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مرحًبا بمك
W E L C O M E

We understand that when you order in-room dining 
you want fresh food, expertly cooked, beautifully 
presented and delivered in good time. Our extensive 
menu covers a wide range of dishes to suit all tastes 
and appetites. Consciously purchasing from 
sustainable sources and organic suppliers where 
possible, the hotel supports local growers and 
producers for fruit and vegetables. The best quality 
meat and fish is bought in season from Bahraini 
farmers and fishermen.

Please read on for our Chef’s selections for breakfast, 
lunch, dinner, overnight meals and snack options. If 
the item you would like does not appear on the menu, 
please ask and we will be delighted to create 
something tailored to your preference.

When you have made your choice, please press the 
Room Service button on your telephone to place your 
order. We welcome enquiries from guests who wish to 
know whether any meals contain particular 
ingredients or allergens.

If you have a food allergy or intolerance, please 
inform your server upon placing your order

Prices including service charge and other applicable taxes

تلذذ أثناء إقامتك يف الفندق بأهشى وجبات الطعام احملرضة بشلك 
يويم عىل يد أمهر الطهاة، وباستخدام مكونات طازجة وحملية 

اإلنتاج وذلك لضامن تقدمي أفضل وأهشى األطباق، باإلضافة إىل 
مضان حصولك عىل وجبات الطعام يف مدة زمنية معقولة. تزخر 

قامئة طعامنا املتنوعة مبجموعة ممتزية من األطباق الهشية املعدة بلك 
حٍب لرتيض مجيع األذواق. وألن راحتمك وسعادتمك يه أوىل 

اهمتاماتنا، حيرص الفندق عىل انتقاء اخلرضوات والفواكه الطازجة 
من املنتجني احملليني، وعىل رشاء أفضل أنواع اللحوم واألمساك 

الطازجة من املزارع البحرانية والصيادين.

يرىج التكرم بقراءة اختيارات الشيف اخلاصة بوجبات الفطور، 
والغداء، والعشاء، والوجبات املعدة بعد منتصف الليل، والوجبات 

اخلفيفة. ميكنك إضافة املكون الذي ترغب به إىل طبقك، وسيكون من 
دوايع رسورنا أيًضا توفري الطبق الذي ترغب يف احلصول هيلع إن 

اكن غري متاح يف قامئة الطعام.

عند انهتائك من اختيار األطباق ولطلب طعامك، يرىج الضغط عىل 
زر خدمة الغرف املوجود يف هاتفك. يسعدنا الرد عىل  استفساراتمك 

خبصوص احتواء الوجبات عىل مكونات معينة أو مسببات 
للحساسية.

إن كنمت تعانون من أي نوع من أنواع احلساسيه اجتاه أي من اآلطعمة، 
أو إن اكنت لديمك متطبات أو قيود غذائية، يرىج إخبار النادل بذلك.

تمشل األسعار رضيبة اخلدمة ورضيبة القمية املضافة.



وجبة الفطور
B R E A K FA S T  ( 0 5 : 0 0  -  1 2 : 0 0 )

B R E A K FA S T  S E T  M E N U

T H E  I N T E R C O N T I N E N TA L
B R E A K FA S T  (V N D G) 
(25 min Delivery Time) 14.200

Choice of juice
(orange, grapefruit, carrot, pineapple, detox)
Choice of bakery from bread list
(1 toast, 2 loaf bread, 2 sweet bakery)
Honey, preserves, butter, marmalade and margarine
Fresh seasonal cut fruits
Choice of cereal
(Cornflake, All bran, Choco pops, Frostie, 
Fruit’n fiber or Weet-bix)
Choice of milk
(full cream, low fat, skimmed or soy milk)
Choice of hot beverage
(coffee, tea, cappuccino, hot chocolate)

A M E R I C A N  B R E A K FA S T  (N D G) 
(25 min Delivery Time)  19.400

Choice of juice
(orangee, grapefruit, carrot, pineapple, detox)
Choice of bakery from bread list
(1 toast, 2 loaf bread, 2 sweet bakery)
Honey, preserves, butter and margarine
Fresh seasonal cut fruits
Choice of cereal
(Cornflake, All bran, Choco pops, Frostie,
Fruit’n fiber or Weet-bix)
Choice of milk
(full cream, low fat, skimmed or soy milk)
Two organic eggs any style
(fried, poached, scrambled, boiled, omelette, egg 
white omelette)
Served with hash brown, choice of sausage, veal 
bacon, mushroom, tomato, baked beans
Choice of hot beverage
(coffee, tea, cappuccino, hot chocolate)

قامئة وجبة الفطور الثابتة

 (V N D G) انرتكونتيننتال وجبة الفطور
(يستغرق وقت التحضري 25 دقيقة)     14.200 

اختيارك من العصري
(برتقال، جريب فروت، اجلزر، األناناس، ديتوكس)

اختيارك من املخبوزات من قامئة اخلزب
(1 خزب محمص، 2 رغيف خزب، 2  معجنات حمالة )

عسل، مرىب، الزبدة ، مرمالد والمسن النبايت
فواكه مومسية طازجة ومقطعة

اختيارك من حبوب اإلفطار
(كورن فليكس، أول بران، كوكو بوبس، فروستزي، فروت اند 

فايرب،  وي بيكس )
اختيارك من احلليب

اكمل الدمس، قليل الدمس، حليب خايل الدمس أو الصويا
اختيارك من املرشوبات الساخنة 

(القهوة، الشاي، الاكبتشينو، الشوكوالته الساخنة)

(N D G فطور معد بالطريقة األمريكية (
(يستغرق وقت التحضري 25 دقيقة)     19.400

اختيارك من العصري
(برتقال، جريب فروت، جزر، أناناس، ديتوكس)

اختيارك من املخبوزات من قامئة اخلزب
(1 خزب محمص، 2 رغيف خزب، 2  معجنات حمالة )

عسل، مرىب، الزبدة والمسن النبايت
فواكه مومسية طازجة ومقطعة

اختيارك من حبوب اإلفطار
(كورن فليكس، أول بران، كوكو بوبس، فروستزي، فروت اند 

فايرب،  ويت بيكس)
اختيارك من احلليب

اكمل الدمس، قليل الدمس، حليب خايل الدمس أو الصويا
اختيارك من البيض املطهي بطريقتك املفضلة

(مقيل، مسلوق بدون قرش، خملوط، مسلوق، أومليت، أومليت 

بياض البيض)
يقدم مع هاش براون، اختيارك من النقانق، حلم العجل املقدد، 

الفطر، المطامط، الفاصولياء املخبوزة
اختيارك من املرشوبات

(القهوة، الشاي، الاكبتشينو، الشوكوالته الساخنة)

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



وجبة الفطور
B R E A K FA S T  ( 0 5 : 0 0  -  1 2 : 0 0 )

  (V D G) فطور معد عىل الطريقة البحرينية
(يستغرق وقت التحضري 25 دقيقة)         19.400  

اختيارك من العصري 
(برتقال، جريب فروت، جزر، أناناس، ديتوكس) 

لبنة بالزيتون 
جبنة حلويم مشوية مع محص صغري 

فول مدمس بالتوابل 
فالفل مع صلصة الطحينة 

ماساال امحلص  
تقدم شكشوكة البيض مع سلة اخلزب العريب 

اختيارك من املرشوبات الساخنة 
(القهوة، الشاي، الاكبتشينو، الشوكوالته الساخنة، القهوة العربية، 

شاي كرك) 

(N D G فطور السبا (
(يستغرق وقت التحضري 25 دقيقة)         13.100 

اختيارك من مسويث الديتوكس 
(ديتوكس أخرض، ديتوكس التفاح والتوت، ديتوكس الكرند 

واألناناس وجوز اهلند)
خزب أمسر مع مرىب خاٍل من السكر والعسل 

زبادي يوناين مع كومبوت الفراولة أو موزيل مع بذور الشيا
يقدم السملون املدخن، مع جنب الريكوتا قليل الدمس احملرض 

بطريقتنا اخلاصة وخزب المبرب نيلك
سلطة األفواكدو واجلريب فروت واملاجنا

بيضة عضوية حمرضة بالطريقة اليت حتب
(بيض مقيل، بيض مسلوق بدون قرش، خمفوق، مسلوق، أومليت، 

أومليت بياض البيض)
اختيارك من املرشوبات الساخنة

(القهوة، الشاي، الاكبتشينو، الشوكوالتة الساخنة)
• نويص بتناول وجبة الفطور قبل 45 دقيقة من موعدك يف السبا

املخبوزات
اختيارك من رشاحئ خزب التوست

(V G) توست احلبوب الاكملة ،(V D G) توست أبيض
(V G)توست الحمق األمسر

اختيارك من اخلزب 
(V G) باجيت أرتيسان ،(V G) باجيت

(V G) خزب اجلاودار ،(V D G) خزب المبرب نيلك
(V G) خزب املوزيل ،(V G) خزب فرنيس مستدير

(V G) خزب كرافت كورن

اختيارك من املعجنات احملالة
(V D G) كرواسون الشوكوالتة ،(V D G) كرواسون الزبدة

(V D G)كعك دانيش باملمشش ،(V N D G) كرواسون اللوز
(V D G) كعك دانيش بالتوت ،(V D G)كعك دانيش باألناناس

• يتوفر اخلزب اخلايل من اجللوتني حبسب الطلب

B A H R A I N I  B R E A K FA S T  (V D G) 
(25 min Delivery Time)  19.400

Choice of juice
(orange, grapefruit, carrot, pineapple, detox)
Labneh with olive
grilled halloumi and mini hummus
Foul medames with condiments
Falafel with tahini sauce 
Chickpeas masala  
Shakshouka egg with Arabic bread basket
Choice of hot beverage
(coffee, tea, cappuccino, hot chocolate, Arabic coffee, 
karak tea)

S PA  B R E A K FA S T  ( N D G) 
(25 min Delivery Time)  13.100

Choice of detox smoothie
(green detox, apple berry detox, kale pineapple 
coconut detox)
Wholemeal rustic bread with sugar free jam and honey
Greek yoghurt with strawberry compote or Chia seed 
bircher muesli
Smoked salmon, homemade low fat ricotta and 
pumpernickel bread
Avocado, grapefruit and mango salad
Single organic egg any style
(fried, poached, scrambled, boiled, omelette,
egg white omelette)
Choice of hot beverage
(coffee, tea, cappuccino, hot chocolate)

• We recommend allowing 45 min or more for 
breakfast prior to your treatment

B R E A D  L I S T

Choice of Toast
White (V D G) | Multi-grain (V G)
Whole meal brown (V G)

Choice of Loaf Bread
Baguette (V G) |  Artisan baguette (V G)
Pumpernickel (V D G) | Rye bread (V G)
Boule bread (V G) | Muesli bread (V G)
Kraftkorn (V G)

Choice of Sweet Bakery 
Butter croissant (V D G) | Chocolate croissant (V D G)
Almond croissant (V N D G) |  Apricot Danish (V D G)
Pineapple Danish (V D G) | Berry Danish (V D G)

• Gluten free bread is available upon request

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



خيارات وجبة الفطور 

وجبات فطور ساخنة

6.900  (D G بيضتان عضويتان حمرضتان بالطريقة اليت حتب  (
بيض مقيل، بيض مطهو عىل نار هادئة، بيض مسلوق بدون قرش

مسلوق، بيض خمفوق، أومليت
شكشوكة، أومليت بياض البيض 

بيض األومليت حمشو حبسب اختيارك
بصل، مطامط، فلفل حلو

فطر، جبنة، باهلليون األخرض
ديك رويم، صدر الديك الرويم، فلفل حار  

7.400       (D G بيض بينديكت مع المكأ (
بيض عضوي مسلوق بدون قرش، ديك رويم 

مافن إجنلزيي، صلصة هولنديز 

• يقدم مع بطاطس اهلاش براون، وحلم العجل املقدد، والفطر، 
والمطامط، والنقانق واختيارك من الفاصولياء املخبوزة أو الفول املدمس 

أو جبنة احللويم املشوية 

بان كيك، وافل، و املعجنات 

6.300    (V D G بان كيك بالزبدة واحلليب (
 (D G بان كيك عضوي خايل من اجللوتني (

رشاب القيقب، والكرمية املخفوقة 
ومزين بكومبوت التوت األزرق 

6.300     (V D G) وافل بلجييك
فراولة، ورشاب القيقب، وكرمية خمفوقة 

6.300    (V D G) خزب فرنيس محمص
توت بري، وموز بالكراميل 

6.900    (V N D G) اختيارك من املعجنات احملالة
سلة كرواسون صغري، كعك املافن، كعك الدانيش 

وجبة فطور باردة 
9.500     (D G) بايغل السملون املدخن

جبنة كرميية مع أفواكدو، وقَبار، ومطامط، ومرىب البصل األمحر 

 
8.400     (V N D G) طبق من األجبان املشلكة

جبنة بري الطرية، جبنة شيدر، جبنة االمنتال، جبنة زرقاء دمناركية
يقدم مع مرىب السفرجل، والفواكه املجففة، واملكرسات، والعسل، واخلزب 

8.400   (G) طبق مشلك من رشاحئ اللحوم الباردة
بسطرمة، الربيزاوال، مرتديال الدجاج، رشاحئ حلم الديك الرويم 

يقدم تشوريزو الديك الرويم مع املخلل واخلزب 

B R E A K FA S T  A  L A  C A RT E

H O T  B R E A K FA S T

Two Organic Eggs any Style (D G) 6.900
Sunnyside up Over-easy Poached
Boiled Scrambled Omelette
Shakshouka Egg white omelette

Omelette Filling   
Onion Tomato Bell pepper
Mushroom Cheese Green asparagus
Turkey ham Turkey breast  Chili

Truffle Egg Benedict (D G)  7.400
Poached organic egg, turkey ham, 
English muffin, truffle hollandaise

• All our egg dishes are served with hash brown, veal 
bacon, mushroom, tomato, sausage and your choice of 
baked beans or foul medames or grilled halloumi

PA N C A K E ,  WA F F L E  A N D  B A K E R Y

Butter Milk Pancake (V D G)  6.300
Organic Gluten Free Pancake (V D)
Maple syrup, whipped cream
and blueberry compote

Belgian Waffle (V D G)  6.300
Strawberry, maple syrup and whipped cream

French Toast (V D G)  6.300
Forest berries and caramelized banana
 
Viennoiserie (V N D G)  6.900
Basket of mini croissant, muffins and Danish 

COLD BREAKFAST

Smoked Salmon Bagel (D G)  9.500
Cream cheese, avocado, capers, tomato, 
red onion marmalade 

Assorted Cheese Platter (V N D G)  8.400
Brie, Cheddar, Emmental and Danish blue 
Served with quince jam, dried fruit, nuts, 
honey and bread

Charcuterie Platter (G)  8.400
Beef pastrami, bresaola, chicken mortadella,
turkey salami, turkey chorizo, served with pickles 
and bread

وجبة الفطور
B R E A K FA S T  ( 0 5 : 0 0  -  1 2 : 0 0 )

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



احلبوب، والزبادي، والفواكه 

2.700              (V N D G) حبوب اإلفطار
كورن فليكس، أول بران، شوكو بوبس، فروستزي، فروت آند فايرب، أو 

ويت بيكس   
يقدم مع حليب اكمل الدمس، قليل الدمس، خايل الدمس أو حليب 

الصويا 

     3.700                       (V N D G) عصيدة الشوفان العضوي
يقدم مع عسل الغابة 

3.700            (V N D G) موزيل مع بذور الشيا
بذور الشيا مع فواكه جمففة مزينة برقائق املكرسات 

2.700             (V D) زبادي
زبادي طبييع قليل الدمس وغري حمىل  

فواكه أو يوناين 
يقدم مع سلطة الفراولة 

3.200           (V D G) تريلويج كومبوت الفواكه
بريوش محمص مزين بالتوت الربي، والتفاح والقرفة، 

والتني املجفف 

5.300                (V D) طبق فواكه
يقدم مع تغميسة العسل والزبادي املنكهة  

أطباق حملية
3.700             (V G) فول مدمس

يقدم مع خزب البيتا والتوابل 

6.300            (V D G) جبنة حلويم مشوية
يقدم مع الزيتون، والمطامط، ورشاحئ اخليار، وخزب البيتا 

3.700              (V G) محص
يقدم امحلص املزين بزيت الزيتون، ورشاحئ اللميون مع خزب البيتا 

3.700            (V D G) لبنة فينيقية
تقدم اللبنة الفينيقية مع الزيتون، والمطامط، واخليار وخزب البيتا 

C E R E A L ,  Y O G H U RT  A N D  F R U I T

Breakfast Cereal (V N D G) 2.700
Cornflake, All bran, Choco pops, Frostie, 
Fruit’n fiber or Weet-bix
Served with full cream, low fat, skimmed
or soy milk 

Organic Oatmeal Porridge (V N D G) 3.700
Served with forest honey

Chia Seed Bircher Muesli (V N D G) 3.700
Chia seed, dried fruit, nut flakes

Yoghurt (V D) 2.700
Natural unsweetened, low fat, 
fruit or Greek
Served with strawberry salad

Trilogy of Fruit Compote (V D G) 3.200
Forest berries, apple and cinnamon,
dried fig, toasted brioche

Fruit Platter (V D) 5.300
Served with spiced honey yoghurt dip

LOCAL FAVOURITE

Foul Medames (V G) 3.700
Pita bread and condiments

Grilled Halloumi Cheese (V D G) 6.300
Olives, tomato, cucumber slices and pita bread

Hummus (V G) 3.700
Olive oil, lemon wedges and pita bread

Labneh Phoenician (V D G) 3.700
Olives, tomato, cucumber and pita bread

وجبة الفطور
B R E A K FA S T  ( 0 5 : 0 0  -  1 2 : 0 0 )

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



يبدء تقدمي وجبات الفطور  
 

                  (N D G) فطور السبا
(يستغرق وقت التحضري 25 دقيقة)               13.300 

اختيارك من مسويث الديتوكس 
(ديتوكس أخرض، ديتوكس التفاح والتوت، ديتوكس الكرند واألناناس 

وجوز اهلند)
خزب أمسر مع مرىب خاٍل من السكر والعسل 

زبادي يوناين مع كومبوت الفراولة أو موزيل مع بذور الشيا
يقدم السملون املدخن، مع جنب الريكوتا قليل الدمس احملرض بطريقتنا 

اخلاصة وخزب المبرب نيلك
سلطة األفواكدو واجلريب فروت واملاجنا

بيضة عضوية حمرضة بالطريقة اليت حتب
(بيض مقيل، بيض مسلوق بدون قرش، خمفوق، مسلوق، أومليت، 

أومليت بياض البيض)
اختيارك من املرشوبات الساخنة

(القهوة، الشاي، الاكبتشينو، الشوكوالتة الساخنة)

•  نويص بتناول وجبة الفطور قبل 45 دقيقة من موعدك يف السبا

      6.900  (D G)  بيضتان عضويتان حمرضتان بالطريقة اليت حتب
بيض مقيل، بيض مطهو عىل نار هادئة، بيض مسلوق بدون قرش

بيض مسلوق، بيض خمفوق، أومليت
أومليت بياض البيض، شكشوكة

حشوات خاصة لألومليت
بصل، مطامط، فلفل رويم، فطر، جبنة باهلليون األخرض
رشاحئ من الديك الرويم، صدر الديك الرويم، فلفل حار

•  يقدم مع بطاطس اهلاش براون، وحلم العجل املقدد، والفطر، 
والمطامط، والنقانق واختيارك من الفاصولياء املخبوزة أو الفول 

املدمس أو جبنة احللويم املشوية

6.300                (V D G) خزب فرنيس محمص
يقدم مع التوت الربي، واملوز بالكراميل

6.900                      (V N D G) معجنات حمالة مشلكة
سلة كرواسون صغري، كعك املافن، كعك الدانيش

9.500                                (D G) بايغل السملون املدخن
جبنة كرميية مع أفواكدو، وقَبار، ومطامط، 

ومرىب البصل األمحر

3.700               (V N D G) موزيل مع بذور الشيا
بذور الشيا مع فواكه جمففة مزينة برقائق املكرسات

3.200                 (V D G) تريلويج كومبوت الفواكه
بريوش محمص ومزين بالتوت الربي، والتفاح، والقرفة، 

والتني املجفف 

A L L  D A Y  D I N I N G  (12:00 - 24:00)

A L L  D A Y  B R E A K FA S T

Spa Breakfast (N D G) 
(25 min Delivery Time)  13.300
Choice of detox smoothie
(green detox, apple berry detox, kale pineapple 
coconut detox)
Wholemeal rustic bread with sugar free jam and 
honey
Greek yoghurt with strawberry compote or Chia 
seed bircher muesli
Smoked salmon, homemade low fat ricotta and 
pumpernickel bread
Avocado, grapefruit and mango salad
Single organic egg any style
(fried, poached, scrambled, boiled, omelette,
egg white omelette)
Choice of hot beverage
(coffee, tea, cappuccino, hot chocolate)

• We recommend allowing 45 min or more for   
   breakfast prior to your treatment

Two Organic Eggs any Style (D G) 6.900
Sunnyside up            Over-easy          Poached
Boiled                         Scrambled        Omelette
Egg white omelette   Shakshouka

Omelette filling
Onion               Tomato             Bell pepper    
Mushroom       Cheese              Green asparagus         
Turkey ham      Turkey breast   Chili

• All our egg dishes are served with hash brown, 
veal bacon, mushroom, tomato, sausage and 
your choice of baked beans or foul medames or 
grilled halloumi

French Toast (V D G) 6.300
Forest berries and caramelized banana

Viennoiserie (V N D G) 6.900
Basket of mini croissant, muffins and Danish 

Smoked Salmon Bagel (D G) 9.500
Cream cheese, avocado, capers, tomato,
red onion marmalade 

Chia Seed Bircher Muesli (V N D G) 3.700
Chia seed, dried fruit, nut flakes

Trilogy of Fruit Compote (V D G) 3.200
Forest berries, apple and cinnamon, dried fig, 
toasted brioche

وجبات تقدم طوال اليوم

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



S TA RT E R

Chili & Salt Spiced
Calamari (G) (Signature) 7.900 
Pickled green papaya, coriander, fried chili and 
caramelized dressing

Steak Tartar of Black Angus 
Tenderloin (D G) 8400
Mustard, onion, celery and tarragon

S A L A D

Rocket and Pear Salad (V N D) (Signature) 6.300
With shaved Manchego cheese, pomegranate 
and toasted walnuts

S O U P

Butternut Pumpkin Soup (V D) 4.800
With ginger and toasted pumpkin seed 
gremolata

Seafood Bisque (D G) 6.900
With shrimps dumpling, parmesan 
and paprika crouton 

M A I N  C O U R S E

Texas BBQ Beef Ribs (D G) (Signature) 18.200
Spice rubbed, smoked and basted in Legendary 
famous BBQ sauce

Pan-fried Salmon (D) (New) 13.100
Roasted potato, Brussels sprout, sun-blushed 
tomato and citrus emulsion

Fillet Mignon (Signature)  

Wrapped in your choice of bacon 18.900 
  
Ribeye
USA Angus Grain-fed 300g 34.600
 400g 39.900

C H O I C E  O F  S A U C E  1.400

Green Peppercorn and Vanilla (D)
Forest Mushroom Sauce (V D)
Port Wine Glaze (A)
Blue Cheese Jus (V D)
Horseradish Cream (V D)
Mustard Selection (V)
Legendary BBQ Sauce (V) (Signature)

ENHANCEMENTS FOR YOUR PLEASURE

Crumble Blue Cheese (V D)  2.700
Café de Paris Butter (V D)  2.100
Garlic Tossed Baby Shrimp (D)  4.200

A C C O M PA N I M E N T   2.700
Paris Mash Potato (V D)
Sautéed Mixed Mushroom (V)
French Fries (V)
Green Asparagus (V D)
Steamed Seasonal Vegetables (V)
Almond and Garlic Fried Broccoli (V N)

L E G E N D A R Y  S W E E T

Baileys Crème Brulee (V D G A) 4.800 
Madagascar vanilla, Baileys, brandy snap 
and berries

Apple Tarte Tartin (V N D G) (Signature) 4.800
Chocolate peanut caramel ice cream, 
green apple marshmallow

Ice Cream 4.800
Served with berries and mini meringue

Vanilla (V D) | Chocolate (V D) | Mango sorbet (V)
Kahlua coffee (V D A) | Red wine sorbet (V A)
Whisky walnut (V N D A)

F R O M  T H E  F I R E  G R I L L

All black Angus cattle are grain fed, imported 
from the U.S.A. and sourced from Black 
Mountain company, Ohio. Our New Zealand beef 
is all grass-fed which raised naturally with the 
ability to wander and graze freely. All our Steaks 
are served with country-style grilled tomato and 
roasted garlic with your choice of sauce

Tenderloin
USA Angus Grain-fed 200g 27.300
 280g 29.400 

New Zealand Silver-fern Grass-fed  200g 18.900
 280g 24.100

D I N E  L E G E N D Z  I N  Y O U R  R O O M
( 1 8 : 3 0  -  2 2 : 3 0 )

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

Prices including service charge and other applicable taxes

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



A L L  D A Y  M E N U S
(12:00 - 24:00)

S O U P

Lobster Bisque (D G) 7.900
Rich lobster soup in puff pastry,
mini lobster salad

Cream of Forest Mushroom (V N D G) 5.800
Forest mushroom soup and tomato bruschetta

Adas Soup (V D G) 5.300
Oriental lentil soup, pita croutons
lemon wedges

Tuscan Minestrone (V G) 5.300
Soup of twenty vegetables and beans,
garlic focaccia bread

L I G H T  M E A L

Rustic Club Sandwich (D G) 
(30 min Delivery Time)  9.000
Artisan boule bread, fried egg, apple-wood 
smoked veal bacon, sliced chicken breast, 
avocado, Cheddar cheese, piccalilli

Classic Angus Cheese Burger (D G) 
(30 min Delivery Time)  10.000
Cheddar cheese, tomato, grilled red onion, 
Boston lettuce and basil aioli

Portobello Wrap (V D G) 
(25 min Delivery Time) 7.900
Baked Portobello, camembert, baby spinach 

Arabic Chicken Pita (G) 
(30 min Delivery Time)  9.000
Char-grilled chicken breast, garlic sauce,
baby rocket lettuce

• All our sandwiches are served with French fries  
  or green salad

A L L  D A Y  D I N I N G  (12:00 - 24:00)
وجبات تقدم طوال اليوم

قوامئ الطعام املتوفرة 
(من الساعة 12:00 وحىت 24:00)

الشوربات

     7.900                 (D G) شوربة الكركند
تقدم الشوربة الغنية بالكركند وقطع البف باسرتي مع سلطة 

كركند صغرية  

             5.800               (V N D G) شوربة الفطر الربي بالكرمية
شوربة كرميية غنية بالفطر تقدم مع بروشيتا المطامط

5.300                (V D G) شوربة عدس
شوربة العدس احملرضة بالطريقة الرشقية املمزية، 

مزينة باخلزب احملمص وقطع اللميون

5.300              (V G) شوربة توساكن مينيسرتوين باخلضار
تقدم الشوربة احملرضة من عرشين نوع خمتلف من اخلضار 

والفاصولياء مع خزب الفواكشيا بنكهة الثوم 

وجبات خفيفة
                (D G) رستك لكوب ساندويتش

(يستغرق وقت التحضري 30 دقيقة)                                           9.000
خزب أرتيسان حمشو بالبيض املقيل، ورشاحئ حلم العجل املدخن 

املقدد، ورشاحئ صدر الدجاج، واألفواكدو، غين جببنة الشيدر 
وصلصة الباكلييل الهشية

 (D G) كالسيك أجنوس برجر باجلنب
(يستغرق وقت التحضري 30 دقيقة)               10.00

برجر غين جببنة الشيدر، وقطع المطامط، 
والبصل األمحر املشوي، وخس بوسطن، والرحيان

(V D G) راب بورتوبيللو
(يستغرق وقت التحضري 25 دقيقة)               7.900     

بورتوبيللو محمص مع جبنة المكمبري والسباخن

(G) بيتا الدجاج احملرض بالطريقة العربية اللذيذة
(يستغرق وقت التحضري 30 دقيقة)                      9.000

صدر دجاج مشوي متبل بصلصة الثوم واملزين باخلس

• يقدم مع مجيع السندويتشات بطاطس مقلية أو سلطة خرضاء 
حبسب اختيارك 

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



A P P E T I Z E R

Smoked Salmon (D G) 9.500
Caper mascarpone crème, baby beet, 
purple potato, crouton

Buffalo Mozzarella Caprese (V D) 9.000
Sun-blushed tomato, pesto, balsamic reduction, 
young basil leaves

Fried Crumbed Calamari (D G) 7.900
Served with garlic aioli and lemon

Cold Mezzeh (V D G) 7.900
Selection of small Arabic dishes with Arabic bread, 
Hummus, baba ganoush, tabbouleh, mutabal 
and fattoush

Mouajanat (N D G) 7.900
Kebbeh, fatayer, sambousek and raqaqat 
with tahini sauce

S A L A D

Caesar Salad (D G) 6.300 
Hearts of Romaine, croutons, poached egg, 
Parmesan, Caesar dressing

Chicken Caesar Salad (D G) 7.400
Prawn Caesar Salad (D G) 8.400

Kale and Quinoa (V D G)  6.900
Raisin, feta cheese, pomegranate
and chickpea crouton

Garden Green (V G)  5.300
Fresh green salad with garden vegetables, 
lemon dressing and crouton

Fattoush (V G)  6.300
Crunch cos lettuce, cucumber, tomato 
and sumac dressing

املقبالت  

9.500                 (D G) سملون مدخن
كرمية جبنة املاساكربوين مع القبار، والمشندر الصغري، 

والبطاطا األرجواين، مزينة باخلزب احملمص 

9.000                (V D) بافلو موزاريال اكبرس
مطامط جمففة، أوراق رحيان صغرية، منكهة بصلصة بيستو 

وخل البلساميك

7.900                (D G) اكالماري مقيل
يقدم مع صلصة األيويل الهشية واللميون

7.900                                (V D G) مقبالت باردة
مجموعة متنوعة من األطباق العربية الصغرية تقدم مع 

اخلزب العريب وامحلص، وبابا غنوج، وتبولة، 
ومتبل، وفتوش

7.900                     (N D G) معجنات
تقدم صلصة الطحينية مع الكبة، والفطائر، 

والمسبوسة، وخزب  الرقاق

السلطات

6.300                 (D G) سلطة القيرص
ولب اخلس الروماين مزين باخلزب احملمص، والبيض املسلوق، 

وجبنة البارمزيان، ومتبل بصلصة سلطة  القيرص اخلاصة اللذيذة

7.400                (D G) سلطة القيرص بالدجاج
8.400                (D G) سلطة القيرص بالروبيان

    6.900                (V D G) سلطة الكرنب األجعد والكينوا
زبيب، جنب الفيتا، رمان، محص

 5.300                 (V G) سلطة غادرن
سلطة خرضاء طازجة مع تشكيلة متنوعة من اخلضار 

متبلة بصلصة اللميون ومزينة باخلزب احملمص

6.300                  (V G) فتوش
خس جمعد مع اخليار، والمطامط، ومتبلة بصلصة المساق الهشية

A L L  D A Y  D I N I N G  (12:00 - 24:00)
وجبات تقدم طوال اليوم

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



M A I N  C O U R S E

W E S T E R N  S E L E C T I O N S

From Our Grill (D)
(35 min Delivery Time) 
• Black Angus rib-eye 20.500
• Australian tenderloin 18.900
• Rack of lamb 18.400
Served with baby vegetables and potato fondant

Selection of Sauce 
Pan-jus Pepper sauce (D) Béarnaise (D)
Shiraz jus (A) Blue cheese sauce (D)

Salmon Fillet (D) 15.200
(30 min Delivery Time) 
Grilled polenta, green pea puree, baby fennel, 
lemon butter sauce

Free-Range Chicken Breast (D G) 11.000
(35 min Delivery Time)  
Potato puree, shiitake, fava beans
and forest mushroom sauce

Fish and Chips (G) 12.600
(30 min Delivery Time)  
Ginger ale battered hammour, tartar sauce,
garlic aioli and French fries

Pumpkin and Feta Wellington (V D G) 10.000
(30 min Delivery Time) 
Baked in pastry, butternut pumpkin puree, 
asparagus, basil crisp

Pasta (D G) 10.000
Penne, spaghetti or tagliatelle
Pomodoro, arrabiata, veal speck carbonara, 
Alfredo or bolognese

Lobster Mac and Cheese (D G) 
(30 min Delivery Time)  13.100
Baked lobster with Gruyere and Cheddar cheese

Authentic Italian  Lasagna (D G) 7.900
Beef ragu, besciamella sauce, buffalo mozzarella, 
Parmesan

Spinach Cannelloni (V D G) 6.900
Spinach and ricotta stuffing, mozzarella, tomato 
sauce

A L L  D A Y  D I N I N G  (12:00 - 24:00)
وجبات تقدم طوال اليوم

األطباق الرئيسية 

اختيارك من األطباق الغربية 

 (D)  مشويات عىل الفحم
(يستغرق وقت التحضري 35 دقيقة)

•  ريب آي أجنوس                 20.500   
•  حلم خارصة اسرتايل                18.900   
•  أضالع حلم الضأن                 18.400       

يقدم مع اخلضار وبطاطس فوندان

اختيارك من الصلصات
 (D)  صلصة برينزي ،(D) صلصة بان، صلصة الفلفل

(D) صلصة اجلبنة الزرقاء ،(A) صلصة شرياز

15.200                 (D) فيليه سملون
(يستغرق وقت التحضري 30 دقيقة)

تقدم عصيدة دقيق الذرة املشوي مع هريس البازالء اخلرضاء، 
والّمشر، وصلصة اللميون والزبدة

  11.000                          (D G) صدور دجاج طازجة
(يستغرق وقت التحضري 35 دقيقة)

تقدم البطاطا املهروسة مع فطر الشيتايك، والفول، 
وصلصلة الفطر اللذيذة

   12.600               (G) مسك ورقائق البطاطا املقرمشة
(يستغرق وقت التحضري 30 دقيقة)

يقدم اهلامور املتبل بالزجنبيل، وصلصة التارتار، 
وصلصة األيويل، مع البطاطس املقلية

10.000               (V D G) اليقطني وفيتا ولينغتون
(يستغرق وقت التحضري 30 دقيقة)

محمص يف معجنات، مع هريس اليقطني، 
واهلليون، والرحيان

10.000                (D G) باستا
 بيين، سباغييت أو تالياتييل

مطامط مع اآلربياتا، وحلم العجل بصلصة الاكربونارا، 
واأللفريدو أو البولونزي

               (D G) معكرونة الكركند واجلنب
(يستغرق وقت التحضري 30 دقيقة)               13.100   

كركند خمبوز مع جبنة الغرويري وجبنة الشيدر

الالزانيا اإليطالية األصلية  (أ غ)             7.900 
حلم بقر واغيو مع صلصة البشاميل، وجبنة بافلو موزاريال، 

وجبنة البارمزيان 

اكنيلوين بالسباخن (ن أ غ)            6.900 
خليط من السباخن وجبنة الريكوتا، وجبنة املوزاريال، 

وصلصة المطامط

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



L O C A L  FAV O U R I T E S

Oriental Mixed Grill (G) 17.900
(35 min Delivery Time)  
Lamb kofta, beef kebab, chicken taouk, lamb chop
French fries, mini hummus, chili paste, 
garlic sauce, Arabic pickles

Seafood Mixed Grill (G)  25.200
(35 min Delivery Time)  
Lobster, tiger prawn, hammour and baby calamari, 
French fries, mini hummus, chili paste, garlic 
sauce, Arabic pickles

Prawn Machbous (N D)  15.200
(25 min Delivery Time) 
Grilled jumbo prawn, Oriental flavoured rice, 
mango pickle

I N D I A N  A N D  A S I A N  S P E C I A LT I E S

Classic Biryani (N D G)
(25 min Delivery Time)  
Served with raita, mango chutney and papadum
• Chicken 11.000
• Prawn 12.600
• Vegetables (V) 10.000

Butter Chicken (D G)  11.000
(25 min Delivery Time) 
Spicy and tandoor marinated chicken 
in creamy curry sauce
Served with steamed rice, raita, mango chutney 
and papadum

Nasi Goreng (N G)  10.500
(25 min Delivery Time) 
Stir-fried rice with shrimp paste, 
fried egg, chicken satay, peanut sauce

S I D E  D I S H  3.200

Brown or White Steamed Rice (V)
Steamed Garden Vegetables (V)
French Fries (V)
Roasted Baby Potatoes 
Creamy Mashed Potato (V D)
Sautéed Asparagus (V D)
Garden Salad (V)

األطباق احمللية  

17.900                (G) مشويات رشقية مشلكة
(يستغرق وقت التحضري 35 دقيقة)

طبق مكون من كفتة حلم، وكباب حلم، وشيش طاووق، وريش غمن، 
يقدم مع البطاطس املقلية، ومحص صغري، وصلصلة الفلفل احلار، 

وصلصة الثوم، واملخلالت العربية

25.200               (G) مشويات مأكوالت حبرية مشلكة
(يستغرق وقت التحضري 35 دقيقة)

طبق مكون من الكركند، وروبيان المنر، واهلامور، والاكلمياري، 
يقدم مع البطاطس املقلية، ومحص، وصلصلة الفلفل احلار، 

وصلصة الثوم، واملخلالت العربية

15.200               (N D) جمبوس روبيان
(يستغرق وقت التحضري 25 دقيقة)

رز حمرض بالطريقة التقليدية بروبيان جحم كبري مشوي 
مع خملل املاجنا

أطباق هندية وآسيوية

 (N D G) برياين معد بالطريقة التقليدية
(يستغرق وقت التحضري 25 دقيقة)

يقدم مع صلصة الرايتا، وصلصلة املاجنو، والباَبُدم
•  طبق الدجاج              11.000
• الروبيان              12.600
10.000                 (V) اخلضار  •

11.000                 (D G) دجاج بالزبدة
(يستغرق وقت التحضري 25 دقيقة)

دجاج تندوري حار متبل بصلصة الاكري الكرميية الهشية
يقدم مع األرز املطهي عىل البخار، وصلصة الرايتا، 

وصلصلة املاجنو، والباَبُدم

10.500                 (N G) نازي جورينج
(يستغرق وقت التحضري 25 دقيقة)

أرز مقيل مع صلصة الروبيان، والبيض املقيل، وساتيه الدجاج، 
وصلصة الفول السوداين 

أطباق جانبية             3.200     

(V)  أرز أبيض أو أمسر مطهو عىل البخار
(V) خضار مشلكة مسلوقة

(V) بطاطس مقلية
(V) بطاطس محمصة

(V D)  بطاطس كرميية مهروسة
(V D)  سوتيه اهلليون

(V)  سلطة غاردن

A L L  D A Y  D I N I N G  (12:00 - 24:00)
وجبات تقدم طوال اليوم

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



D E S S E RT

Chocolate Fantasy (V N D G) 7.400
(for 2 persons)  
Chef’s creation of chocolate dessert
Crème brulee, mousse, macaroon, hazelnut tartlet, 
dark chocolate torte

Assorted Arabic Sweet Platter (V N D G) 7.400
(for 2 persons)  
Baklawa, basbousa and aiysh el saraya

Selection of Ice Cream (V N D G) 4.800
3 scoops of your choice
Served with berries, mini cone
and macaroon crumble

Vanilla (V D) Chocolate (V D)
Mango sorbet (V) Raspberry Sorbet (V)
Saffron (V D) Pistachio (V N D)

Torta Caprese (V N D) 4.800
Flourless chocolate almond cake, 
yogurt pomegranate ice cream

Tiramisu (V D G) 4.800
Rich mascarpone cream, espresso, 
ladyfinger biscuit

Gluten Free Carrot Cake (V D) 4.200
Beetroot meringue, créme Chantilly, 
forest berry

Fruit Platter (V D) 5.300
Served with spiced honey yoghurt dip

Assorted Cheese Platter (V N D G) 8.400
Brie, Cheddar, Emmental and Danish blue
Served with quince jam, dried fruit, nuts, 
honey and bread

Um Ali (V N D G) 
(30 min Delivery Time) 5.300 
Traditional Arabic pastry pudding 
with nut and raisin

A L L  D A Y  D I N I N G  (12:00 - 24:00)
وجبات تقدم طوال اليوم

احللويات
  

       7.400                (V N D G) شوكوالتة فانتازي
(طبق لخشصني)

حلوى الشوكوالتة املعدة بطريقة الشيف اخلاصة
كرمي بروليه مع موس، ومااكرون، وتارت البندق، وتارت الشوكوالتة 

الداكنة

       7.400              (V N D G) طبق من احللويات العربية املشلكة
(طبق لخشصني)

بقالوة، وبسبوسة، وحىل عيش الرسايا

       4.800               (V N D G) اختيارك من اآليس كرمي
3 مغرفات من اختيارك

تقدم مع التوت، والكون الصغري، وقطع املكرون

(V D) شوكوالتة ،(V D) الفانيال
(V) سوربيه التوت األمحر ،(V) سوربيه ماجنو

(V N D) بستاشيو ،(V D) زعفران

     4.800                (V N D) كعكة الاكبريس
كعكة فلورليس بالشوكوالتة واللوز 

زبادي، آيس كرمي الرمان 

4.800                (V D G) الترياميسو
جبنة ماسكربوين الغنية بالكرمية، وإسربيسو، 

مع بسكويت ليدي فنكر

4.200               (V D)  كعكة اجلزر اخلالية من اجللوتني
مارينغ المشندر، كرمية شانتيليل، 

توت بري

5.300                     (V D) طبق فاكهة
يقدم مع تغميسة الزبادي بالعسل املنكهة

8.400               (V N D G) طبق من األجبان املتنوعة
طبق مكون من اجلنب األبيض الطري (جنب بري)، 

وجبنة الشيدر، وجبنة االمنتال، وغورغانزوال
يقدم مع مرىب السفرجل، والفواكه املجففة، واملكرسات، 

والعسل، واخلزب

5.300                (V N D G) حالوة أم عيل
(يستغرق وقت التحضري 30 دقيقة)

بيف باسرتي حبلوى البودنغ مع اجلوز والزبيب، 
حمرضة بالطريقة العربية التقليدية املمزية

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



S O U P

Adas Soup (V D G) 5.300
Oriental lentil soup, pita croutons, 
lemon wedges

Tuscan Minestrone (V G) 5.300
Soup of twenty vegetables and beans, garlic 
focaccia bread

A P P E T I Z E R  A N D  S A L A D

Chicken Caesar Salad (D G)  7.400
Grilled chicken, hearts of Romaine, croutons, 
poached egg, Parmesan, Caesar dressing

Seafood on Beetroot Carpaccio (D G) 9.500 
Seared tuna, prawn, scallop, red beetroot, 
baby leaves, citrus vinaigrette

Kale and Quinoa (V D G) 6.900 
Raisin, feta cheese, pomegranate 
and chickpea crouton

Cold Mezzeh (V D G) 7.900
Selection of small Arabic dishes with Arabic bread, 
Hummus, baba ganoush, tabbouleh, mutabal 
and fattoush

Mouajanat (N D G) 7.900
Kebbeh, fatayer, sambousek and raqaqat with 
tahini sauce

E G G

Two Organic Eggs Any Style (D G) 6.900
Sunnyside up Over-easy Poached
Boiled Scrambled Omelette
Egg white omelette Shakshouka

Omelette filling
Onion Tomato Bell pepper
Mushroom Cheese Green asparagus
Turkey ham Turkey breast Chili

• All our egg dishes are served with hash brown, 
veal bacon, mushroom, tomato, sausage and your 
choice of baked beans or foul medames or grilled 
halloumi

الشوربات
  

5.300                 (V D G) شوربة عدس
شوربة العدس احملرضة بالطريقة الرشقية املمزية، مزينة 

باخلزب احملمص وقطع اللميون

5.300               (V G) شوربة توساكن مينيسرتوين باخلضار
تقدم الشوربة احملرضة من عرشين نوع خمتلف من اخلضار 

والفاصولياء مع خزب الفواكشيا بنكهة الثوم

املقبالت و السلطات

7.400                 (D G) سلطة القيرص
لب اخلس الروماين مزين باخلزب احملمص، والبيض املسلوق، 

وجبنة البارمزيان، ومتبل بصلصة سلطة القيرص اخلاصة اللذيذة

                   9.500   (D G) سلطة املأكوالت البحرية مقدمة عىل رشاحئ المشندر
سلطة مأكوالت حبرية من التونا، والروبيان، واإلساكلوب، 

والمشندر األمحر، واألوراق اخلرضاء متبلة باخلل  

6.900                (V D G) سلطة الكرنب األجعد والكينوا
زبيب، جبنة الفيتا، رمان، محص

7.900                 (V D G) مقبالت باردة
مجموعة متنوعة من األطباق العربية الصغرية تقدم 

مع اخلزب العريب وامحلص، وبابا غنوج، وتبولة، 
ومتبل، وفتوش

7.900                  (N D G) معجنات
تقدم صلصة الطحينية مع الكبة، والفطائر، 

والمسبوسة، وخزب الرقاق

بيض

6.900               (D G) بيضة عضوية حمرضة بالطريقة اليت حتب
بيض مقيل، بيض مطهو عىل نار هادئة، بيض مسلوق بدون قرش

مسلوق، بيض خمفوق، أومليت
أومليت بياض البيض، شكشوكة

حشوات خاصة لألومليت
بصل، مطامط، فلفل حلو   

فطر، جبنة باهلليون األخرض
رشاحئ الديك الرويم، صدر الديك الرويم، فلفل حار

•  يقدم مع بطاطس اهلاش براون، وحلم العجل املقدد، والفطر، 
والمطامط، والنقانق واختيارك من الفاصولياء املخبوزة أو الفول 

املدمس أو جبنة احللويم املشوية

L AT E  N I G H T  M E N U  (24:00 - 05:30)
قامئة طعام تبدأ من الساعة 

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



B U R G E R  A N D  L I G H T  B I T E S

Rustic Club Sandwich (D G) 
(30 min Delivery Time)  9.000
Artisan boule bread, fried egg, apple-wood 
smoked veal bacon
Sliced chicken breast, avocado, Cheddar cheese, 
piccalilli

Classic Angus Cheese Burger (D G)
(30 min Delivery Time)  10.000
Cheddar cheese, tomato, grilled red onion, 
Boston lettuce and basil aioli

Portobello Wrap (V D G)
(25 min Delivery Time) 7.900
Baked Portobello, camembert, baby spinach 

Arabic Chicken Pita (G)
(30 min Delivery Time) 9.000 
Char-grilled chicken breast, garlic sauce, 
baby rocket lettuce

• All our sandwiches are served with French fries 
   or green salad

M A I N  C O U R S E

From Our Grill (D)(35 min Delivery Time) 
• Black Angus rib-eye 20.500
• Australian tenderloin 18.900
• Rack of lamb 18.400
Served with baby vegetables and potato fondant

Selection of Sauce
Pan-jus  Pepper sauce (D)
Béarnaise (D) Blue cheese sauce (D)
Shiraz jus (A)

Free-Range Organic Chicken Breast (D G)
(35 min Delivery Time)  11.000
Potato puree, shiitake, feve beans 
and forest mushroom sauce

Fish and Chips (G)
(30 min Delivery Time)  12.600
Ginger ale battered hammour, tartar sauce, 
garlic aioli and French fries

الربجر و الوجبات اخلفيفة 

(D G) رستك لكوب ساندويش
(يستغرق وقت التحضري 30 دقيقة)                9.000

خزب االرتزيان حمشو بالبيض املقيل، وحلم العجل املدخن، 
ورشاحئ صدر الدجاج، واألفواكدو، وغين جببنة الشيدر، 

واملخلالت

(D G) كالسيك أجنوس برجر باجلنب
(يستغرق وقت التحضري 30 دقيقة)                               10.000

برجر غين جببنة الشيدر، وقطع المطامط، 
والبصل األمحر املشوي، وخس بوسطن، والرحيان

(V D G) راب بورتوبيللو
(يستغرق وقت التحضري 25 دقيقة)                7.900

بورتوبيللو محمص مع جبنة المكمبري والسباخن

(G) بيتا الدجاج احملرض بالطريقة العربية اللذيذة
(يستغرق وقت التحضري 30 دقيقة)                9.000

صدر دجاج مشوي متبل بصلصة الثوم، 
ومزين باخلس

•  يقدم مع مجيع السندويتشات بطاطس مقلية 
  أو سلطة خرضاء حبسب اختيارك

األطباق الرئيسية 

مشويات عىل الفحم (D) (يستغرق وقت التحضري 35 دقيقة)
• حلم الضلع من غري عضم أجنوس           20.500
•  حلم خارصة اسرتايل            18.900
•  أضالع حلم الضأن             18.400

يقدم مع اخلضار وبطاطس فوندان

اختيارك من الصلصات
         (D) صلصلة بان، صلصة الفلفل

(D) صلصة اجلبنة الزرقاء ،(D)  صلصة برينزي 
(A) صلصة شرياز

(D G) صدر دجاج طازج
(يستغرق وقت التحضري 35 دقيقة)               11.000

تقدم البطاطا املهروسة مع فطر الشيتايك، والفول، 
وصلصلة الفطر اللذيذة

(G) مسك ورقائق البطاطا املقرمشة
(يستغرق وقت التحضري 30 دقيقة)               12.600

يقدم اهلامور املتبل بالزجنبيل، وصلصة التارتار، 
وصلصة األيويل بالثوم، مع البطاطس املقلية

L AT E  N I G H T  M E N U  (24:00 - 05:30)
قامئة طعام تبدأ من الساعة 

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



Pumpkin and Feta Wellington (V D G) 10.000
(30 min Delivery Time) 
Baked in pastry, butternut pumpkin puree, 
asparagus, basil crisp

Pasta (D G) 10.000
Penne, spaghetti or tagliatelle
Pomodoro, arrabbiata, veal speck carbonara, 
al fredo or bolognaise

Oriental Mixed Grill (G)
(35 min Delivery Time)  17.900
Lamb kofta, beef kebab, chicken taouk, 
lamb chop, French fries, mini hummus, 
chili paste, garlic sauce, Arabic pickles

Prawn Machbous (N D) 15.200
(25 min Delivery Time) 
Grilled jumbo prawn, Oriental flavoured rice, 
mango pickle

D E S S E RT

Selection of Ice Cream (V N D G) 4.800
3 scoops of your choice
Served with berries, mini cone and 
macaroon crumble

Vanilla (V D) Chocolate (V D)
Mango sorbet (V) Raspberry Sorbet (V)
Saffron (V D) Pistachio (V N D)

Gluten Free Carrot Cake (V D) 4.200
Beetroot meringue, cream Chantilly, 
forest berry

Fruit Platter (V D) 5.300
Served with spiced honey yoghurt dip

Um Ali (V N D G)  5.300
(30 min Delivery Time) 
Traditional Arabic pastry pudding 
with nut and raisin

 10.000                     (V D G)  اليقطني وفيتا ولينغتون
(يستغرق وقت التحضري 30 دقيقة) 

محمص يف معجنات، مع هريس اليقطني، 
واهلليون، والرحيان 

10.000                (D G) باستا
بيين، سباغييت أو تالياتييل 

مطامط مع اآلربياتا، وحلم العجل بصلصة الاكربونارا، 
واأللفريدو أو البولونزي 

 (G) مشويات رشقية مشلكة
(يستغرق وقت التحضري 35 دقيقة)              17.900

طبق مكون من كفتة حلم، وكباب حلم، وشيش طاووق دجاج، 
وريش غمن، يقدم مع البطاطس املقلية، ومحص، 

وصلصلة الفلفل احلار، وصلصة الثوم، واملخلالت العربية 

15.200               (N D) جمبوس روبيان
(يستغرق وقت التحضري 25 دقيقة) 

رز حمرض بالطريقة التقليدية بروبيان جحم كبري 
مشوي مع خملل املاجنا 

احللويات 

4.800          (V N D G) اختيارك من اآليس كرمي
3 مغرفات من اختيارك 

تقدم مع التوت، والكون الصغري، وقطع املكرون 

 (V D) شوكوالتة ،(V D) الفانيال
 (V) سوربيه التوت األمحر ،(V) سوربيه ماجنو

 (V N D) بستاشيو ،(V D) زعفران

كعكة اجلزر اخلالية من اجللوتني  (نبايت ألبان)         4.200
مارينغ المشندر، كرمية شانتيليل، توت بري 

طبق فاكهة (نبايت، ألبان)           5.300
يقدم مع تغميسة الزبادي بالعسل املنكهة 

حالوة أم عيل (نبايت، مكرسات، ألبان، جلوتني)         5.300
(يستغرق وقت التحضري 30 دقيقة) 

بيف باسرتي حبلوى البودنغ مع اجلوز والزبيب، حمرضة بالطريقة 
العربية التقليدية املمزية 

L AT E  N I G H T  M E N U  (24:00 - 05:30)
قامئة طعام تبدأ من الساعة 

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



S M A L L  P L AT E S 

Smiley Tomato Soup (V D) 3.200 
A bowlful of hot, hearty tomato soup, 
cooked with the reddest plum tomatoes,
and topped off with a dollop of fresh cream

Super Salad with Avocado, 
Greens & Asian Dressing (V N) 3.200
Avocados are in the Guinness book of 
records as the most nutritious food known to
humans. This salad is served as a main 
or a side dish

Zucchini Fritti (G) 3.200
Moreish fried zucchini sticks. 
A zucchini is also known as a ‘courgette’
in both French and most English speaking 
countries

B I G  P L AT E S 

Steak-Frites (25 min Delivery Time)  6.900
A tender 4oz fillet steak cut into slices 
served with homemade French fries.
Did you know the cherry tomatoes and 
cucumbers that come with your steak 
are in fact fruits, not vegetables?

Yummy Mini Beef Burgers (N D G)
(25 min Delivery Time)  5.300
Two perfectly grilled homemade mini beef 
burgers, served with a fresh salad on the side.
Legend has it that the birthplace of the
‘Burger’ is Athens, Texas in the USA

Penne Pasta with Red, 
Red Tomato Sauce (V D G) 4.800
This classic pasta dish includes three of 
the foods Italy is most famous for - pasta,
tomatoes and Parmesan cheese

Krispie Fish Fingers (D G) 5.800
Golden fish fingers coated with crushed rice 
krispies served with healthy cherry
tomatoes, fresh cucumber and carrot sticks

املقبالت

 3.200            (V D) شوربة مساييل بالمطامط
شوربة المطامط اللذيذة احملرضة من المطامط 

الطازجة، ومزينة بالكرمية الطازجة

سلطة سوبر باألفواكدو، مجموعة متنوعة من 
3.200              (V N) اخلضار املتبلة بتتبيلة آسيوية لذيذة

لفاكهة األفواكدو تأثريات قوية عىل حصة اإلنسان، 
حيث حتتوي عىل العديد من الفيتامينات املفيدة اليت 

حيتاجها اجلسم. تقدم هذه السلطة كطبق 
رئييس أو جانيب

3.200                 (G) كوسة مقلية
رشاحئ الكوسة املقلية الهشية

تعرف الكوسة أيًضا "بالكورجيت"  يف الدول اليت 
تتحدث اللغة الفرنسية وأغلب الدول اليت تتحدث 

اللغة اإلجنلزيية 

أطباق رئيسية لألطفال

ستيك فريتس (يستغرق وقت التحضري 25 دقيقة)              6.900
تقدم رشاحئ فيليه المحل (4 أونصات) مع البطاطس 

املقلية احملرضة بطريقتنا اخلاصة
هل تعمل بأن المطامط الكرزية واخليار املقدمة 

مع حصن الستيك عبارة عن فواكه وليست خضار؟

(N D G) ميين برجر المحل
(يستغرق وقت التحضري 25 دقيقة)               5.300

تقدم رشحيتني من ميين برجر المحل املشوي احملرض 
بطريقتنا اخلاصة مع سلطة طازجة مت اكتشاف الربجر 

ألول مرة يف مدينة أثينا، والية تكساس يف الواليات 
املتحدة األمريكية

 4.800              (V D G)  باستا البيين بالصلصة امحلراء
يتكون هذا الطبق من أهشر املكونات اإليطالية 

ومه الباستا، والمطامط، وجنب البارمزيان

5.800                 (D G) أصابع المسك املقرمشة
يقدم مع أصابع المسك املغطاة برايس كريسيب، 

مطامط كرزية، ورشاحئ اخليار واجلزر الطازجة

قامئة طعام خاصة باألطفال
C H I L D R E N ’ S  M E N U

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



Chinese Fried Rice with Chicken 4.800
A tender chicken breast cooked with honey, soy 
sauce and garlic. The dish comes with soft,
fragrant rice stir-fried with peas and sweet corn

Pad Thai (N) (25 min Delivery Time)  5.300
Stir-fried rice noodles, vegetables and prawns 
twisted and turned in a hot wok. We serve it with
Peanuts for sprinkling and lime for squeezing

S I D E S 

A-maize-ing Corn-on-the-Cob (V D) 1.600
Interestingly there is always an 
even number of ears on a cob of corn.
Corn is also grown on every continent in the 
world except Antarctica

Broccoli Trees with Butter (V D) 2.100
The Broccoli family are famous for 
producing all of the 007 James Bond films.
The name’s ‘Broccoli’, Cubby Broccoli”

Homemade French Fries (V) 1.600
These golden homemade French fries are 
parboiled before frying, to make them a
healthier side serving. The French and the 
Belgians both claim to have invented the
Pommes Frites

D E S S E RT

Lychee ‘Frogurt’ (V D) 2.700
Our lychee frozen yoghurt is a delicious, 
cold and naturally sweet dessert. Lychees 
were first grown in Southern China 
from 2000 BC and were a favourite 
delicacy of the Imperial Court

Very Berry Yoghurt Ice Cream (V D) 3.800
Say this five times as fast as you can, 
“I would like a very berry dairy dessert!”

Chocolate Brownie 
Ice Cream Sundae (D G) 3.200
A do it yourself chocolate brownie topped 
with classic vanilla ice cream and served
with fresh fruits and sprinkles

رز صيين مقيل بالدجاج                 4.800
يقدم صدر الدجاج املطبوخ مع العسل، 

وصلصة الصويا، والثوم، مع طبق أزر مقيل 
مضاف إليه حبوب البازالء والذرة 

باد تاي (N) (يستغرق وقت التحضري 25 دقيقة)          5.300
شعرية األرز املقلية مع اخلضار والروبيان، 

تقدم مع الفول السوداين واللميون    

أطباق جانبية  

1.600            (V D) ذرة حلوة مسلوقة
من املثري لالهمتام أن أعواد الذرة داًمئا ما 
تكون متساوية ُتزرع الذرة يف مجيع أحناء 

العامل عدا القارة القطبية اجلنوبية 

2.100                 (V D) برولكي بالزبدة
اشهترت عائلة برولكي بإنتاجها مجليع أفالم 

جميس بوند 007، وأمساهئم "برولكي" و "اكيب برولكي" 

1.600           (V) بطاطس مقلية حمرضة بطريقتنا اخلاصة
يمت سلق البطاطس املقلية احملرضة بطريقتنا 

اخلاصة لتكون حصية. يديع كًال من الفرنسييني 
والبلجيكيني بإعداد طبق البطاطس املقلية أوالً 

احللويات 

2.700               (V D) زبادي مثلج بنكهة الليتيش
نقوم بإعداد أهشى زبادي مثلج غين بفاكهة 

الليتيش اللذيذة واملنعشة الليتيش يه فاكهة 
استوائية من جنوب الصني  

3.800          (V D) آيس كرمي الزبادي املثلج بنكهة التوت الربي
كرر هذه العبارة مخلس مرات متتالية بأرسع ما ميكن 

(أرغب بتناول آيس كرمي الزبادي املثلج بنكهة التوت الربي) 

3.200                    (D G) الرباوين   آيس كرمي صاندي
مق بإعداد براوين الشوكوالتة بالطريقة اليت حتب، 

وأضف علهيا فانيال اآليس كرمي، تقدم مع تشكيلة متنوعة 
من الفواكه الطازجة والسربنلكز 

قامئة طعام خاصة باألطفال
C H I L D R E N ’ S  M E N U

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



JUICE AND SOFT DRINK

Chilled Fruit Juices  3.200
Cranberry, apple, tomato

Fresh Fruit Juices  3.800
Orange, carrot, pineapple, lemon mint

Soft Drinks  2.600
Coke, Diet Coke, Sprite, Fanta, Soda, Tonic

Red Bull Energy Drink  4.000

Moussy Non-Alcoholic Beer  3.700

WAT E R

Perrier (Large)    3.600
Perrier (Small)    2.500

San Pellegrino (Large) 3.600
San Pellegrino (Small)    2.500

H O T  B E V E R A G E S

Espresso Single shot  3.000

Espresso Double shot    3.600

Cappuccino       3.600

Café Latte                    3.600

العصائر واملرشوبات الغازية

عصري الفواكه املثلجة             3.200
التوت الربي، التفاح، المطامط

عصري الفواكه الطازجة            3.800
الربتقال، اجلزر، األناناس، اللميون بالنعناع

مرشوبات غازية              2.600
كواك كوال، كواك كوال دايت، سربايت، فانتا، صودا، تونيك

ريد بول مرشوب الطاقة            4.000

رشاب مويس خاٍل من الكحول            3.700

مياه 
مياه معدنية فواره بريييه (جحم كبري)           3.600
مياه معدنية فواره بريييه (جحم صغري)           2.500

مياه معدنية فواره سامبل جرينو (جحم كبري)             3.600
مياه معدنية فواره سامبل جرينو (جحم صغري)             2.500

مرشوبات ساخنة

إسربيسو                  3.000     

إسربيسو مزدوجة             3.600

اكبتشينو              3.600     

اكفيه التيه              3.600 

B E V E R A G E S
املرشوبات

Hot Chocolate                    3.600

Turkish 3.600

French Coffee  3.200

American Coffee  3.000

Café Blanc 3.600

شوكوالته ساخنة             3.600  

قهوة تركية              3.600 

قهوة فرنسية              3.200 

قهوة أمريكية              3.000 

اكفيه بالن              3.600

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



Tea and Herbal Infusion Envelopes 3.200
English breakfast, green tea, chamomile 

Loose Tea Served by the Pot 3.200
Green tea, earl grey, darjeeling, 
mint, English breakfast 

Milk Selection 1.400
Fresh full fat, fresh low fat, skimmed,
soya, fresh laban

N O N - A L C O H O L I C  C O C K TA I L S

Strawberry Eyes 4.200
Strawberry, banana, orange juice, colada mix

Tropicana 4.200
Pineapple juice, orange juice, 
mango juice, apple juice, grapefruit juice

The Cooler 4.200
Apple and pineapple juice with tonic water

Cranberry Cooler 4.200
Cranberry juice, lime juice, soda water

Summer Tea 4.200
Peach puree, lemon juice, sugar syrup, iced tea

D A I R Y  D R I N K S  

Fruit Smoothies  4.600
Strawberry, banana, mango, kiwi

Lassi  4.600
Mango, strawberry, banana

Milk Shakes 4.600 
Strawberry, banana, vanilla, chocolate

Ice Coffee with Cream 3.600 

أكياس شاي وشاي األعشاب            3.200
إفطار إجنلزيي، شاي أخرض،البابوجن

شاي آوراق يقدم يف إبريق            3.200 
شاي أخرض، شاي إرل غري، شاي دارجيلينغ، 

شاي نعناع، إفطار إجنلزيي

اختيارك من احلليب             1.400
حليب طازج اكمل الدمس، حليب طازج قليل الدمس، 

حليب مزنوع، حليب الصويا، لنب طازج

كوكتيل خاٍل من الكحول

سرتوبري آيز              4.200
مزجي من الفراولة، واملوز، وعصري الربتقال، ومكس الكوالدا

تروبياكنا               4.200
مرشوب حمرض من األناناس، والربتقال، واملاجنو، 

والتفاح، وعصري اجلريب فروت

ذا كولر               4.200
مرشوب منعش مكون من ماء التونك، والتفاح، وعصري األناناس

كرانبريي كولر             4.200
مرشوب منعش مكون من ماء الصودا مع عصري التوت 

الربي وعصري اللميون

مسر يت              4.200
خوخ ُمرّكز، وعصري اللميون، ورشاب السكر، والشاي املثلج

خمفوقات احلليب

مسوذي الفواكه             4.600
فراولة، موز، ماجنو، كيوي

 
اليس              4.600

ماجنو، فراولة، موز

ميلك شيك              4.600
فراولة، موز، فانيال، شوكوالتة

قهوة مثلجة مع الكرمية            3.600

B E V E R A G E S
املرشوبات

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

B E V E R A G E S
املرشوبات

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.

W H I T E  W I N E

France - Loire

Sancerre Blanc, Pascal Jolivet  92.200
Sauvignon Blanc. Refreshing mineral and 
lemon on the nosevery dry, acidic and 
grapefruit flavour

Burgundy

Chablis, J. Moreau & Fils 74.400
Chardonnay. Delivers powerful and defined 
flavours of citrus fruits underscored by apple 
and lemon aromas

Puligny Montrachet, Premier Cru  209.600
Chardonnay. A very well balanced, crisp, 
classic Puligny with a touch of green apple, 
citrus and stone

Spain

Viňas Del Vero, Somontano 49.300
Gewürztraminer. Lychee and peach flavours 
are delivered with a hint of sweetness 

Chile

Errazuriz Estate Reserva 51.400
Sauvignon Blanc. Pleasing texture offers vibrant 
acidity  that pairs up with fresh fruit and green 
chilli flavours

United States

Beringer, Napa Valley, St. Helena 21.000
Chardonnay. Full of lush and aromas that 
conjure up the bounty and sunshine of California

Australia

Penfolds Koonunga Hill Autumn
South Australia 110.000
Riesling. Floral and citrus notes on the 
nose carry through to the palate with a fine 
acid line giving a clean, crisp finish

New Zealand

Cloudy Bay 136.200
Sauvignon Blanc. The nose has a vibrant 
mix of kaffir lime lemon zest and nectarine 
aromatics intermingled with the  bright 
perfume of orange blossoms

R O S É  W I N E

Côtes de Provence, D2, France 40.900
Cabernet Sauvignon, Carignan, Grenache. 
Raspberry aromas with strawberry and blackberry 
flavours at the palate

770 Miles Rose Zinfandel 22.000
Fruity with juicy strawberry and melon fruit, A 
delicate medium sweet finish

Mateus, Vinhos Sogrape, Portugal 29.400
Baga. Fresh and seductive wine with fine 
and intense bouquet and all the joviality 
of young wines

R E D  W I N E   

France - Burgundy

Antonin Rodet Bourgogne 59.800
Pinot Noir. Smooth & round finish with 
aromas of violets  and red berry fruits

France

770 Miles Zinfandel 23.000
Lovely red plum, red cherry,,boysenberry, 
blueberry, earth, black  pepper, strawberry and 
raspberry flavours. Medium acidity,softer tannis 
,finish is medium        

Château Smith Haut Lafitte, 
Grand Cru 523.900
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet franc, 
Petit Verdot Dark red colour with notes of 
strawberry and cherry with a hint of 
smoke Star anise, liquorice and cinnamon 
Classy tannins harmonious and elegant 

Italy

Ruffino, Chianti, DOCG 38.800
Sangiovese. Dry, harmonious, well-balanced, 
slightly tannic and fresh

Portugal
Altano, Organic, DOC, Douro Valley 29.400
Touriga. A real potpourri of spices and 
flowers vivid cherry and exotic sandalwood
fruity with a hint of tannin
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C H A M PA G N E  A N D 
S PA R K L I N G  W I N E  B Y  G L A S S  Glass 150 ml 
 
Moët & Chandon, NV Brut Imperial
Champagne, France 35.700
Classic, light in body with good fruit and fine on 
the palate

Charles De Laroche, Brut, 
Champagne, France 25.200
Refreshing with zesty lemon flavours and vibrant 
floral aromas 

Prosecco, Voga  5.800
Very well-balanced and appealing with Fresh,
bright citrus flavors, balanced with stone fruit 
sweetness

Pinot Grigio, Giorgio & Gianni, Italy 5.300
Fresh, bright citrus flavors, balanced with 
stone fruit sweetness

Sauvignon Blanc, Fortant, 
Languedoc, France 7.900 
Exotic fruit flavours combined with a mineral 
flintiness

W H I T E  W I N E  B Y  G L A S S

Chardonnay, Anthony’s Hill, 
Fetzer, United States  4.400
Crisp, medium-bodied wine has flavours 
of citrus baked apples, melon and pear

R E D  W I N E

United States

Louis Martini Alexander 101.700
Cabernet Sauvignon. Blackberry, cassis, vanilla, 
floral and oak aromas. Green flavours with 
smoky and spicy notes

United States
Just Merlot 19.000
Simple pretty dry, light berries, tannies. 
A bit too young but full-bodied and fruity

Argentina
Norton 33.600
Malbec. Medium tannins with the finish,
pumping out hints of smoke, spice box 
and graphite

France
JP. Chenet Merlot 29.000
Aromas of red fruit, cheery and wild strawberry 
along with spicy notes are noticeable on nose

Australia
Penfolds St.Henri 293.400
Shiraz. Medium to full bodied with floral 
aromas, nutmeg, cinnamon, mixed spices
and berry finish

United States
770 Miles Zinfandel 23.000
Lovely red plum, red cherry, boysenberry, 
blueberry, earth, black  pepper, strawberry and 
raspberry flavours

South Africa
Obikwa Shiraz 24.000
A taste of smoke, leather, earthy,,plum, black 
fruit and blackcurrant with cherry cola and 
herbal spices, the palate is medium bodied 
with flavours of ripe

S PA R K L I N G  W I N E   
  
JC Le Roux, Brut, France 31.500
Well balanced, delicate bouquet with 
long lasting sparkles

Voga, Prosecco, Italy 26.200
Very well-balanced and appealing 
with Fresh, bright citrus flavors, 
balanced with stone fruit sweetness

C H A M PA G N E S 

Moët & Chandon, NV Brut Imperial 230.500
Classic, light in body with good fruit and 
fine on the palate   

Laurent Perrier, NV Brut 282.900
Fresh and delicate, showing good 
complexity with hints of citrus and white fruit
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W H I T E  W I N E  B Y  G L A S S

Riesling, Villa Huesgen, 
Mosel, Germany 8.000
Clean and generous nose with classic lime and 
floral characteristics aromas of rose petal 
and spicy flavours

Chardonnay, Penfolds Koonunga Hill, 
Australia 15.200
Aromas of stone fruits and freshly crushed 
nectarine, spices of freshly ground nutmeg 
and oak 

R E D  W I N E  B Y  G L A S S  Glass 180 ml 
 
Just Merlot 4.000
Simple pretty dry, light berries, tannies. 
A bit too young but full-bodied and fruity

770 Miles Zinfandel 4.400
Lovely red plum, red cherry,,boysenberry, 
blueberry, earth, black  pepper, strawberry 
and raspberry flavours

Shiraz, Obikwa
South Africa  4.400 
A taste of smoke, leather, earthy,
plum, black fruit and blackcurrant with cherry cola 
and herbal spices, the palate is medium bodied 
with flavours of ripe
 
Pinot Noir, Sierra Grande, Chile  5.300
It displays intense aromas with notes of red fruits

ROSÉ WINE BY GLASS Glass 150 ml
 
770 Miles Rose Zinfandel 4.200
Fruity with juicy strawberry and melon fruit, 
A delicate medium sweet finish

C L A S S I C  C O C K TA I L S  

Americano 6.300
Campari, Martini Rosso and soda water

Mai Tai 6.300
Light rum, orange Curaçao, pineapple 
and orange juice with a dash of grenadine syrup

Tom Collins 6.300
Gin, lemon juice and soda water

Amaretto Sour 6.300
Amaretto, sweet and sour mix

Piña Colada 7.400
Malibu, light rum, coconut milk and pineapple 
juice

Daiquiri 6.100
Light rum, triple sec and lemon juice

White Russian 6.100
Vodka, kahlua, fresh milk and cream

Mojito 5.900
Bacardi, sweet and sour mix with fresh mint leaves
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Pinot Grigio, Giorgio & Gianni, Italy 5.300
Fresh, bright citrus flavors, balanced with 
stone fruit sweetness

Sauvignon Blanc, Fortant, 
Languedoc, France 7.900 
Exotic fruit flavours combined with a mineral 
flintiness

C H A M PA G N E  C O C K TA I L S  

Bellini 10.500
Prosecco, Peach Schnapps and bitters

Grand Mimosa 10.500
Prosecco, Grand Marnier and orange juice

Bella 10.500
Prosecco and Amaretto

B E E R  S E L E C T I O N   

Bottled Beers 
Heineken/Stella /Amstel Light 4.400
Hoegaarden/Budweiser / Claro 4.200
Corona / Peroni /  4.700

Draught Beer
Stella Artois (Half Pint) 3.400
Stella Artois (Full Pint) 5.500

A P E R I T I F S  (45ml)  
Martini Bianco 3.800
Martini Rosso 3.800
Martini Extra Dry 3.800
Campari 3.800
Pernod 4.900
Pimm’s 4.900

V O D K A  (30ml)   
Smirnoff Red 3.600
Absolut Blue 4.000
Russian Standard 4.900 
Grey Goose 9.500 

G I N  (30ml)
Gordon's 3.600
Beefeater 4.000
Tanqueray 4.400
Bombay Sapphire 4.400

RUM (30ml) 
Bacardi White 4.000
Malibu 5.100
Captain Morgan's Dark Rum 4.000

TEQUILA (30ml)
Jose Cuervo Gold 4.900
Patron Silver 6.300

B O U R B O N /  C A N A D I A N
I R I S H W H I S K E Y  (30ml)
Jim Beam 4.000
Canadian Club 4.900
Jameson 4.900
Jack Daniel's 6.300

B L E N D E D  W H I S K Y  (30ml) 
Dewar's White Label 3.400
Johnnie Walker Red Label 3.700
Johnnie Walker Black Label 5.700
Chivas Regal 12 Year Old 5.700
Dimple 15 Year Old 7.000

P R E M I U M  B L E N D E D  W H I S K Y  (30ml)
Johnnie Walker Gold Label 9.500
Johnnie Walker Blue Label 35.000
Royal Salute 100 Cask 36.500

S I N G L E  M A LT  W H I S K Y  (30ml)
Glenfiddich 12 Year Old 7.200
Macallan 18 Year Old 16.000

C O G N A C  (30ml)
Hennessy V.S 5.700
Rémy Martin V.S.O.P 10.100
Hennessy X.O 29.000
Courvoisier X.O 30.000

L I Q U E U R S  (30ml) 
Amaretto di Saronno 4.900
Sambuca 3.800
Bailey's 4.900
Tia Maria 4.700
Peach Schnapps 4.900
Drambuie 4.900
Kahlua 5.100
Crème de menthe 5.100
Cointreau 4.900
Grand Marnier 5.500

Grappa 6.300
Limoncello 5.100

P O RT  A N D  S H E R R Y  (60ml)
Colheita 1995 Port 7.300
Tio Pepe, Fino dry Sherry 6.100


