicken Satay 

Murgh Makhani – Butter Chicken (N)
Tandoor Spiced Marinated Chicken Tikka 
in Rich Tomato and Butter Gravy with 
Kashoor Mehthi 
Served with Mango Chutney, Pickles, 
Poppadum and Pulao Basmati Rice 

Prawn Mashbous (N) 
Grilled Tiger Prawns, Mashbous Spiced Rice 

English Fish and Chips
Crispy Battered Fried Nile Perch Fillet 
Served with Tartar Sauce, Malt Vinegar, 
Hand cut Chips and Mushy Peas 

DESSERTS 

Umm Ali (N)
Traditional Arabic Warm Pudding, Pistachios, 
Saffron 

Simple Baked Cheesecake
Fresh Berries and Wafer Tuile 

Hot Chocolate Lava Pudding (N)
Vanilla Ice Cream and Grand Marnier Custard 
(Contains Alcohol) 

125 

145 

140 

160 

49 

49 

49 

C H I L D R E N ’ S  M E N U  

Junior Pizza
Let your kids choose their own toppings: 
Ham, Bacon, Pineapple, Baby Mozzarella, 
Cherry Tomato, Mushroom 

Chicken and Vegetable Fried Rice

Chicken Corn Noodle Soup

Chicken or Beef Sliders
Coleslaw, Cheddar Cheese, French Fries 

Organic Chicken Nuggets
Tartar Dipping, Fries or Salad 

Junior Fish N’ Chips
Tartar Sauce, Lemon 

Pasta Spaghetti or Penne
Choice of Butter, Tomato, Cheese or 
Bolognaise, Creamy Tomato Sauce 

Mac N’ Cheesy (V)
Macaroni, Creamy Cheese Sauce 

DESSERTS 

Classic Banana Split (N)
Vanilla Ice Cream, Chocolate Sauce, 
Sprinkles, Nuts and Whipped Cream 

Hot Fudge Sundae (N)
Vanilla Ice Cream, Hot Fudge Sauce, 
Nuts, Chocolate Sprinkles, Cherry 

Strawberry Ice Cream Waffle Tacos
White Chocolate coated Strawberries, 
Marshmallows, Caramel Sauce 

40 

40 

40 

50 

50 

50 

40 

40 

45 

45 

45 

SANDWICHES AND BURGERS 

Open Club Sandwich
Toasted Country Bread, Turkey Bacon, 
Fried Egg, Baby Gem Lettuce, Mayonnaise, 
Tomato, Grilled Chicken Breast 

Double Beef Cheese Burger
Angus Prime Beef, Cheddar Cheese, 
Onion Relish, Dill Pickle, Tomato, 
Brioche Bun 

Buttermilk Fried Chicken Burger
Asian Coleslaw, Japanese Mayo, 
Soft Potato Bun 

80 

110 

95 
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Bottle

145 

160 
200 

200 

180 

145 
240 

200 

270 

340 

WHITE WINE 

France 
Cuvée Jean-Paul Blanc de Blancs

Australia 
Vivo Sauvignon Blanc
Jacob’s Creek Chardonnay

Argentina 
Uma Malbec, Mendoza

ROSÉ WINE 

France 
Cuvée Sabourin Rosé Blush

RED WINE 

France 
Cuvée Jean Paul Vaucluse Rouge
Château Grand Monteil Supérieur

Chile 
Terrapura Carménère

Italy 
Regaleali Nero D Avola DOC

SPARKLING WINE 

Italy 
Prosecco, “II Fresco Treviso”

CHAMPAGNE 

Brut White 
Veuve Clicquot Yellow Label Brut
Perrier-Jouët Grand Brut
Ruinart Blanc de Blancs NV Brut

Brut Rosé 
Veuve Clicquot Rosé
Moët & Chandon Rosé
Ruinart Rosé

  
WHITE WINE 

France 
Paul Mas Côte Mas Blanc Méditerranée
Domaine Louis Michel Chablis Petit AOC
Domaine Joseph Drouhin 
Chassagne-Montrachet 

Italy 
Castello di Gabbiano Pinot Grigio IGT
Bolla ‘Retro’ Soave Classico Veneto
Feudo Princippi di Butera Chardonnay

New Zealand 
Saint Clair Sauvignon Blanc

Chile 
Terrapura Sauvignon Blanc
Matetic Corralillo Sauvignon Blanc

Argentina 
Santa Julia Torrontes

Spain 
Torres Viña Esmeralda
Martin Codax Rias Baixas Albarino

Glass 
150ml 

25

35
45

45

40

25
50

35

55

70

B E V E R A G E  M E N U  

RED WINE 

France 
Gérard Bertrand Cabernet Sauvignon
Paul Jaboulet Aîné Crôzes-Hermitage 
Les Jalets 
Château Domeyne Saint-Estèphe 
Cru Bourgeois 

Australia 
Wolf Blass, Eaglehawk Shiraz
Vivo Shiraz
O’Leary Walker Pinot Noir

Italy 
Cusumano Merlot
Ruffino Chianti DOCG

Chile 
Terrapura Special Reserve, Syrah
Marques de Casa Concha Merlot

ROSÉ WINE 

France 
Michel Lynch Rose

Australia    
Lindeman’s Bin 35

Bottle

400 
500 

650 

160 
160 
475 

210 
360 

190 
465 

350 

160

All  pr ices are in UAE Dirham and are inclusive of al l  appl icable service charges,  local  fees and taxes.  

To have our master wine list in your room, kindly dial 5800 

Bottle

475 
485 

1,075 

550 
600 

1,575 

260 
480 

1,200 

205 
310 
380 

440 

160 
355 

     
240 

315 
450 
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WHISKY 

Scotch Whisky 
Ballantines
Dewar’s White Label
Chivas Regal 12 Yo
Chivas Regal 18 Yo
Johnnie Walker Black Label

Irish Whiskey 
Jameson

Single Malt Whisky 
Macallan Fine Oak 12 Yo
Macallan Fine Oak 18 Yo
Glenmorangie the Original 10 Yo 
Glenmorangie the Original 18 Yo 

Tennessee Whiskey 
Jack Daniel’s – USA

Bourbon Whiskey 
Jim Beam – USA

Rye Whiskey 
Canadian Club – Canada

VODKA

Absolut Blue
Absolut Elyx
Russian Standard Original
Russian Standard Platinum
Belvedere
Grey Goose

GIN 

Beefeater
Beefeater 24
Monkey 47
Bombay Sapphire
Hendrick’s

RUM 

Havana Club 3 Yo
Havana Club 7 Yo
Bacardi Superior
Bacardi Black
Bacardi Oakheart
Captain Morgan Spiced
Malibu Rum

COGNAC 

Hennessy V.S.
Hennessy X.O.
Martell V.S.
Martell V.S.O.P.
Rémy Martin X.O.

TEQUILA 

Olmeca Silver
Olmeca Gold
Patrón Reposado
Patrón X.O. Café
Patrón Silver

60ml 

80
150 

80
105
150
150 

80
100
190

80
110

90
105

90
90

110
100

80

105
240

80
130
290

80
80

150 
105
150 

60ml

95
90

105
150
105

105

130
200
130
300 

105

100

90

30ml 

50
95
50
65
95
95

50
60

120
50
70

50
65
55
55
70
60
50

65
150

50
80

180

50
50
90
65
90

30ml

60
55
65
95
65

65

80
125
80

185

65

60

55

Bottle 

600 
1,000 

500 
700 

1,200 
1,000 

600 
700 

1,300 
500 
800 

600 
700 
600 
600 
600 
600 
600 

800 
3,500 

800 
900 

3500 

500 
500 

1,000 
700 

1,000 

Bottle

700 
600 
800 

1,500 
800 

700 

1,000 
3,500 

800 
3,000 

700 

700 

800 

VERMOUTH 

Martini Bianco, Rosso, Extra Dry 

LIQUEURS 

Cointreau
Amaretto di Saronno
Sambuca Vaccari
Baileys Original
Kahlúa
Tia Maria
Campari
Ricard
Aperol
Pimms
Chambord

BOTTLED BEER

Heineken – Holland
Amstel Light – Holland
Peroni – Italy
Paulaner Original – Germany
Tiger Gold – Singapore
Sol – Mexico

Cider 
Savanna Dry / Light - South Africa

All  pr ices are in UAE Dirham and are inclusive of al l  appl icable service charges,  local  fees and taxes. 

60ml

80

95
80

110
80
80
80
80
80
80
80

105

30ml

50

60
50
70
50
50
50
50
50
50
50
65

Bottle

700 

700 
700 
900 
700 
800 
700 
700 
700 
700 
700 
800 

330ml 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

50



     Vegan  (V) Suitable for Vegetarians  (N) Contains Nuts. Gluten-free items are available on request. 
All produce is prepared in an area where allergens are present. For those with allergies, intolerances, and special dietary requirements who may wish to know about the ingredients used, please ask a 
member of the Management Team. All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

75 

105 

CLASSIC COCKTAILS                                               

Cosmopolitan
Made iconic by TV’s “Sex and the City,” the 
Cosmo mixes vodka, triple sec, cranberry 
juice, and lime juice. It’s the liquid soul of the 
aspirational 1990s female, and still resonates 
with the world today 

Bloody Marry
The Bloody Mary is as much an experience 
as a drink. The brunch-time staple is best 
enjoyed with a house mix of tomato juice, 
vodka, and spices. And, if it’s your thing, an 
array of garnishes, from celery and olives, to 
bacon, to entire cheeseburgers, are known to 
make appearances. 

Tequila Sunrise
The Tequila Sunrise cocktail, with its bright 
striations of color, evokes a summer sunrise. 
This classic drink has only three ingredients— 
tequila, grenadine and orange juice, and it is 
served unmixed to preserve the color of each 
layer. 

Mojito
The Mojito might be Cuba’s most popular 
contribution to cocktail culture. The simple 
mix of white rum, lime juice, cane sugar, and 
soda with muddled mint is fresh and tropical, 
and it’s a classic that we don’t expect to disap-
pear any time soon. 

Vodka Martini
Vodka replaces gin in this variation of the 
classic martini. Shake until ice cold and serve 
up in a chilled martini glass. The Martini 
mixes vodka, dry vermouth, lemon twist or 
olives for garnish. 

Gin Martini
Vodka Martinis may be popular, but if you 
want a true Martini it should be made with 
gin. The Gin Martini mixes gin, dry vermouth, 
lemon twist or olives for garnish. Despite 
vodka’s popularity, most cocktail aficionados 
would agree that the best Martini recipe is a 
Gin Martini recipe. 

Old Fashioned
The Old Fashioned is timeless. This simple 
classic made with rye or bourbon, a sugar 
cube, Angostura bitters, a thick cube of ice, 
and an orange twist delivers every time. 
That’s it — the most popular cocktail in the 
world. 

Long Island Iced Tea
A Long Island iced tea is a type of alcoholic 
mixed drink typically made with vodka, 
tequila, light rum, triple sec, gin, and a splash 
of cola, which gives the drink the same amber 
hue as its namesake. 

Bull Frog
This bright blue cocktail is packed with vodka, 
tequila, rum, gin, Blue Curaçao, lemon juice, 
and Red Bull. So if you’re looking for an 
energy drink cocktail that will do some 
damage, this is it.

All  pr ices are in UAE Dirham and are inclusive of al l  appl icable service charges,  local  fees and taxes. 
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WATER

Still Water 
Acqua Panna – Italy
Evian – France
Al Ain – UAE (330ml)

Sparkling Water 
San Pellegrino – Italy
Perrier – France (330ml)
Al Ain – UAE (330ml)

SKN DRIDETAONRBAC 

Coca Cola, Coca Cola Light, 
Fanta Orange, Sprite, Sprite Light, 
Bitter Lemon, Soda Water, 
Tonic Water, Ginger Ale 

Energy Drink 
Red Bull Energy Drink
Red Bull Sugar Free

FRESH JUICES

Orange, Pineapple, Mango, 
Apple, Grapefruit, Pomegranate, 
Lemon, Lemon Mint, Watermelon, 
Carrot 

MILKSHAKES 

Vanilla, Chocolate, Strawberry, 
Mango and Banana 

Bottle 
750ml 

30 
30 
25 

30 

25 

Bottle 
500ml 

25

10

25
35 
10

Can

25 

Can
45 
45 

Glass 

25 

35 

N O N  A L C O H O L I C  D R I N K S  

SMOOTHIES  

Green Machine
Spinach, Celery, Broccoli, Mango, Banana, 
Pineapple 

Raspberry Love
Raspberry, Blueberry, Banana 

Caribbean Kiss
Melon, Strawberry, Mango, Lemon 

Mango Paradise 
Mango, Pineapple, Passionfruit, Lemon 

MOCKTAILS 

Fruit Punch
Fresh Orange, Pineapple and Mango Juice, 
Passionfruit Syrup, Strawberry Purée 

Peach and Pear Iced Tea
TWG Silver Moon Green Tea, 
Peach and Pear Syrup, Lemon Juice 

Mint Lemonade
Blended Mint and Lemon Juice, 
Sugarcane Syrup, Sprite 

Shirley Temple
Sprite, Grenadine Syrup 

Virgin Colada
Fresh Pineapple Juice, Lemon Juice, 
Sugarcane Syrup, Milk, Coconut Cream 

Virgin Mojito
Fresh Lime,Sugarcane Syrup,Fresh Mint, 
Soda Water 

35 

35 

35 

35

35 

35 

35 

35 

35 

35 

PREMIUM COFFEE SELECTION 

Espresso
Ristretto
Decaf Espresso
Double Espresso
Decaf Double Espresso
Americano
Cappuccino
Café Latte
Macchiato
Mochaccino
Camelccino
Turkish Coffee
Classic Hot Chocolate
Glass of Milk

30 
30 
30 
35 
35 
30 
35 
35 
30 
30 
30 
35 
35 
25

H O T  D R I N K S  
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HAUTE COUTURE LOOSE TEAS 
SELECTION BY TWG TEA 

Grand Classic for the Morning 
English Breakfast Tea 
This classic was originally blended as an 
accompaniment, to the traditional English 
breakfast, very strong and full-bodied with 
a light floral. 

Chamomile
Soft and soothing, these chamomile flowers 
boasts a rich honey aroma and yield a 
golden, theine-free cup. 

Grand Classic Mint – Royal Moroccan Tea
A cup of royal Moroccan tradition and 
refinement. A privileged invitation evocative 
of a most extraordinary palace, this tea boasts 
one of the finest green teas and an exceptional 
blend of wild mints. With rare resins and fresh 
notes of the world’s rarest elixirs - ambry, 
myrrh, musk, and precious calambac, this 
blend truly yields a majestic infusion. A tea of 
perfect elegance and sophistication. 

Grand Classic Breakfast Earl Grey
This strong and full bodied first flush 
Darjeeling is blended with TWG Bergamot 
to yield a most robust and balanced cup. 

Silver Moon Tea
A Green tea combined with a grand fruit 
and vanilla bouquet, suave, with just a hint of 
sweetness, a tea for a special moment. 

TOBACCO 

Marlboro Red
Marlboro Gold

30 

35 

35 

35 

35 

40 
40

30

35

35

35

35

40
40

All  pr ices are in UAE Dirham and are inclusive of al l  appl icable service 
charges,  local  fees and taxes. 

TWG تشكيلة من خيارات الشاي من
شاي الصباح غراند كالسيك 

شاي اإلفطار اإلجنليزي
مت مزج هذا الشاي الكالسيكي ليكون الرفيق املثالي 

لإلفطار اإلجنليزي األصيل. ويتميز بنكهته القوية 
املتميزة وبنكهة الزهور اخلفيفة فيه

بابوجن ال
TWG تزخر أزهار البابوجن الناعمة واملهدئة لألعصاب من

بشذا العسل الغني لتنتج كوبا ذهبيا من الشاي خاليا من 
التايني

شاي غراند الكالسيكي بالنعناع - الشاي امللكي املغربي
كوب من األصالة والفخامة املغربية امللكية. يجسد هذا 

الشاي أفخر أنواع الشاي األخضر وهو خليط استثنائي من 
النعناع البري الفريد الذي يذكرك بعالم الفخامة في القصور. 

يضفي هذا اخلليط املميز لهذا الشاي نكهة مهيبة حقاً، 
فهو يحتوي على مادة الراتنج النادرة وملسات من أندر أنواع 
العناصر في العالم - األمبري، الصمغ، املسك والكالمبك 

الفريد. شاي يجسد األناقة بأبهى صورها

شاي اإلفطار إيرل غراي الكالسيكي
يخلط شاي دارجيلنغ القوي وذو القوام الغني بقطفته 

األولى مع برغموت من TWG إلنتاج أروع كوب 
شاي متوازن

شاي سلفر مون
TWG هو نوع من أنواع الشاي األخضر من

منكه بالفواكه والفانيال إلى جانب ملسة لطيفة من املذاق 
احللو، ليكون الشاي املناسب جلميع األوقات

السجائر
مارلبورو أحمر
مارلبورو ذهبي

األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي ، و تشمل رسم اخلدمة و جميع الرسوم احلكومية 
احمللية و الضرائب.
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زجاجة
750

30
30
25

30

25

زجاجة
500

25

10

25
35
10

علبة

25

علبة
45
45

كأس

25

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

30
30
30
35
35
30
35
35
30
30
30
35
35
25

ياه امل

مياه
أكوا بانا - إيطاليا

إيفيان - فرنسا
العني - اإلمارات العربية املتحدة )330 مل(

مياه فوارة
سان بليغرينو - إيطاليا

بيرييه - فرنسا )330 مل(
العني - اإلمارات العربية املتحدة )330 مل(

املشروبات الغازية

كوكا كوال، كوكا كوال اليت، 
فانتا برتقال، سبرايت، سبرايت اليت،  
بترليمون، مياه الصودا، مياه التونيك، 

جنجر إيل

مشروبات الطاقة
مشروب الطاقة ريد بول 

ريد بول خالي من السكر

املشروبات الغازية

برتقال، أناناس، ماجنو، تفاح،  
جريب فروت، رمان، ليمون، 
ليمون ونعناع،  بطيخ، جزر

ميلك شيك

فانيال، شوكوالتة، فراولة، ماجنا، موز

ية املشروبات الساخنةمشروبات غير كحول
السموثي 

جرين ماشني
سبانخ، كرفس، بروكلي، ماجنو، موز، أناناس

راسبيري لوف
توت العليق، توت أزرق، موز

يان كيس ب كاري
شمام، فراولة، ماجنو، ليمون

ماجنو برادايس
ماجنو، أناناس، باشون فروت، ليمون

املوكتيل

فروت بانش
عصير البرتقال واألناناس واملاجنا، شراب الباشن فروت، بيوريه 

الفراولة

شاي اخلوخ واإلجاص املثلج
شاي سلفر مون األخضر من TWG، شراب اخلوخ واألجاص، 

عصير الليمون

شراب الليمون بالنعناع
عصير النعناع و الليمون، عصير قصب السكر، سبرايت

ي تيمبل شيرل
سبرايت، شراب الغرينادين

فيرجن كوالدا
عصير األناناس الطازج، عصير الليمون، عصير قصب السكر، 

كرمية احلليب وجوز الهند

فيرجن موهيتو
ليمون أخضر طازج، شراب قصب السكر، نعناع طازج، صودا

خيارات القهوة الفاخرة

اسبريسو
ريستريتو

اسبرسو خالي من الكافيني
دبل اسبريسو

دبل اسبريسو خالي من الكافيني
أميريكانو
أميريكانو

كافيه التيه
ماكياتو

موكاتشينو
كراميلشينو
قهوة تركية

هوت تشوكليت كالسيكية
كوب حليب

األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي ، و تشمل رسم اخلدمة و جميع الرسوم احلكومية احمللية و الضرائب.

مل مل

This page has been intentionally left blank.
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يتزا الصغار ب
اإلضافات التي ميكن االختيار من بينها:

حلم مقدد، حلم مجفف، أناناس، جبنة موزاريال، 
طماطم كرزية، فطر

أرز مقلي مع دجاج وخضار
شوربة نودل مع الدجاج والذرة 

ساليدر دجاج أو حلم بقر
سلطة ملفوف، جبنة شيدر، بطاطس مقلية

ناغيت دجاج عضوي
تغميسة تارتار، بطاطس مقلية أو سلطة 

ية للصغار سمك وبطاطا مقل
صلصة تارتار، ليمون

يه ّن ي معكرونة سباغيتي أو  ب
صلصة زبدة أو طماطم أو جبنة أو بولونيز أو طماطم بالكرمية 

نة )ن( معكرونة وجب
ماكاروني، صلصة جبنة بالكرمية

احللويات
ة )م( بانانا سبليت كالسيكي

آيس كرمي بنكهة الفانيليا، صلصة شوكوالتة، حلوى للزينة، 
مكسرات وكرمية مخفوقة

صاندي فدج الشوكوالتة )م( 
آيس كرمي بنكهة الفانيليا، صلصة شوكوالتة، مكسرات، 

حبيبات شوكوالتة، كرز

وافل بآيس كرمي الفراولة
فراولة مغطاة بالشوكوالتة البيضاء، حلوى اخلطمي، صلصة 

كراميل 

125

145

140

160

49

49

49

40

40

40

50

50

50

40

40

45

45

45

80

110

95

بيرغر الساندويش وال
كلوب ساندويش كالسيكي 

خبز بلدي محمص، حلم رومي مقدد، بيض مقلي، خس، 
مايونيز، طماطم، دجاج

دوبل بيف تشيز برغر
حلم أنغوس بقري،  جبنة تشيدر،  بصل،  مخلل،  كعكة 

بريوش،  مخلل الشبت 

برغر الدجاج املقلي بالزبادي
كولسلو آسيوي، مايونيز ياباني، كعكة البطاطا اللينة 

ية نكهات عامل
ناسي غورنغ )م(

أرز مقلي على الطريقة األندونيسية مع الربيان وُيضاف إليه 
البيض املقلي، يقدم مع مقرمشات الربيان، وساتاي اللحم 

البقري والدجاج

مورغ مخاني - دجاج بالزبدة )م(
دجاج تكا متبل ومطهو في فرن التندور مع صلصة الطماطم 

والزبدة الغنية وورق احللبة املجفف "قصوري ميتهي"
ُتقدم جميعها مع صلصة املاجنا واملخلالت وخبز 

البابادوم وأرز بوالو البسمتي

يان )م( مجبوس الروب
روبيان كبير مشوي مع أرز املجبوس املتبل

ة “فيش آند تشيبس” ي سمك وبطاطا مقل
فيليه سمك بياض نيلي مقلي ومقرمش ُمقدم مع صلصة 

التارتار وخل الشعير وقطع البطاطا و البازالء املهروسة

احللويات
أم علي )م(

بودينغ اخلبز العربي التقليدي الدافئ مع الفستق احللبي 
والزعفران

تشيز كيك تقليدي مخبوز في الفرن
توت طازج وتويل الويفر

بودينغ الشوكوالتة الساخنة )م( )يحتوي على الكحول(
آيس كرمي بنكهة الفانيليا وكاسترد مع غران مارنييه

قائمة الصغار

     نباتي، )ن( مالئم للنباتيني، )م( يحتوي على املكسرات،. تتوفر أطباق خالية من الغلوتني عند الطلب.يتم حتضير جميع املنتجات في منطقة توجد بها مسببات احلساسية. 
بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من احلساسية، أو عدم حتمل بعض  من املكونات الغذائية و األشخاص الذين يتبعون نظام غذائي معني و قد يرغبون في معرفة املكونات املستخدمة ، 

يرجى سؤال أحد أعضاء فريق اإلدارة. جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم اخلدمة املعمول بها والرسوم والضرائب احمللية.
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الوجبات اخلفيفة والسلطات
سلطة ديتوكس )ن( 

كرنب مشوي، سبانخ، جبنة فيتا، أفوكادو، إدامامي، بازالء 
خضراء، فجل مخلل، تتبيلة زبادي

سلطة القيصر
خس رومني، خبز محمص، حلم ديك رومي مقدد، بيض 
مسلوق، جبنة بارميزان معتقة مبشورة، صلصة القيصر 

الكالسيكية

مع صدر الدجاج
مع روبيان مشوي

مزات بالطبق
حمص

متبل
فتوش

محمرة
تبولة

ورق عنب

كاالماري فريتي
كاالماري طازج مع األعشاب املطحونة واجلرجير، أيولي وليمون

الشوربة
شوربة العدس )ن(

شوربة عدس عربية متبلة ُتقدم مع الليمون وقطع اخلبز احملمص

بري )ن( شوربة الفطر ال
شوربة الفطر البري الطازج مع زيت الكمأة والكرمية

خيارات املأكوالت املتأخرة
متوفرة من الساعة 00.00 - 6.00

املعكرونة
أنواع املعكرونة التي ميكنك االختيار من بينها

سباغيتي، بيّنيه، نيوكي، معكرونة بالقمح الكامل، 
معكرونة خالية من الغلوتني

ينها يار من ب الصلصات التي ميكنك االخت
صلصة الطماطم الكالسيكية

أرابياتا - فلفل حار
أرابياتا - فلفل حار

كاربونارا
بولونيز

كرمية الدجاج والفطر
طماطم كرميية )ن(

يتزا ب ال
جميع أصناف البيتزا املقدمة محضرة في مطعمنا ومخبوزة 

في الفرن

مرغريتا )ن(
صلصة البيتزا التقليدية، طماطم، موزاريال وريحان طازج

انا )م( ي سيسل
طماطم عنقودية، ببروني بقري، سمك األنشوفة، كبر، صنوبر، 

زيتون أسود، أوريغانو

     نباتي، )ن( مالئم للنباتيني، )م( يحتوي على املكسرات،. تتوفر أطباق خالية من الغلوتني عند الطلب.يتم حتضير جميع املنتجات في منطقة توجد بها مسببات احلساسية. 
بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من احلساسية، أو عدم حتمل بعض  من املكونات الغذائية و األشخاص الذين يتبعون نظام غذائي معني و قد يرغبون في معرفة املكونات املستخدمة ، 

يرجى سؤال أحد أعضاء فريق اإلدارة. جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم اخلدمة املعمول بها والرسوم والضرائب احمللية.
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الشوربة
بان ي من منتجات األل ي نيئ وخال بات غزباتشو ن

مزيج الطماطم والفلفل احللو والليمون واخليار

شوربة الدجاج املتبل باألعشاب العطرية والزجنبيل
براعم الفول، جزر، كزبرة، زجنبيل، دجاج مسلوق

السلطات
الطبق الصحي 

دجاج، كينوا، أوراق سبانخ صغيرة، كرنب، توت مجفف، 
خيار، تتبيلة حامضة

يان سلطة أفوكادو وروب
بقلة، أوراق جرجير، فجل أحمر، تتبيلة ليمون وخل 

سلطة ديتوكس )ن( 
كرنب مشوي، سبانخ، جبنة فيتا، أفوكادو، إدامامي، بازالء 

خضراء، فجل مخلل، تتبيلة زبادي

الساندويش واللفافات
يغل السلمون االسكتلندي املدخن ب

غواكمولي، كبر، بصل أخضر

راب كيتو 
أفوكادو، فالفل، بصل، كزبرة، طماطم، خيار، خس رومني، 

صلصة طحينة وليمون، خبز تورتيال

األطباق الرئيسية
شريحة حلم بقري تندرلوين مشوية

قرع، هليون، بروكلي، فاصوليا

دجاج مسلوق مع الزجنبيل
خضار مطهوة على البخار، تتبيلة الليمون األخضر وزيت 

السمسم

ة الليمون يه السلمون املسلوق مع عشب يل ف
شمر متبل، صلصة الطماطم والزيتون

خيارات املشروبات الصحية
شراب تعزيز املناعة

تساعد البابايا على حتسني عمل اجلهاز الهضمي. ويزيل 
اخليار سموم اجلسم، كما مينح البرتقال اجلسم املقدار الالزم 

من فيتامني ج. وتكون النتيجة النهائية هي منح اجلسم 
االسترخاء والراحة والقدر الالزم من السوائل

شراب إزالة السموم
يعتبر اخليار من املواد الغذائية الغنية بالبوتاسيوم والبيتا 

كاروتني، كما أنه من األطعمة املفيدة جداً في تغذية البشرة. 
بينما يعتبر التوت البري غنيًا مبضادات األكسدة وفيتامني 

ج. أما بالنسبة للبطيخ فيعمل كمدر للبول وينظف اجلهاز 
الهضمي بلطف

شراب التخلص من التوتر
يحتوي هذا الشراب على البقدونس والكرفس، اللذان 

يساعدان اجلسم في االستفادة من املغنيسيوم والكالسيوم 
الالزمني لتهدئة األعصاب. إلى جانب اخلس، الذي يعتبر 

من املواد الغذائية املهمة في تهدئة األعصاب وتخليص 
اجلسم من التوتر

شراب الطاقة
ينخفض مستوى السكر في الدم عندما تعمل العضالت 

والكبد على استنفاذ مخزون اجلليكوجني تدريجيًا وحتويله 
إلى جلوكوز، ومن ثم توزيعه في أنسجة اجلسم. تتسبب هذه 

العملية باإلجهاد والدّوار واالكتئاب في بعض احلاالت. ولذا، 
يعد احلفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم في غاية 
األهمية ألداء الوظائف بفعالية. وفي هذا السياق، نذكر أّن 

التفاح والفلفل يحتويان على كميات كبيرة من السكريات 
الطبيعية بينما حتتوي القرفة على الكروم املنظم ملستويات 

اجللوكوز

45

55
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75

90
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225

110

160

35

35

35

35

قائمة الطعام الصحي

     نباتي، )ن( مالئم للنباتيني، )م( يحتوي على املكسرات،. تتوفر أطباق خالية من الغلوتني عند الطلب. يرجى إبالغنا بأي حساسية أو متطلبات غذائية قبل الطلب.
األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي ، و تشمل رسم اخلدمة و جميع الرسوم احلكومية احمللية و الضرائب.

مت إعداد هذه األطباق بعناية من أجل دعم الصحة العامة، و لذلك نحن نستخدم املكونات الطازجة والعضوية من أجل تعزيز النكهة الشاملة للطبق واحلفاظ على القيم الغذائية.
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نكهات هندية
ي )م( بريان

مع اختيارك من بني: 
الدجاج

الروبيان 
اخلضار

ُتقدم جميعها مع صلصة املاجنا واملخلالت وخبز البابادوم 
والرايتا

مورغ مخاني - دجاج بالزبدة )م(
دجاج تكا متبل ومطهو في فرن التندور مع صلصة 

الطماطم والزبدة الغنية وورق احللبة املجفف 
"قصوري ميتهي"

مورغ تكا مساال )م(
دجاج تكا، بصل، طماطم، كمون، فلفل أحمر، كزبرة

ُتقدم جميعها مع صلصة املاجنا واملخلالت وخبز البابادوم 
وأرز بوالو البسمتي

ية نكهات أوروب
ية "فيش آند تشيبس" سمك وبطاطا مقل

فيليه سمك بياض نيلي مقلي ومقرمش ُمقدم مع صلصة 
التارتار وخل الشعير وقطع البطاطا و البازالء املهروسة 

يز حلم العجل ميالن
اسكالوب حلم العجل مع األعشاب وجبنة البارميزان، بطاطا 

صغيرة مع الزبدة، جرجير متبل وليمون

املشاوي
يليه سمك السي باس املشوي ف

يان كبير مشوي روب
كركند أطلنطي كامل

حلم خاصرة بقري برامي 180غ
حلم ضلع برامي 220غ

صدر الدجاج

ُتقدم جميعها مع اختيارين من األطباق اجلانبية ونوع 
صلصة واحدة

كل طبق جانبي إضافي أو صلصة إضافية  

خيارات الصلصات
صلصة الفلفل
صلصة الفطر

صلصة األعشاب
صلصة الزبدة والليمون

صلصة بيرنيز
صلصة الهوالنديز

ة )ن( ي ب تشكيلة من األطباق اجلان
سلطة اخلضار "غاردن"

سبانخ مذبل
هيليون مع الزبدة

خضار مشكلة مطهوة على البخار
فطر مشوي مع الزعتر

بطاطا مهروسة
فاصوليا خضراء بالزبدة

أرز بسمتي على البخار
بطاطا مقلية

احللويات   
أم علي )م(

بودينغ اخلبز العربي التقليدي الدافئ مع الفستق احللبي 
والزعفران

بقالوة مشكلة )م(
مع شراب الزعفران

تشيز كيك تقليدي مخبوز في الفرن
توت طازج وتويل الويفر

يه كالسيكي )م( كرمي برول
توت طازج وقطع اللوز املقرمشة

الفا الشوكوالتة الساخنة )م(
آيس كرمي الفانيال وكسترد غراند مارنير

)يحتوي على الكحول(

حلوى اجلزر )م(
تقدم مع آيس كرمي الفستق احللبي

سلطة الفواكه الطازجة
كرمية مخفوقة وصلصة الفواكه

بودينغ مالفا التقليدي )م(
ُتقدم مع كرمي أجنليز الكونياك

)يحتوي على الكحول(

تشكيلة آيس كرمي
مع إضافات من اختيارك:

صلصة شوكوالتة، صلصة كراميل، صلصة ميلبا، مكسرات

140
155
110

145

145

160

240

     نباتي، )ن( مالئم للنباتيني، )م( يحتوي على املكسرات،. تتوفر أطباق خالية من الغلوتني عند الطلب.يتم حتضير جميع املنتجات في منطقة توجد بها مسببات احلساسية. 
بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من احلساسية، أو عدم حتمل بعض  من املكونات الغذائية و األشخاص الذين يتبعون نظام غذائي معني و قد يرغبون في معرفة املكونات املستخدمة ، 

يرجى سؤال أحد أعضاء فريق اإلدارة. جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم اخلدمة املعمول بها والرسوم والضرائب احمللية.
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يتزا ب
جميع أصناف البيتزا املقدمة محضرة في مطعمنا ومخبوزة 

في الفرن

مرغريتا
صلصة البيتزا التقليدية، طماطم، موزاريال، ريحان طازج

يانا سيسل
طماطم عنقودية، ببروني بقري، سمك األنشوفة، كبر، 

صنوبر، زيتون أسود، أوريغانو

يتزا اخلاصة بك ب ابتكر ال
بيتزا العجينة الرقيقة مع صلصة الطماطم واختيارك خلمس 

إضافات تفضلها

اإلضافات األخرى

اإلضافات

اخلضار
طماطم

بصل أحمر
سبانخ

بروكلي
أناناس
فلفل
زيتون

فطر
فلفل حلو

كوسا مشوي
جرجير
هيليون

املعكرونة
أنواع املعكرونة التي ميكنك االختيار من بينها

سباغيتي، بيّنيه، نيوكي، معكرونة بالقمح الكامل، 
معكرونة خالية من الغلوتني

ينها يار من ب الصلصات التي ميكنك االخت
صلصة الطماطم الكالسيكية

أرابياتا - فلفل حار
أرابياتا - فلفل حار

كاربونارا
بولونيز

كرمية الدجاج والفطر
طماطم كرميية )ن(

نكهات آسيوية
ناسي غورنغ )م(

أرز مقلي على الطريقة األندونيسية مع الربيان وُيضاف إليه 
البيض املقلي

يقدم مع مقرمشات الربيان، وساتاي اللحم البقري والدجاج

باد تاي )م(
ربيان، نودلز األرز، بصل أحمر،فول سوداني، فلفل، 

الفول السوداني

بخار كاري أخضر تايالندي، أرز ياسمني مطهو بال
كاري بجوز الهند بنكهة الذعة متوسطة مع باذجنان، 
بطاطس، لوبياء، أوراق ليمون كفير، ريحان تايالندي

مع اختيارك من بني: 
روبيان مشوي

صدر دجاج

ة  ي نكهات عرب
كبسة الدجاج )م(

دجاج مشوي ُمقدم مع أرز الكبسة

يان )م( مجبوس الروب
روبيان كبير مشوي مع أرز املجبوس املتبل

ية مشكلة )م( مشاوي عرب
شيش طاووق، كفتة، كباب حلم الضأن، شقف، 

أرز شرقي، خبز عربي

  طلب فردي )يقدم مع  أرز شرقي و خبز عربي(
شيش طاووق

كفتة
كباب ضأن

شقف

مأكوالت بحرية مشكلة مشوية
ذيل الكركند األطلنطي، ربيان كبير، سلمون وكاالماري، 

أرز شرقي، خبز عربي
اللحوم

حلم ببروني بقري
ديك رومي 

حلم عجل مقدد
سمك األنشوفة

دجاج مشوي
تونة

حلم بقري مفروم

اجلنب
موزاريال
تشيدر

فيتا
بارميزان

جنب أزرق

     نباتي، )ن( مالئم للنباتيني، )م( يحتوي على املكسرات،. تتوفر أطباق خالية من الغلوتني عند الطلب.يتم حتضير جميع املنتجات في منطقة توجد بها مسببات احلساسية. 
بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من احلساسية، أو عدم حتمل بعض  من املكونات الغذائية و األشخاص الذين يتبعون نظام غذائي معني و قد يرغبون في معرفة املكونات املستخدمة ، 

يرجى سؤال أحد أعضاء فريق اإلدارة. جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم اخلدمة املعمول بها والرسوم والضرائب احمللية.
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املقبالت
سلطة القيصر

خس رومني، خبز محمص، حلم ديك رومي مقدد، بيض 
مسلوق، جبنة بارميزان معتقة مبشورة، صلصة القيصر 

الكالسيكية
مع روبيان مشوي

مع صدر دجاج

ية سلطة اخلضار الورق
خضار مشكلة، أفوكادو، شمر مبشور، خيار، 
طماطم صغيرة، صلصة اخلل البلسمي احللوة

ة )ن( )م( ي سلطة كابريزي اإليطال
موزاريال اجلاموس، طماطم، ريحان طازج، جرجير بري

ُتقدم مع البيستو ومستخلص اخلل البلسمي

ة التقليدية )ن(  ي يونان السلطة ال
خيار، طماطم، خيار، زيتون كاالماتا، جنب فيتا، كبر، 

بصل أحمر، صلصة األوريغانو مع الليمون
ُتقدم مع اخلبز اللبناني احملمر الصغير

مزات بالطبق
حمص

متبل
فتوش

محمرة
تبولة

ورق عنب

خيارات قائمة الغداء و العشاء

75

70

55

60

أصناف خفيفة ساخنة
كاالماري فريتي

كاالماري طازج مع األعشاب املطحونة واجلرجير املتبل 
بالصلصة، أيولي وليمون

املزات الساخنة )م(
سمبوسك اللحم، فطائر السبانخ، رقاقات اجلنب، كبه، 

صلصة طحينة 

الشوربة
شوربة العدس )ن( 

شوربة عدس عربية متبلة
ُتقدم مع الليمون وقطع اخلبز احملمص

بري )ن(  شوربة الفطر ال
شوربة الفطر البري الطازج مع زيت الكمأة والكرمية

ُتقدم جميعها مع سلة اخلبز الطازج

ُتقدم جميعها مع سلة اخلبز الطازج

بيرغر الساندويش وال
كلوب ساندويش كالسيكي 

خبز بلدي محمص، حلم رومي مقدد، بيض مقلي، خس، 
مايونيز، طماطم، دجاج

دوبل بيف تشيز برغر
حلم أنغوس بقري،  جبنة تشيدر،  بصل،  مخلل، 

كعكة بريوش،  مخلل الشبت 

برغر الدجاج املقلي بالزبادي
كولسلو آسيوي، مايونيز ياباني، كعكة البطاطا اللينة 

     نباتي، )ن( مالئم للنباتيني، )م( يحتوي على املكسرات،. تتوفر أطباق خالية من الغلوتني عند الطلب.يتم حتضير جميع املنتجات في منطقة توجد بها مسببات احلساسية. 
بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من احلساسية، أو عدم حتمل بعض  من املكونات الغذائية و األشخاص الذين يتبعون نظام غذائي معني و قد يرغبون في معرفة املكونات املستخدمة ، 

يرجى سؤال أحد أعضاء فريق اإلدارة. جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم اخلدمة املعمول بها والرسوم والضرائب احمللية.
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إفطار آسيوي
عصير طازج

برتقال، أناناس، ماجنا، تفاح، جريب فروت، رمان، ليمون ونعناع، 
بطيخ، جزر

فطور صيني )م(
عصيدة أرز مع دجاج مسلوق مقطع، بيض محفوظ، خضار 
صينية مخللة، أصابع خبز صيني مقلية، شعيرية نودل من 

البيض مقلية، شوربة زجنبيل وتوفو     

تشكيلة من الفواكه الطازجة
شرائح الفواكه الطازجة والتوت املشكل

املشروبات الساخنة
خيارات شاي تي دبليو جي TWG الفاخرة

مقدمة مع اختيارك من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو 
منزوع الدسم أو الكرمية أو العسل أو الليمون

قهوة طازجة
قهوة عادية أو خالية من الكافيني أو قهوة تركية

مقدمة مع اختيارك من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو 
منزوع الدسم أو حليب الصويا أو حليب الناقة

كوب حليب
كوب من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو منزوع الدسم أو 

حليب الصويا أو حليب الناقة يقدم إما ساخنًا أو بارداً
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     نباتي، )ن( مالئم للنباتيني، )م( يحتوي على املكسرات،. تتوفر أطباق خالية من الغلوتني عند الطلب.يتم حتضير جميع املنتجات في منطقة توجد بها مسببات احلساسية. 
بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من احلساسية، أو عدم حتمل بعض  من املكونات الغذائية و األشخاص الذين يتبعون نظام غذائي معني و قد يرغبون في معرفة املكونات املستخدمة ، 

يرجى سؤال أحد أعضاء فريق اإلدارة. جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم اخلدمة املعمول بها والرسوم والضرائب احمللية.

اإلفطار الكالسيكي
اختيارك من بني البيض املخلوط أو املطهو على املاء أو 

املقلي أو املسلوق
ُيقدم مع اللحم املقدد والنقانق )حلم عجل أو ديك رومي(،

سوتيه الفطر، طماطم مشوية، بطاطا هاش براون

أومليت كالسيكي من ثالث بيضات
مع اختيارك من بني البصل، الفطر، الفلفل املشكل، 

الطماطم، الفلفل، اجلبنة املبشورة، حلم العجل، 
السلمون املدخن

مقدمة مع ضعف احلصة من بطاطا هاش براون، سوتيه الفطر، 
الطماطم املشوية

بيض الصحي ياض ال أومليت ب
مع اختيارك من بني السبانخ، الهيليون، السلمون املدخن، 

الطماطم، الفلفل، األعشاب الطازجة
مقدم مع سوتيه الفطر والطماطم املشوية

بيض التقليدي بنديكت ال
سبانخ مذبل، ديك رومي، بيض مطهو على املاء، مافن 

إجنليزي، صلصة الهوالنديز

فول مدمس
يخنة الفول التقليدية على الطريقة العربية مع زيت الزيتون 

واملخلالت العربية واخلبز العربي

وافل ذهبي أو بانكيك
يقدم مع التوت البري، املوز، شراب القيقب، القرفة والسكر 

املطحون

ة الطازجة شرائح الفواكه املوسمي
تشكيلة من شرائح الفواكه الطازجة مع اللنب والعسل

يارك من حبوب اإلفطار )ن(                  اخت
كورن فليكس، سبيشل كيه، ويتابيكس، كرنشي نت، أول 

بران، فروستيز، هوني سماكس، رايس كريسبيز، ميوزلي، بران 
فليكس

مقدمة مع اختيارك من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو 
منزوع الدسم أو حليب الصويا أو حليب الناقة

املخبوزات الطازجة
كروسان، معجنات دمناركية، مافن، توست أبيض، توست 

أسمر، خبز دائري أبيض، خبز دائري أسمر 
مقدم مع الزبدة واملربيات والعسل البري

بية تشكيلة من األطباق اجلان
نقانق )حلم عجل أو ديك رومي(

حلم مقدد )حلم عجل أو ديك رومي(
بطاطا هاش براون

سوتيه الفطر
فاصوليا مطهوة بالفرن

طماطم مشوية
خيار، سلطة الطماطم والبصل

أفوكادو 
صلصة الهوالنديز
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قائمة خيارات اإلفطار
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إفطار إجنليزي
عصير طازج

برتقال، أناناس، ماجنا، تفاح، جريب فروت، رمان، ليمون ونعناع، 
بطيخ، جزر

املخبوزات الطازجة )ن( )م(
كروسان، معجنات دمناركية، مافن، توست أبيض، توست أسمر، 

خبز دائري أبيض، خبز دائري أسمر مقدم مع الزبدة واملربيات 
والعسل البري

حبوب اإلفطار )ن( )م(
كورن فليكس، سبيشل كيه، ويتابيكس، كرنشي نت، أول بران، 

فروستيز، هوني سماكس، رايس كريسبيز، ميوزلي، بران فليكس
مقدمة مع اختيارك من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو 

منزوع الدسم أو حليب الصويا

بيضتان من دواجن املزرعة
بيض مطهو على املاء، مقلي، مسلوق، مخلوط،عيون

ُيقدم مع اللحم املقدد والنقانق )حلم عجل أو ديك رومي(
بطاطا هاش براون، سوتيه الفطر، طماطم مشوية، فاصوليا مطهوة 

في الفرن

املشروبات الساخنة
خيارات شاي تي دبليو جي TWG الفاخرة

مقدمة مع اختيارك من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو 
منزوع الدسم أو الكرمية أو العسل أو الليمون

قهوة طازجة
قهوة عادية أو خالية من الكافيني أو قهوة تركية

مقدمة مع اختيارك من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو 
منزوع الدسم أو حليب الصويا أو حليب الناقة

كوب حليب
كوب من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو منزوع الدسم أو 

حليب الصويا أو حليب الناقة يقدم إما ساخنًا أو بارداً

185190 ي تقليدي إفطار إمارات
عصير طازج

برتقال، أناناس، ماجنا، تفاح، جريب فروت، رمان، ليمون ونعناع، 
بطيخ، جزر 

خبز اخلمير )ن( 
خبز عربي منتفخ مع السمسم

يط )ن(  بالل
طبق الشعيرية احللوة املطهوة مع ماء الورد والزعفران والقرفة، 

ُيضاف فوقها األومليت

ى )ن( ُمحّل
كريب بنكهة التمر ُيقدم مع مجموعة من املربيات، العسل 

األسود، التمر، اجلبنة الكرميية

تشكيلة من الفواكه الطازجة
شرائح الفواكه الطازجة والتوت املشكل

املشروبات الساخنة
خيارات شاي تي دبليو جي TWG الفاخرة

مقدمة مع اختيارك من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو 
منزوع الدسم أو الكرمية أو العسل أو الليمون

قهوة طازجة
قهوة عادية أو خالية من الكافيني أو قهوة تركية

مقدمة مع اختيارك من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو 
منزوع الدسم أو حليب الصويا أو حليب الناقة

كوب حليب
كوب من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو منزوع الدسم أو 

حليب الصويا أو حليب الناقة يقدم إما ساخنًا أو بارداً

     نباتي، )ن( مالئم للنباتيني، )م( يحتوي على املكسرات،. تتوفر أطباق خالية من الغلوتني عند الطلب.يتم حتضير جميع املنتجات في منطقة توجد بها مسببات احلساسية. 
بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من احلساسية، أو عدم حتمل بعض  من املكونات الغذائية و األشخاص الذين يتبعون نظام غذائي معني و قد يرغبون في معرفة املكونات املستخدمة ، 

يرجى سؤال أحد أعضاء فريق اإلدارة. جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم اخلدمة املعمول بها والرسوم والضرائب احمللية.

خيارات صحية متوازنة
عصير طازج

برتقال، أناناس، ماجنا، تفاح، جريب فروت، رمان، ليمون ونعناع، 
بطيخ، جزر

يوم الصحي شراب ال
شراب تعزيز املناعة، شراب إزالة السموم، شراب التخلص من 

التوتر، شراب الطاقة         

املخبوزات الطازجة )ن( )م(
توست احلبوب الكاملة، بيغل، مافن

مقدم مع الزبدة واملربيات والعسل البري

تشكيلة من الفواكه الطازجة
شرائح الفواكه الطازجة والتوت املشكل

ياض البيض أومليت ب
مع اختيارك من بني السبانخ، الهيليون، السلمون املدخن، 

الطماطم، الفلفل، األعشاب الطازجة

حبوب اإلفطار     
كورن فليكس، سبيشل كيه، ويتابيكس، كرنشي نت، أول بران، 
فروستيز، هوني سماكس، رايس كريسبيز، ميوزلي، بران فليكس 

مقدمة مع اختيارك من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو 
منزوع الدسم أو حليب الصويا أو حليب الناقة

املشروبات الساخنة
خيارات شاي تي دبليو جي TWG الفاخرة

مقدمة مع اختيارك من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو 
منزوع الدسم أو الكرمية أو العسل أو الليمون

قهوة طازجة
قهوة عادية أو خالية من الكافيني أو قهوة تركية

مقدمة مع اختيارك من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو 
منزوع الدسم أو حليب الصويا أو حليب الناقة

كوب حليب
كوب من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو منزوع الدسم أو 

حليب الصويا أو حليب الناقة يقدم إما ساخنًا أو بارداً

175

This page has been intentionally left blank.



     Vegan  (V) Suitable for Vegetarians  (N) Contains Nuts. Gluten-free items are available on request. 
All produce is prepared in an area where allergens are present. For those with allergies, intolerances, and special dietary requirements who 
may wish to know about the ingredients used, please ask a member of the Management Team. All prices are in UAE Dirham and are inclusive 
of all applicable service charges, local fees and taxes

165195

إفطار
يننتال إفطار كونت

عصير طازج
برتقال، أناناس، ماجنا، تفاح، جريب فروت، رمان، ليمون ونعناع، 

بطيخ، جزر

املخبوزات الطازجة )ن( )م(
كروسان، معجنات دمناركية، مافن، توست أبيض، توست أسمر، 

خبز دائري أبيض، خبز دائري أسمر مقدم مع الزبدة واملربيات 
والعسل البري

تشكيلة من الفواكه الطازجة
شرائح الفواكه الطازجة والتوت املشكل

املشروبات الساخنة
خيارات شاي تي دبليو جي TWG الفاخرة

مقدمة مع اختيارك من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو 
منزوع الدسم أو الكرمية أو العسل أو الليمون

قهوة طازجة
قهوة عادية أو خالية من الكافيني أو قهوة تركية

مقدمة مع اختيارك من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو 
منزوع الدسم أو حليب الصويا أو حليب الناقة

كوب حليب
كوب من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو منزوع الدسم أو 

حليب الصويا أو حليب الناقة يقدم إما ساخنًا أو بارداً

إفطار أمريكي
عصير طازج

برتقال، أناناس، ماجنا، تفاح، جريب فروت، رمان، ليمون ونعناع، 
بطيخ، جزر

املخبوزات الطازجة )ن( )م(
كروسان، معجنات دمناركية، مافن، توست أبيض، توست أسمر، 

خبز دائري أبيض، خبز دائري أسمر مقدم مع الزبدة واملربيات 
والعسل البري

تشكيلة من الفواكه الطازجة
شرائح الفواكه الطازجة والتوت املشكل

وافلز
وافلز ذهبي طازج

ُيقدم مع شراب القيقب، التوت، املوز، القرفة

بيضتان من دواجن املزرعة
بيض مطهو على املاء، مقلي، مسلوق، مخلوط، عيون

ُيقدم مع اللحم املقدد والنقانق )حلم عجل أو ديك رومي(
بطاطا هاش براون، سوتيه الفطر، طماطم مشوية

املشروبات الساخنة
خيارات شاي تي دبليو جي TWG الفاخرة

مقدمة مع اختيارك من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو 
منزوع الدسم أو الكرمية أو العسل أو الليمون

قهوة طازجة
قهوة عادية أو خالية من الكافيني أو قهوة تركية

مقدمة مع اختيارك من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو 
منزوع الدسم أو حليب الصويا أو حليب الناقة

كوب حليب
كوب من احلليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو منزوع الدسم أو 

حليب الصويا أو حليب الناقة يقدم إما ساخنًا أو بارداً

     نباتي، )ن( مالئم للنباتيني، )م( يحتوي على املكسرات،. تتوفر أطباق خالية من الغلوتني عند الطلب.يتم حتضير جميع املنتجات في منطقة توجد بها مسببات احلساسية. 
بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من احلساسية، أو عدم حتمل بعض  من املكونات الغذائية و األشخاص الذين يتبعون نظام غذائي معني و قد يرغبون في معرفة املكونات املستخدمة ، 

يرجى سؤال أحد أعضاء فريق اإلدارة. جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم اخلدمة املعمول بها والرسوم والضرائب احمللية.

This page has been intentionally left blank.


	In-room Dining Menu
	BREAKFAST
	CONTINENTAL BREAKFAST 
	AMERICAN BREAKFAST
	ENGLISH BREAKFAST 
	TRADITIONAL EMIRATI BREAKFAST
	PERFECTLY BALANCED

	À LA CARTE BREAKFAST
	ASIAN BREAKFAST
	Selection of Sides


	À LA CARTE LUNCH & DINNER
	APPETISERS
	Individual Cold Mezze

	HOT SNACKS
	SOUPS
	SANDWICHES AND BURGERS
	PIZZA
	Create your own Pizza
	Our Toppings
	Vegetables
	Meat
	Cheese 


	PASTA
	Selection of Sauce 

	FLAVORS OF ASIA
	FLAVORS OF ARABIA
	Individual Orders 
	FLAVORS OF INDIA 
	FLAVORS OF EUROPE
	GRILLS
	Selection of Sauces
	Selection of Sides (V)

	DESSERTS

	HEALTHY LIFESTYLE MENU
	SOUPS
	SALADS
	WRAPS AND SANDWICHES
	MAINS
	HEALTHY DRINKS SELECTION

	LATE NIGHT DINING MENU
	SNACKS AND SALADS 
	Individual Cold Mezze

	SOUPS
	PASTA
	Selection of Sauce 

	PIZZA
	SANDWICHES AND BURGERS
	INTERNATIONAL FLAVORS
	DESSERTS

	CHILDREN’S MENU
	DESSERTS

	BEVERAGE MENU
	CLASSIC COCKTAILS 

	NON ALCOHOLIC DRINKS
	WATER
	SMOOTHIES
	MOCKTAILS

	HOT DRINKS
	PREMIUM COFFEE SELECTION
	HAUTE COUTURE LOOSE TEASSELECTION BY TWG TEA
	TOBACCO





