
MENU

For Free Home Delivery 04 - 4504262
Dream Tower 2, Opp. Marina Byblos Hotel, Dubai Marina

www.bobsfishandchips.co

FrEE HoME DElivEry

04 - 4504262

Our GrOup:

Terminal 1 - Dubai
Dream Tower Marina

Terminal 3 - Dubai
Al Hamra Mall - rAK

Al Hamra Mall
rAK

Al Hamra Mall
rAK

Executive Tower
Business Bay - Dubai

Al Khail Mall
Dubai

Russian Soup (Borsht) 
Beef, beetroot and cabbage soup

20 شوربةاألرشية

Chicken Soup  
Served with warm bread

14 شوربة الدجاج

Lentil Soup 
Served with warm bread

12 شوربة العدس

Hammour and Chips
Hammour fillet in crispy batter and served with 
chips and tartar sauce

28 الهامور والبطاط املقلية

Cream Dory Fish and Chips
In crispy batter

15 االسمك دور والبطاط املقلية

Grilled Spicy Fish Fillet
                                                                   Cod 
                                                                   Hammour 
In BBQ sauce, served with baked potato or mixed salad

48
38

سمك فيلية مشو و حار
                                                         كود

                                                         هامور
في صلصة شواء، تقدم مع البطاطا املشوية أو سلطة مختلطة

Home made Fishcake 
Pan fried in olive oil and served with hollandaise 
sauce, salad and chips

26 كعكة السمك

Salt and Pepper Calamari
With lemon mayonnaise and chips

26 كاليماري مع سلطة و البطاط املقلية

Caesar Salad 
With grilled tiger prawns
With grilled chicken breast fillets

36
24

سلطة سيزر
مع مشوي الربيان

مع مشوي دجاج بريست فيلية

Tempura Chicken Breast 
With tartar sauce chips and mixed salad

22 متبور الدجاج الثدي
مع سلطة والبطاط املقلية

Mixed Seafood (Fish Fillets and Tiger 
Prawns) 
Grilled in chilly oil, served with seasoned rice and salad

32 املأكوالت البحرية مختلطة
مشوي في زيت تشيلية تقدم مع األرز وسلطة

Lamb Donner Kebab 
Served in pita bread with salad and chips, chilly 
sauce optional

26 خروف دونر كباب مع البطاط املقلية

Chicken and Mushroom Pie with Chips 22 فطيرة الدجاج والفطر مع البطاط املقلية

Prime Steak Pie With Chips 22 فطيرة شريحة حلم مع البطاط املقلية

Baked Potato 
With cheese, sweet corn or baked beans

15 بطاط مشوية مع اجلنب
مع جنب والذرة احللوة او بيكد بنس

Spicy Mediterranean Grilled 
Vegetables 
With feta cheese, olives and warm bread

22 مشوي خضروات حار ميديتيريان
مع جبنة فيتا و زيتون

LuncH Menu

American Coffee 12 القهوة االمريكية

Espresso 12 كابتشينو

Cappuccino 14 اسبرسو

Tea Selection 12 اختيار الشاي

Strawberry  12 الفراولة

Banana 12 موز

Mango 14 ماجنو

Pineapple 16 أناناس

Orange 16 البرتقالي

Pineapple 20 تفاحة

Water Melon 16 البطيخ

Mango  16 ماجنو

Apple 16 تفاحة

Fruit Cocktail 20 كوكتيل الفكهة

BeverAGes sMOOTHies

FruiT Juices

sOFT DrinKs

Chips 12 بطاط مقلية

Chips & Curry Sauce 16 بطاطس وصلصة الكري

Chips & Gravy 16 بطاطس و صلصة احلم

Chips & Mushy Peas 16 البازال املهروسةوبطاطس

Chips & Cheese 18 البطاط املقلية واجلنب

Mushy Peas 14 البازال املهروسة

Gravy 12 صلصة اللحم

Curry Sauce 12 صلصة الكري 

Bread Roll & Chips 16 اخلبز مع البطاطس

Bread Roll & Potato Fritter 18 خبز والفطائر البطاطس

Bread Roll & Butter 4 اخلبز و الزبد 

Onion Rings 18 البصل املقلي

Baked Beans 10 بيكد بينس

Portion of Potato Fritter 16 البطاطس الفطائر

Pickled Eggs 3 البيض اخمللل

Pickled Onions 3 بصل اخمللل

Pickled Beetroots 3 حذر الشمندر مخلل

seLecTiOn OF siDe OrDers

Pepsi , Seven Up, Mirinda, Mountain Dew - Dhs 8
Irn Bru  Dhs 9  Small water  Dhs 5, Large Water Dhs 8, Sparkling Water Dhs 12



Cod & Chips 54 سمك كود و البطاط املقلية

Haddock & Chips 52 سمك احلدوق و البطاط املقلية

Hake & Chips 48 سمك الهيك والبطاطا املقلية 

Hammour & Chips 
(All above fish fillets are deep fried in trans fat and
cholesterol free oil in a crispy batter)

42 سمك الهامور والبطاطا املقلية

Special Breaded Cod Fillet & Chips 58 سمك القود مخبوز والبطاطا املقلية

Tiger Prawns Fried in Batter and Chips 60 سشيبشبسي

Fish Burger & Chips 36 برغر السمك والبطاطا املقلية

Tempura Chicken Breast 
With tartar sauce chips and mixed salad

42 تنبورا الدجاج الثدي
مع سلطة او البطاطا املقلية 

Home made Fishcake 
Pan fried in olive oil and served with hollandaise sauce, 
salad and chips

42 كعكة السمك
مع سلطة او البطاطا املقلية

Spicy Fish and Chips
                                                                   Cod 
                                                                   Hammour

56
44

كودسمك حار والبطاطا املقلية
                                                        هامور                                                        

Chicken Nuggets & Chips 40 جنات دجاج مع البطاطا املقلية

Calamare & Chips with Sweet Chilli Sauce 48 كاليماري والبطاطا مع صلصة الفلفل احللو

Donner Kebab & Chips 36 كباب دونر و البطاطا املقلية

Prime Steak Pie & Chips 32 فطيرة شريحة حلم مع البطاط املقلية

Chicken & Mushroom Pie & Chips 32 دجاج و فطر الفطيرة و البطاطا املقلية

Beef Sausage & Chips 36 نقانق حلم بقر و البطاطا املقلية

Haggis & Chips 50 هاجيس والبطاطا املقلية

Kid’s Meal with Soft Drink 
Choice of fish goujons or chicken nuggets with chips 25

وجبة الطفال مع املشروبات الغازية

جنات الدجاج او السمك غوجنس مع البطاطا املقلية

TrADiTiOnAL  FisH & cHips

Russian Soup (Borsht) 
Beef, beetroot and cabbage soup

22 شوربةاألرشية

Chicken Soup Served with warm bread 22 شوربة الدجاج

Lentil Soup Served with warm bread 18 شوربة العدس

Caesar Salad - Tiger prawns 40 سلطة سيزر مع مشوي الربيان

Caesar Salad - Grilled chicken 36 سلطة سيزر مع مشوي دجاج

Spicy Mediterranean Grilled Vegetables 
With feta cheese, olives

30 مشوي خضروات حار ميديتيريان
مع جبنة فيتا و زيتون

Seafood Salad 
Mixed salad topped with calamare, shrimps, 
mussels and strips of fish fillets

42 سلطة املأكوالت البحرية
مع كاالماري والروبيان وبلح البحر وشرائح من السمك فيليه

sOups

sALADs

Hammour Mediterranean Style 
Grilled in chef’s secret recipe, served with baked potato 
or mixed salad

42 حمور ميديتيريان ستايل
حمور مشوي  مع البطاط املشوي او سلطة

Red Snapper  
Grilled and served with lemon and herb butter, baked 
potato or mixed salad

42 سمك احمر مشوي
 تقدم مع البطاطا املشوي او سلطة

Salmon 
Marinated in mustard, grilled and served with baked 
potato or mixed salad

44 سمك السلمون مشوي
 تقدم مع البطاطا املشوي او سلطة

Chicken Breast
Hammour fillet deep fried in crispy batter and served 
with chips and tartar sauce

38 دجاج الثدي
شرائح حمور عميق املقلية في اخلليط متموج 

وتقدم مع رقائق وصلصة التتار

Grilled Spicy Fish Fillet
                                                                   Cod 
                                                                   Hammour  
In BBQ sauce, served with baked potato or mixed salad

56
44

كودسمك فيلية مشو و حار
                                                         هامور                                                         

في صلصة شواء، تقدم مع البطاطا املشوية أو سلطة مختلطة

Hake Fillet 
In garlic and lemon sauce served with baked potato or salad

48 فيليه سمك النازلي
مع البطاطا املشوي او سلطة

Jumbo Tiger Prawns 
Grilled in South African marinade and served with 
baked potato or mixed salad

46 وبيان كبير مشوي 

Seafood Platter 1
Grilled in lemon and butter sauce and served with 
seasoned rice & chips

78 طبق املأكوالت البحرية1 
مع األرز او البطاطس املقلية

Seafood Platter 2 
Grilled and served with a creamy garlic sauce, 
seasoned rice & chips

99 طبق املأكوالت البحرية2 
مع األرز او سلطة

Seafood Risotto 
Jumbo prawns, squid and mussels

48 املأكوالت البحرية ريسوتو 
جمبو الروبيان واحلبار وبلح البحر

Grilled Half Chicken 
Grilled in piri piri or lemon and herb seasoning, served 
with chips or mixed salad

38 نصف الدجاجة مشوية 
مع سلطة او األرز 

Fillet Steak 
Prime fillet steak, grilled to your liking and served with a 
choice of green peppercorn sauce or a cream of mushroom 
sauce, baked potato or chips and a mixed salad

48 ستيك فيليه 
مع األرز او البطاطس املقلية

Jumbo Prawn Wraped with Beef Bacon 
Served with rice or salad

60 روبيان كبير واللحم البقر  مع سلطة او األرز 

FrOM THe GriLL (Healthy Option)

Plain with Butter 12 عادي مع زبدة

Cheese 18 جبنة

Tuna 20 تونة

Sweet corn 18 الذرة احللوة

Chicken  18 الدجاج

Baked Beans 18 بيكد بينس

Coleslaw 18 سلطة الكرنب

Extra Toppings 5 تتصدر اضافية

BAKeD pOTATOes ( Served with the toppings of your choice )

Bobs Big Breakfast 
Beef bacon, beef sausages, grilled tomato, mushrooms, 
fried or scrambled eggs, potato hash brown

26 بوبس فطور كبير
بيكون حلم البقر، النقانق حلم البقر والطماطم املشوية، والفطر، 

واملقلية أو تدافعت البيض والبطاطا البني التجزئة 

Eggs Benedict  
Two poached eggs and turkey ham on toasted 
English muffins, topped with Hollandaise sauce

26 بيض بندكت مع اللحم
اثنني من البيض مسلوق وحلم تركيا على الكعك اإلجنليزية احملمص، 

وتصدرت مع صلصة هولندي

Eggs Royal 
Eggs benedict with smoked salmon

26 بيض بندكت مع السلمون املدخن

Smoked Salmon and Scrambled Eggs 
Served with toast

28 بيض مخلوط مع السلمون املدخن

Fried Eggs or Scrambled Eggs On Toast 
Served with baked beans

18 بيض مقلي او مخلوط مع البيكد بنس

Baked Beans On Toast 14 بيكد بينس مع طوست

Fresh Fruit Salad 25 سلطة فواكه طازجة 

Plain Omelette 16 امليت عادي

Cheese Omelette 18 امليت اجلب

Mushroom Omelette 18 امليت فطر

Smoked Salmon Omelette 26 امليت بي السلمون املدخن

EXTRAS AED 4 EACH
// Sauteed Mushrooms - الفطر // Grilled Tomato - طماطم مشوية 

// Potato Hash Brown - البطاطس الفطائر // Baked Beans - بيكد بنس
 // Beef Bacon - حلم البقر املقدد // Beef Sausage - حلم البقر نقانق  

// Mature Cheddar Cheese - جبنة سيدر // Fried Egg - ببض مقلي
 // Sliced white or brown bread & butter - اخلبز االبيض او البني مع الزبد 

// Toasted White or Brown Bread and Butter - يحمص اخلبز االبيض او البني مع الزبد 

BreAKFAsT Menu


