Authentic Emirati Offerings
Emirati Breakfast Tray
Available until 12:00 noon
Khameer 				
Sesame seed topped saffron infused
puffed bread with date syrup & craft
cheese
Balaleet 				
Emirati classic saffron, perfumed vermicelli
soft egg omelette and mixed nuts
Dango						
Lemon & chilly chickpeas, olive oil
crushed black pepper
Emirati Afternoon Tea 		
Available from 3:00 PM - 11:00 PM
Savouries
Mulawahish 				
Creamy egg sandwich
Baidh Tumat Tartlet 				
Spiced tomato & scrambled eggs with
truffle cream cheese
Chicken Sandwich 				
Arabic spices marinated, tomato bread
M&T bbq sauce
Cheese Mohalla			
Cardamom & date thin crepes
cheddar cheese & date syrup
Sweets
Chammi dates 			
Churned full cream Laban milk, white
chocolate pistachio crumble
Lugimat 				
Sesame seed honey date fried dumplings
filled with pastry cream
Khabise Triffle 			
Traditional Emirati dessert with nuts,
sweet cream cheese & berries
Coin Chebab 				
Saffron mini pancakes, honey dates &
vanilla cream
Hot Beverages
Karak Tea 				
Cardamom & ginger infused milk tea
with saffron threads
Red Chai 				
Saffron & cardamom authentic black tea
To serve you better, please communicate with the service staff

صنية الفطور االماراىت
		 ظهرا١٢:٠٠ 			يقدم لغاية الساعة
95 							
خمير
خبز مغطى بالسمسم بنكهة الزعفران
 جبن الكرفت,صلصة التمر
			
			
بالليت
		
شعرية بنكهة الزعفران
		
 مكسرات,مع بيض االومليت
		
دانجو
		
				  ليمون زيت,حمص
		
 فلفل اسود,زيتون
		
							
190

قائمة شاي بعد الظهيرة االماراىت
مساء١١:٠٠  ظهرا ً لغاية الساعة٣:٠٠ يقدّم بدءا ً من الساعة
السندويتشات
مولوش
ساندوتش البيض مع الكريمة
			
بيض طومات تارت
 بيض مخفوق,طماطم حارة
		
جبن الكريمة بالترافل
ساندويتش الدجاج
 خبز الطماطم,توابل عربية
صلصة ام اند ىت بنكهة الباربكيو
جبن المحال
كريب بنكهة الهيل و التمر
 صلصة التمر,جبن الشيدر
الحلويات

التمر الشامى
 شيكوالتة بيضاء بالفستق,لبن

لقيمات
كرات مقلية بالعسل و السمسم
محشوة بالكريمة
خبيس تريفل
, مكسرات,حلوى اماراتية تقليدية
 توت,جبن الكريمة المحلى
كون شباب
, تمر بالعسل,بانكيك بنكهة الزعفران
كريمة الڤانيال
المشروبات الساخنة

شاى الكراك
 زعفران, زانجبيل بالحليب,هيل
						
			 , هيل,الشاى االحمر زعفران
شاى اسود تقليدى
 يرجى إعالمنا عن حساسية الطعام لديكم،من أجل خدمتكم بشكل أفضل

if you have any food intolerance or allergy such as dairy, eggs,

والمأكوالت البحرية إلخ...  البيض،أو أي نوع أطعمة تزعجكم مثل الحليب

shellfish etc...

 رسوم خدمة٪ 10  و، رسوم بلدية٪ 10  وتشمل،جميع اأالسعار بالدرهم اإلمارايت

All prices are in AED, inclusive of 10% municipality fee,
10% service charge & 5% VAT

						
Breakfast 		
Available until 12:00 noon

						
					
Variety of Freshly Baked 		
Breakfast Pastries
Plain, Zaatar and chocolate croissant,
two daily Danish, served with butter 		
and jams
						
Two Fresh Farm Eggs of your choice
All egg dishes served with fingerling
potatoes, grilled tomatoes, turkey or veal
bacon, chicken or veal sausage, sautéed
mushrooms
					
Egg Shakshouka
Scrambled eggs, Arabic spices,
tomato sauce, paratha bread
						
Fluffy Pillow
Banana & blueberry pancake,
organic maple syrup
					
Seasonal Fruit Bowl {V}
Plain yogurt, homemade granola,
strawberry coulis

		
						
		
		
		
ً ظهرا١٢:٠٠ يقدم لغاية الساعة
		
				
		
						
						
75
تشكيله من المخبوزات الطازجه
 قطعتين من، زعتر و بالشوكوال،كرواسون ساده
 مقدمة مع الزبد والمرىب،مخبوزات الدنيش

		الفطور

		
						
		
						
		
						
90
 حسب الطلب٢ بيض عدد
 سجق،بايكون بلحم البقر أو الديك الرومي
مقدمة مع البطاطا
،الدجاج أو لحم العجل،
ّ
 طماطم مشويّة،فطر سوتيه
						
						
		
85
بيض شكشوكة
 توابل عربية،بيض مخفوق
صلصة الطماطم خبز باراتا
						
					
85
فالىف بيلو
بان كيك الموز والتوت االزرق مع صوص الميبل
		
						
					
85
		
		
		
		

{V} طبق فاكهة موسم ّية مقطعة

 صلصة الفراولة، غرنوال،زبادي

To serve you better, please communicate with the service staff
if you have any food intolerance or allergy such as dairy, eggs,
shellfish etc...
All prices are in AED, inclusive of 10% municipality fee
10% service charge & 5% VAT

}N} Nuts {V} Vegetarian
مكسرات
ّ

للنباتيين

 يرجى إعالمنا عن حساسية الطعام لديكم،من أجل خدمتكم بشكل أفضل
والمأكوالت البحرية إلخ...  البيض،أو أي نوع أطعمة تزعجكم مثل الحليب
 رسوم خدمة٪ 10  و، رسوم بلدية٪ 10  وتشمل،جميع اأالسعار بالدرهم اإلمارايت

All day 			

available from 12:00 noon
						

APPETIZERS

						
COLD MEZZEH {V}
Hummus
Mutabal
Vine Leaves
Zaatar Olives, Walnuts, Feta Cheese {N}
Served with crispy Arabic bread
					
HOT MEZZEH
Kebbeh {N}
Spinach Fatayer {V}
Vegetables Samosa {V}
Cheese Rakakat {V}

SALADS
						
Rocca Beetroot Mutabal {V}
Fresh rocket, tomato, beetroot,
Spicy lemon dressing
					
Togarashi Crusted Tuna Salad
Avocado salsa, Pepper coulis, 		
fresh Petit leaves
					
Tandoori Chicken Salad
Chicken thigh, saffron potatoes, avocado,
Honey lime dressing
					

			طوال اليوم

		
		ً ظهرا١٢:٠٠ 		يقدّم بدءا ً من الساعة
		
					
		
المقبالت
						
50		
			
{V} مازات باردة
Per		
item
حمص
الواحد
		
للصنف
متبل
		
ورق عنب
		
{N}  الجوز و جبن الفيتا،زيتون بالزعتر
جميع المازات تقدم مع الخبز العرىب المقرمش
		
		
						
55		
مازات ساخنه
Per		
item
{N} كبة
6 		
pieces
{V} فطاير السبانخ
الواحد
		
للصنف
{V} سمبوسة الخضروات
6		
قطع
{V} رقاقات الجبن
		
		
السالطات
						
75
{V} سلطة الجرجير مع متبل الشمندر
 متبل الشمندر، بصل، طماطم،جرجير
صلصة الليمون الحار
						
85
“سلطة التونا “توجاراشى
 صلصة الفلفل,صلصة األڤوكادو
خضروات صغيرة الحجم طازجة
		
						
85

سلطة دجاج التندوري
 أڤوكادو، سلطة خضراء، بطاطا بالزعفران،فخذ الدجاج
صلصة العسل والحامض

						
100
{V} سلطة جبن البوراتا
 ريحان، بشر الليمون، طماطم,زيتون
 زيت الزيتون،صلصة البلسمك
جبن الكريمة بالطماطم

Burrata Salad {V}
Olives & tomatoes Lemon zest, basil,
Aged balsamic, extra virgin olive oil,
Sundried tomatoes cream cheese
					

						
105
ثالىث السالمون
 كريمة الفجل،شمندر مخلل
 سالمون باليك بالسماق،كابرز
 سالمون جرافالكس،سالمون أسكتالندى مدخن

Salmon Trio
Pickled beetroot, creamy horseradish
Capers, sumac coated Balik salmon,
Scottish smoked salmon, Gravlax
					
To serve you better, please communicate with the 		
service staff if you have any food intolerance or allergy
such as dairy, eggs, shellfish etc...
All prices are in AED, inclusive of 10% municipality fee
10% service charge & 5% VAT

}N} Nuts {V} Vegetarian
مكسرات
ّ

للنباتيين

 يرجى إعالمنا عن حساسية الطعام لديكم أو أي نوع،من أجل خدمتكم بشكل أفضل
والمأكوالت البحرية إلخ...  البيض،أطعمة تزعجكم مثل الحليب
 رسوم خدمة٪ 10  و، رسوم بلدية٪ 10  وتشمل،جميع اأالسعار بالدرهم اإلمارايت

Tabouleh Sumac Prawns
Tabouleh Salad, Pomegranates molasses,
Tomatoes and lemon
						

110

Organic Vegetables {V}
Shaved baby carrots, fennel cucumber,
Avocado, radishes, lemon vinaigrette
						

70

سلطة الروبيان بالتبولة والسماق
 صلصة الرمان،سلطة تبولة
طماطم وليمون
						
{V} سلطة الخضروات العضويه

 فجل, أڤوكادو، خيار،جزر
صلصة الليمون
						
		
Chicken Caesar Salad				
90 		
سلطة القيصر مع الدجاج
Baby jam, sundried tomatoes,
		
 جبنة البارميزان، طماطم مجففة،خس
Parmesan cheese				
		
						
						 		
						
						 		
					
SOUPS
		
الشوربات
					
						
Lobster Bisque Soup
90
			
شوربة أم روبيان
Creamy bisque, lobster medallions,
						
Crème fraiche
						
						
						 		
Lentil Soup {V}
65
{V} شوربة العدس
Shorbat addas, crispy garlic bread
						
						 		
		
Wild Mushroom Soup {V}
65
{V} شوربة المشروم البرى
Cappuccino foam
رغوة الحليب
						
					
						
SANDWICHES
		
ساندوتشات
						
						
Lamb Arayes
85
عرايس بلحم الخروف
Minced lamb in pita bread dip
لحم خروف مفروم يف خبز البيتا مع صلصة الطراطور
					
Falafel Sandwich {V}
Mini pita bread, tahine & vegetable salad,
mint cucumber sauce
					
Halloumi Cheese Wrap {V} {N}
Grilled halloumi, spicy hummus, arugula,

		
						
80
{V} فالفل ساندويتش
 سلطة الخضروات بالطحينه،خبز البيتا العرىب
صلصة الزبادى والخيار بالنعناع
					
						
75
{V} {N} لفائف جبن الحلوم والجرجير المشوية
 طماطم، حمص حار،جبن الحلوم
 خبز التورتيال،صلصة الريحان بالزعتر

To serve you better, please communicate with the service staff
if you have any food intolerance or allergy such as dairy, eggs,
shellfish etc...
All prices are in AED, inclusive of 10% municipality fee
10% service charge & 5% VAT

}N} Nuts {V} Vegetarian
مكسرات
ّ

للنباتيين

 يرجى إعالمنا عن حساسية الطعام لديكم،من أجل خدمتكم بشكل أفضل
والمأكوالت البحرية إلخ...  البيض،أو أي نوع أطعمة تزعجكم مثل الحليب
 رسوم خدمة٪ 10  و، رسوم بلدية٪ 10  وتشمل،جميع اأالسعار بالدرهم اإلمارايت

Chicken Shawarma
Homemade potato fried, pickles, 		
garlic mayo
			
					
Wagyu Beef Sliders
Mushrooms confit, truffle mayo, sundried
Tomato, gruyere cheese, French fries

95 				
شاورما دجاج
 مخلالت، بطاطا مقلية،مايونيز بالثوم
						
						
110
 قطع٣ برغر بلحم البقر
 مايونيز الكمأة،فطر البورتوبيلو
 بطاطا مقليه، جبنة الغرويير،طماطم مجففة
		
						
70
{V} {N} ساندوتش بانينى بالخضروات
 طماطم مجففة,خضروات متوسطية مشوية
 بطاطا مقليه،جبن الماعز ڤالنسيى

					
Grilled Vegetable Panini {V} {N}
Mediterranean vegetables, semi dried
tomato, Valencay goat cheese, 		
French fries

		
						
						
95
شطيرة الكونتري كلوب
 بيض مقلي،لحم بقر مدخّن مقدّد
 بطاطا مقليه،صلصة الطماطم

					
Turkey Club Sandwich
Smoked beef bacon, fried egg,
homemade tomato jam, French fries

						
110
لفائف أم الروبيان مع سلطة القيصر
 خس،أم روبيان البحر االطلسى
		
 بطاطا مقليه، صلصة القيصر،جبنة البارميزان
		
						
105
كساديا المأكوالت البحرية
 خضروات مشوحة، سكالوبس، كالمارى،روبيان
 رقائق التورتيال، ذرة،فلفل هالبينو حار

					
Caesar Lobster Wrap
Atlantic lobster, baby gem, parmesan,
Caesar dressing, French fries
					
Seafood Quesadilla
Shrimps, calamari, scallops, sautéed
vegetables, Jalapeno, jumbo corn,
tortilla chips
					
Yellow Fin Tuna Burger
Enoki & shitake mushrooms, pickled
onions, sambal aioli, French fries 		
						
						
Open faced Grilled Cheese {V}
Avocado & tomato focaccia, gruyere
cheese
					
Chicken BBQ
Grilled chicken sandwich, gouda cheese,
homemade bbq sauce

						
		
						
100
برغر يلوفين التونا
 بصل أحمر مخلل،فطرالشيتاكى واالينوكى
 بطاطا مقليه،صلصة السمبل الحارة
		
						
						
85
{V} الجبن المشوى
ساندويتش االڤوكادو والطماطم المفتوح
 جبنة الغرويير،خبز الفوكاشيا
						
80
دجاج الباربيكيو
 جبن الجودة،ساندويتش الدجاج المشوى
صلصة الباربيكيو
					

To serve you better, please communicate with the service staff
if you have any food intolerance or allergy such as dairy, eggs,
shellfish etc...
All prices are in AED, inclusive of 10% municipality fee
10% service charge & 5% VAT

 يرجى إعالمنا عن حساسية الطعام لديكم أو أي نوع،من أجل خدمتكم بشكل أفضل
والمأكوالت البحرية إلخ...  البيض،أطعمة تزعجكم مثل الحليب

}N} Nuts {V} Vegetarian  رسوم خدمة٪ 10  و، رسوم بلدية٪ 10  وتشمل،جميع اأالسعار بالدرهم اإلمارايت
مكسرات
للنباتيين
ّ

المعكرونات

PASTAS
					
Organic Pumpkin Gnocchi {V} {N}
Kale puree, roasted pumpkin seeds and
parmesan

80

						
{V} {N} نوكى باستا عضوية بالقرع
 حبوب القرع المحمصة،هريس الكال
جبن البارميزان

					
Gluten Free Penne {N}
Organic seared chicken breast, pesto,
oven-dried tomato

						
{N} بيني باستا خالية من الغلوتين
 صلصة الريحان،صدور الدجاج العضوية المشوحة
		
طماطم مجففة بالفرن

					
Lobster
Homemade Macaroni, roasted crustacean
sauce

					
“Vitrine de Patisserie”
Chef David daily specialty of Tarts, Cakes
and chocolates

						
140
أم روبيان
 صلصة القشريات المحمصة،مكروىن باستا
		
		
		
						
		
					
		
الحلويات
						
60
ڤاترينة الحلويات الفرنسية
		
تشكيلة الشيف ديڤيد اليومية من
( كيكات و شيكوال،)تارت

					
Sticky Date Pudding
Chocolate caramel sauce, clotted cream

						
بودنج التمر
 قشدة، كاراميل،شيكوال

115

DESSERTS

75

						
Umm Ali {N}
Flaky puff pastry, rose water, sweet milk,
Whipped cream

		
						
70
{N} أم علي
 ماء الورد،عجينة الحلويات
 قشدة،حليب حلو

						
Cheese Kunafa {N}
Sugar syrup, pistachio crushed

		
						
80
{N} كنافة بالجبن
 فستق مطحون،سكر سائل

					
Lemon Cheesecake {N}
Roasted almond, strawberry sauce

		
						
75
{N} تشيزكيك بنكهة الليمون
 صلصة الفراولة،لوز محمص

						
Dark Chocolate Molten Cake
Mango coulis, banana passion fruit sorbet

75

						
كيكة المولتون بالشيكوال
 سوربية الموز مع فاكهة الباشون،صلصة المانجو

		
						
75
{N} تارت التوت االحمر مع جبن المسكربون
 كريمة الفستق،شانتلى الڤانيال

					
Raspberry Mascarpone Tartlet {N}
Vanilla Chantilly, pistachio crème brulée

					

					
To serve you better, please communicate with the service staff
if you have any food intolerance or allergy such as dairy, eggs,
shellfish etc...
All prices are in AED, inclusive of 10% municipality fee
10% service charge & 5% VAT

}N} Nuts {V} Vegetarian
مكسرات
ّ

للنباتيين

 يرجى إعالمنا عن حساسية الطعام لديكم،من أجل خدمتكم بشكل أفضل
والمأكوالت البحرية إلخ...  البيض،أو أي نوع أطعمة تزعجكم مثل الحليب
 رسوم خدمة٪ 10  و، رسوم بلدية٪ 10  وتشمل،جميع اأالسعار بالدرهم اإلمارايت

				
SIGNATURE ICE CREAM MENU
						
						
Coconut Island 				
Vanilla, pina colada, salted caramel ice
cream, roasted coconut flakes, 		
caramelized popcorn, 		
pineapple, whipped cream
						
Sweet Dream
Cherry cheese cake, lemon, 		
strawberry ice cream crumble,
cream cheese, brownies, whipped cream
				
					
Golden Sand 					
Dark chocolate, coffee, 			
kulfi pistachio baklava, caramel sauce,
honey cake, pistachio, whipped cream

Homemade Ice Cream Selection

تشكيلة من إاليس كريم المميازة

		
						
						
80
كوكونت إيالند

 كراميل إيس كريم, بيناكوالدا,ڤانيال
, فشار بنكهة الكراميل,جوز الهند
 كريمة,أناناس
		
						
		
					
		
سويت دريم
80
 ليمون,شيرى تشيز كيك
إيس كريم الفراولة
		
 كريمة, براونيز,تشيز كيك
					

		

						
80
جولدن ساند
 كولفى بالفستق, قهوة,شيكوالتة دا كنة
		  كريمة, فستق, كيكة العسل, صلصة الكراميل,بقالوة
		
						
		
						
						

35

Per scoop

All prices are in AED, inclusive of 10% municipality fee 10% service charge & 5% VAT

تشكيلة آيس كريم

					

(أوراق الشاي (چينج

Loose Leaf Tea (JING)

						
شاي أسود
 سيالين، إيرل غراي، دارجيلنغ،آسام بريكفاست
 بويير،شاي الورد

Black Tea
Assam Breakfast, Darjeeling, Earl Grey,
Ceylon & Rose, Puerh

45

Green Tea
Dragon Well, Jasmine Pearls

45

الشاي األخضر
 ياسمين بيرلز،شاي دراغون ويل

White Tea
Jasmine silver needle

45

الشاى االبيض
ياسمين سيلفر نيدلز

Herbal Infusion
Blackcurrant & Hibiscus, Lemongrass &
Ginger, Chamomile

45

شاى األعشاب
 عشبة الليمون والزنجبيل،كشمش أسود وكركديه
كمومايل

Oolong Tea
Iron Buddha

45

شاى االولونج
ايرون بودا

Flowering Green Tea
Osmanthus, Lily & Jasmine

55

Moroccan Mint (Native Moroccan)

50

شاى الزهورات
 شاي ياسمين و ليلى،اوسمنسز
						
(مغريب بالنعناع (مغريب األصلى

						

		
						
55
الشاي المثلج الرائع
						
شاي ألورد المثلج
 عصير جريب فروت،زهور الورد المنقوعة
					

Mock Iced Tea

						
Rose iced tea
Fresh infused rose tea buds 			
and grapefruit essence
					
Citrus black iced tea
Black tea, fresh sliced of lemon,
orange and grapefruit
						
Shai signature herbal iced tea
Mixed infused ginger, lemon, chamomile,
mint and honey essence
Native Moroccan kiwi iced tea
Moroccan tea infused of fresh mint and
dried kiwi essence
Earl grey peach iced tea
Earl grey tea with peach essence

شاي الموالح المثلج
 جريب فروت،برتقال، ليمون،شاى اسود
					
شاى االعشاب المميز المثلج
 عسل، نعناع، كمومايل، ليمون،زنجبيل
					
شاى مغرىب مثلج بالكيوى
 خالصة الكيوى المجفف، نعناع،شاى مغرىب
					
إيرل غراى مثلج بالخوخ
شاى إيرل غراى و خالصة الخوخ

All prices are in AED, inclusive of 10% municipality fee 10% service charge & 5% VAT

Coffee
Single Espresso, Single Macchiato
American Coffee, Decaffeinated Coffee
Turkish coffee
Cappuccino, Café Latte

Coffee Specialties
Iced Coffee (Balck or Latte)
Hot Chocolate
Flavoured Café Latte
(vanilla or caramel)

		
القهوة
					
35
 ماكياتو مفرد،إسبريسو مفرد
40
 قهوة خالية من الكافيين،قهوة أمريكية
40
قهوة تركية
45
 كافيه التيه،كابوتشينو
					

قهوة خاصة

						
45
(قهوة مثلجة (التية او سادة
55 			
شوكوال ساخنة
50
كافيه التيه بنكهة
()الفانيال أو الكراميل
قهوة بالنكهات
( كابوتشينو، التيه،)اسبريسو
 كنيا، برتقال بالشوكوال، زنجبيل، هيل،بندق
					

Coffee Flavored
(Espresso, Latte, Cappuccino)
Hazelnut, cardamom, ginger bread,
orange with chocolate and Kenya

55

Coffee Madafu
Espresso, coconut milk, coconut syrup,
vanilla syrup, half &half cream

55
قهوة المادافو
		  كريمه، فانيال، حليب جوزالهند،إسبريسو
					

Nutella Mocha {N}
Espresso, milk, Nutella & cream

60

{N} نوتيال موكا
 نوتيال وكريمة، حليب،إسبريسو

Frappuccino
(Vanilla, caramel, hazelnut {N} or mocha)

60

فرابوتشينو
{N} ( بندق أو موكا، كراميل،)فانيال

Coffee Affogato (N)
Espresso, vanilla ice cream, pistachio

70

(N)قهوة أفوجاتو
 فستق، فانيال ايس كريم،إسبريسو

Cold Beverages
Water
Badoit (small)
Badoit (large)

		الباردة

المشروبات

30
40

Evian (small)
Evian (large)

(إيفيان (صغيرة
(إيفيان (كبيرة
						
35
صودا
		
 سفن اب، دايت بيبسى،بيبسى
		
		
 ميرندا،دايت سفن اب
45
عصائر طازجة
 مانجو، بطيخ، أناناس،برتقال
						
شراب الشعير
55
كورونا
50
 ستيال، بيروين،هاينكن
45		
			
(موسى (بدون كحول
						
			
سيدار
55 				 سوميرىب ابل
30
40

Soda
Pepsi, Diet Pepsi, 7 up, Diet 7 up, Mirinda
						
Fresh Juices
Orange, Pineapple, Watermelon, Mango
						
Beers
Corona
Heineken, Peroni, Stella
Moussy (non alcoholic) 			
						
Cider
Somersby Apple

ماء
(بادوا (صغيرة
(بادوا (كبيرة

All prices are in AED, inclusive of 10% municipality fee 10% service charge & 5% VAT

65		
(كوكتيل الفاكهة (خالية من الكحول
					
		
					
Pinegranate
		
ينيجرانات
Pomegranate, pineapple, passion fruit
		
 فاكهة الباشن، أناناس،رمان
					
		
						
Avocadolicious
		
أڤوكادوليشيس
Avocado, vanilla ice cream, milk, honey
		
 عسل، حليب، أيس كريم الفانيليا،أڤوكادو
						
		
					
Healthy and Energetic Mocktails
65		(كوكتيل الخضروات والفاكهة (صحية وحيوية
		
			
Carrobeet
		
كاروبيت
Beetroot, carrot, blackberries, 		
		
 توت أسود, جزر,شمندر
karkadeh juice & pomegranate juice
		
 عصير رمان,عصير الكركادية
		
					
Mangobell
		
مانجوبيل
Mango juice, spinach, ginger, 			
		
 زنجبيل, سبانخ,عصير المنجا
bell pepper & lemon juice
		
 عصير ليمون,فلفل حلو
		
Deluxe
		
ديلوكس
Dates, banana, blueberries & green tea
		
 شاى أخضر, توت أزرق, موز,تمر
		
Dragonut
		
دراجونت
Dragon fruit, coconut water, 		
		
 ماء جوزالهند,فاكهة الدراجون
honey & raspberries
		
 توت أحمر,عسل
		
		
Lost in Green
		
		جرين
لوست إن
Kiwi, apple juice, kale, pear, celery, 		
		 كرفس, أجاص, كيل,عصير تفاح
		
,كيوي
lemon juice & aloe vera
		
		
 ألوڤيرا,ليمون
عصير
		
		
		
						
SHISHA 					
		
					
شيشة
Traditional Shisha
155
		
تقليدية
شيشة
Medusa Shisha
185
		
ميدوزا
شيشة
Fruity Medusa Shisha				
320
		
ميدوزا بالفاكهة
شيشة
						
		
		
		
		
		
						
		
		
											
		
		
			Cocktails (alcoholic)		
		
											
		
		
Earl Grey Tea
80		
Bombay gin, Pimm’s, lemon juice, earl gray tea, honey
		
											
Garden
80		
Bacardi Carta Blanca, green tea, elderflower syrup, lemon, cucumber, figs
		
											 		
Ruby Rose
100		
Black label, Martini Rosso, lime juice, sugar syrup, jasmine tea, aromatic bitter
		
										
		
Horizont
90		
Jack Daniel’s, Cartron peach, peach syrup, peach puree, lemon juice
		
											 		
Tropical
80		
Bacardi Carta Blanca, pineapple juice, lemon juice, honey, orange marmalade,
		
cardamom
		
								
All prices are in AED, inclusive of 10% municipality fee 10% service charge & 5% VAT

Fruit Based Cocktails (non-alcoholic)

Champagne & Sparkling Wines

15cl Btl

Taittinger Brut NV
155 975
Taittinger Rosé NV 			
180 1,220
Prosecco Bottega, Italy			
80
445
						
White Wine
Argento, Pinot Grigio, Argentina
Santa Julia, Chardonnay, Argentina
Sauvignon Blanc, Baby Doll, New Zealand
Gavi di Gavi, Cossetti, Italy 		
Domaine Laroche Chablis, France

65
70
80
90
100

310
345
400
450
510

Rosé Wine
Cuvee Henri Fabre, France
80
						
Red Wine

400

Whistling Duck Shiraz, Australia
Familia Zuccardi, Malbec Series A,
Argentina
Pinot Noir Expresion Reserve, Villard, Chile
Château Lagrange les Tours, Bordeaux
Supérieur, France 			
Tenuta Dell’Ornellaia, Le Volte
Dell’Ornellaia, Italy 			

65
70

310
320

95
85

480
425

Gin
					
Tanqueray 					
55
Tanqueray 10					
65
Hendrick’s 					
70
Bombay Sapphire 			 60
Whiskey
					
AMERICAN
Maker’s Mark Jack Daniel’s 		 65
Woodford Reserve 			 70
Jack Daniel’s
70
SCOTTISH
Johnnie Walker Black Label 		
Johnnie Walker Blue Label 		
Chivas Regal 12 Year 			
Chivas Regal 18 Year 			

70
280
75
150

125 625

Sweet Wine
Planeta, Moscato Bianco Passito di Noto,
80
Italy
					
3cl
Aperitifs 					 55
					
Campari 				
Aperol
Ricard
Tequila
					
Jose Cuervo Silver/Gold 			
Patron Anejo					
Patron Silver					
Patron XO Cafe 				
						
Rum & Cachaça
					
Matusalem Silver/Gold 		
Havana Club 7 Años 			
Zacapa XO 				
Zacapa 23 Year 			

Vodka
3cl
					
Ketel One 					
60
Belvedere 				 80
Grey Goose 				 80
Beluga Gold Line 			 230

55
100
75
70

765



SINGLE
The Macallan 12 Year 			 100
The Macallan 18 Year 			 210
Glenfiddich 12 Year 			 85
Glenfiddich 18 Year 			 130
Glenmorangie 18 Year 			
180
		
Liqueurs 				
60
Limoncello				
Amaretto Disaronno
Jägermeister
Baileys
Amaro Ramazzotti
Eau De Vie
					
Hennessy VSOP			 80
Hennessy XO 				 265

55
75
145
115

All prices are in AED, inclusive of 10% municipality fee 10% service charge & 5% VAT

	

