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الشوربات
30 البورشا	الروسية		

شمندرمسلوق مع الجزر وقطع اللحم والملفوف األبيض تقدم مع الكريمة

30 األوزوغلين	التركية	
عدس أحمر و قمح مطحون مع قطع الجزر و البطاطا و البصل و الثوم و الفلفل الحلو تقدم مع

الليمون والخبز المحمص.

26 العدس	بالحامض		
عدس اخضر مسلوق مع البطاطا وأوراق السبانخ تقدم مع الليمون والخبز المحمص

30 الخضار	مع	الدجاج	)مينستروني(	
خضار مقطعة ومسلوقة مع الدجاج وأوراق الريحان تقدم مع الجبنة والخبز المحمص

السلطات	
45 سلطة	الحديقة	مع	جبنة	البوراتا			

اوراق خس الطازجة مع صلصة البستو والصنوبر تقدم مع جبنة البوراتا

35 سلطة	التين	مع	جبنة	الفيتا			
اواق السبانخ الصغيره مع التين وجبنة الفيتا

25 فتوش			
شرائح الخس مع البندورة, خيار, بصل, نعناع, وشرائح الفجل والخبز المحمص تقدم مع دبس الرمان

25 تبولة			
بقدونس بندورة, برغل,بصل, ليمون,نعنع وزيت الزيتون

35 سلطة	الكيل				
شرائح خس الكيل مع األفوكادو,الجوز, التمر, حمص مسلوق, بندورة تقدم مع صلصة البلسميك

35 سلطة	السيزر				
شرائح الخس الروماني مع ,اللحم المقدد, جبنة بارميزان, الخبز المحمص صلصة السيزر و البيكن

 
المقبالت

40 روبيان	محمر	مع	الثوم		
روبيان مشوي مع الثوم و الفلفل الحلو مع صلصة الحامض مع الزيت و الفليفلة

35 كبدة	الدجاج		
كبدة دجاج مقلية مع دبس الرمان حمض الليمون والثوم

30 كاالماري	المقلي		
دوائر الكاالماري المقليه مع صلصة التارتار و الليمون

32 جوانح	مشوية		
جوانح دجاج متبله بالزعتر ,الليمون ,الخل ودبس الفليفله المشوية
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المقبالت
30 شاورما		دجاج	

مقدمة مع المخلل, بطاطامقلية, وكريم الثوم

30 بطاطا	حارة			
بطاطه مقليه ومحمرة مع معجون الفلفل الحار و الليمون

25 بابا	غنوج		
باذنجان مشوي, فليفلة خضراء, طماطم, بصل, ليمون, رمان حب, زيت زيتون  

25 حمص			
حمص مسلوق ومطحون مع الطحينة و الليمون 

25 متبل			
باذنجان مشوي ومفروم, ثوم, لبن, ليمون, طحينه

األطباق	المشوية
82 سالمون	غرافالكس		

سالمون مدخن مع الشمندر يقدم مع خضار مشوية صلصة البرتقال مع الشومر

74 هامور	مشوي		
فيليه هامور مشوي مع الثوم والكمون تقدم مع صلصة الليمون مع الزبدة  

65 سمك	السيباس	المشوي			
سمك السيباس مشوي مع الخضار يقدم مع االرز

130 مشاوي	بحريه	مشكلة			
روبيان, سالمون, كاالماري, هامور, يقدم مع صلصة الليمون والزبدة

85 فيليه	لحمة	العجل	المشوية		
فيليه من لحم مشوي مع الخضار تقدم مع الصلصة

60 كباب	مشوي		
قطع فتايل لحم الغنم المشويه مقدمه مع البندوره والبصل والبطاطا المقلية

50 كفتة		
لحمة مفرومة مع البصل, الثوم, البقدونس تقدم مع أرز الشعيرية.

65 ريش	لحم	الغنم			
ريش غنم مشوية على الطريقة اليونانية تقدم مع البطاطا المهروسة

50 شيش	طاوق	مشوي	
قطع من صدر الدجاج المشوية تقدم مع كريم الثوم والبطاطا المقلية

50 صدر	الدجاج	المشوي	بنكهة	الزعتر	البري			
صدر دجاج متبل بالزعتر, الزيت, ملح, حامض الليمون والثوم



.VAT ٪ 5 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضرائب ضريبة القيمة المضافة

55 الباستا		
خيارات	الباستا: بينه,سباغيتي, فتوتشيني  

خيارات	الصلصة: صلصة ألفريدو, صلصة كاربونارا, صلصة ارابياتا, صلصة البولونيز

الحلويات	

15/ سكوب المثلجات		
الفانيال, ليمون سوربيه, التيه مكياتو, شوكالته مقطعة 

30 فواكه	موسمة	مقطعة		
35 كيك	التيراميسو		
30 بان	كيك	مع	التوت	الشوكوال	

54 فطور	عربي 
حمص	 
لبنه وتشكيلة من الجبن                                                                        	 
فول مدمس                                                                                                                                      	 
بيض شكشوكة مع طماطم وبصل وثوم	 
خضروات مقطعة )طماطم، خس، زيتون، أوراق النعناع(         	 
فواكه موسمية مقطعة	 
خبز عربي	 
إختيارك من العصير الطازج والمشروب الساخن 	 

40 فطور	كونتيننتال   
سلة خبز طازج )الكرواسون, فطائر دانماركيه ,كعك(	 
إختيارك من الخبز المحمص األسمر أو األبيض	 
زبدة ومربى	 
إختيارك من حبوب اإلفطار                                                                                                         	 
إختيارك من العصير الطازج والمشروب الساخن   	 

65 فطور	إنجليزي	كامل                                                              
سلة خبز طازج )الكرواسون, فطائر دانماركية, كعك المافن(	 
بيض مطهي حسب الطلب )عدد 2(	 
بطاطا مهروسة	 
طماطم مشوية و فطر	 
نقانق دجاح أو لحم و اللحم المقدد	 
فاصولياء مطبوخة	 
قطع فواكهه طازجة	 
الخبز المحمص األسمر او األبيض	 
زبدة ومربى	 
إختيارك من العصير الطازج والمشروب الساخن 	 
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المشروبات
                                                             25 العصاثر	الطازجه: البرتقال, التفاح, االنانس, والبطيخ  
25 كوكتيل	الفواكه: التمر, االفكادو, الموز المانجو  

موكتيل
26 شاي	مثلج	فيري	بيرى: توت مع الفراوله والشاي المثلج  
26 موهيتو	غريب	فروت	: عصير الغريفون مع النعناع ومياه غازيه وقليل من السكر االسمر  
26 تاي	الباشون	: فاكهة الباشون وفلفل احمر و جنجر ايل  

    26 توبيكال	كوالدا: اناناس, مانجو وحليب جوز الهند  

خيارات	القهوة
16 كابتشينو  
16 كافيه التيه  
14 امريكانو كافيه  
12 ايسبريسو سنغل    
14 ايسبريسو دبل  
16 موكا كافيه  

       16 شوكالته ساخنه  
14 قهوة تركيه  

خيارات	الشاي
  12 شاي اخضر  
 12 زهورات  
12 شاي الفطور االنجليزي  
12 شاي ايرل جراي  

المشروبات	الغازية
12 كوكاكوال  
12 كوكاكوال اليت  

 12 سبرايت  
12 فانتا  
12 جنجر ايل  
30 ريدبول  

المياه
6 مياة معدنية - العين )صغيره(  
12 مياة معدنية - العين )كبيره( 
12 مياه معدنيه مكربنه )بيريه( 
12 مياه معدنيه اكوا بانا  


