
Bottled Water Still
Al Ain (500ml) 8
Al Ain (1500ml) 16
Acqua Panna (500ml) 18
Acqua Panna (1000ml) 28

Bottled Water Sparkling
San Pellegrino (500ml) 18
San Pellegrino (1000ml) 28

Soft Drinks
Pepsi 16
Diet Pepsi 16
7UP 16
Diet 7UP 16
Mirinda 16
Mountain Dew 16
Soda Water 16
Ginger Ale 16

COLD BREW #BestBrews

Cold Brew Coffee 15
Date Me 25
Cold Brew coffee, date syrup, tonic water,
fresh lemon juice
Kaldi 25
Cold Brew coffee, rose syrup, coconut water
Spice Trade 25
Cold Brew coffee, saffron syrup, ginger ale

Iced Tea
Hibiscus Iced Tea 18
Lemon Iced Tea 18
Peach Iced Tea 18
Ginger Iced Tea 18

Fresh Juices 
Orange 22
Pineapple 22
Carrot 22
Watermelon 22
Green Apple 22

SMOOTHIES
Natura 25
Banana, dates, almond milk, turmeric
Berry Blast 25
Strawberry, blueberry, raspberry, acai, agave 
nectar
Tree of Life 25
Dates, grape molasses, rose water, milk

MOCKTAILS
Apple Mockijito 22
Apple juice, fresh mint, lime, vanilla
Yasmina 24
Tarragon, passion fruit, jasmine tea essence, 
tonic water
Spice Up 24
Hibiscus Essence, Saffron, Ginger Ale

MILKSHAKES
Oreo
Oreo cookies, milk, vanilla ice cream,
chocolate sauce 28

 Vanilla, Chocolate,
Strawberry or Banana (Small) 15

Vanilla, Chocolate,
Strawberry or Banana (Large) 25

COFFEE
Freshly Brewed 15
Espresso 15
Macchiato 15
Double Espresso 18
Café Latte 18
Cappuccino 18
Decaffeinated 18
Turkish 18
Valrhona Hot Chocolate 20

TEA SELECTION
English Breakfast 15
Earl Grey 15
Jasmin Green Tea 15
Lemon 15
Chamomile 15
Moroccan 15
Ginger & Lemon 15
Peppermint 15
Masala Chai 15

ALA CARTE
Crisp Vegetable Spring Rolls (V) 25
Sweet chili dipping sauce
Triple Decker Club 50
Grilled chicken, veal bacon, fried egg, fresh 
tomatoes, lettuce, mayonnaise
Angus Beef Burger 60
US-Prime black angus, crispy onion rings, 
lettuce, tomato chutney, house pickles
Add cheese, bacon or fried egg (10)
Penne Arrabiatta (V) 55
Penne pasta, roasted tomato sauce, chili, garlic, 
olive oil
Char-Grilled Scottish Salmon 85
Braised kale, crushed potatoes, glazed carrots, 
chive butter sauce
Chicken “Under a Brick” 70
Marinated chicken, parmesan polenta, buttered 
corn, broccoli
Tagliatelle Bolognaise 60
Minced beef and veal, parmesan cheese, herb 
breadcrumbs

(N) Contains nuts, (S) Contains shellfish, (V) Vegetarian.
If you have any concerns regarding food allergies, please inform your server prior to ordering.

All prices are in UAE Dirhams (AED), inclusive of 10% Municipality Fee, 10% Service Charge and 5% VAT.



المياه المعبأة
8 العين (500 مل) 
16 العين (1000مل) 
18 أكوابانا (500 مل) 
28 أكوابانا (1000 مل) 

المياه المعبأة
18 سان بيليجرينو (500 مل) 
28 سان بيليجرينو (1000 مل) 

المشروبات الغازية
16 بيبسي 
16  بيبسي دايت 
16 سفن أب 
16  سفن أب دايت 
16 ميرندا 
16 ماونتين ديو 
16  مياه صودا 
16 مزر زنجبيل 

#BestBrews القهوة المغلية الطازجة

15 القهوة الباردة 
25 ديت مي 

القهوة  الباردة ،شراب التمر ،مياه التونك ،عصير 
الليمون الطازج

25 كالدي 
القهوة البارد ، شراب الورد ، ماء جوز الهند

25 قهوة التوابل 
القهوة البارد ، شراب الزعفران ، جنجرأيل

شاي مثلج
18 شاي مثلج الكركديه 
18 شاي الليمون المثلج  
18  شاي الخوخ المثلج 
18 شاي الزنجبيل المثلج 

العصائر الطازجة 
22 برتقال 
22  أناناس 
22  جزر 
22  بطيخ 
22  تفاح أخضر 

عصائر سموذي
25 ناتورا 

موز، تمر، حليب اللوز، الكركم
25 خليط التوت 

الفراولة، توت بري، توت العليق، توت أكاى، رحيق 
الصبار

25 شجرة الحياة 
تمر، دبس العنب، ماء ورد، حليب

الموكتيالت
22 موكتيل التفاح 

عصير التفاح، نعناع طازج، عصير يوزو، فانيال
24 الياسمينا 
طرخون،  باشن فروت، خالصة شاي الياسمين، مياه 

منشطة
24 ذيادة من التوابل 

الكركديه ، الزعفران ، جنجرأيل

الميلك شيك
أوريو

بسكويت أوريو، حليب، آيس كريم الفانيليا، 
28 صلصة  الشوكوالتة 

 
15 فانيليا، شوكوالتة، فراولة أو موز )صغير( 
25 فانيليا، شوكوالتة، فراولة أو موز )كبير( 

القهوة
15 قهوة حديثة التخمير 
15 إسبريسو 
15 ماكياتو 
18 اسبريسو مزدوج 
18 كافيه التيه 
18  كابوتشينو 
18 قهوة منزوعة الكافايين 
18  قهوة تركية 
20 شوكوالتة فالرونا ساخنة 

مجموعة الشاي
15 شاي إفطار إنجليزي 
15 شاي إيرل جراي 
15 شاي الياسمين األخضر 
15 شاي الليمون 
15 شاي البابونج 
15 الشاي المغربي 
15 شاي الزنجبيل والليمون 
15 شاي النعناع 
15 شاي ماساال 

على الطلب
خضراوات مقرمشة ولفائف الربيع

25  )سبرنغ رولز( )نباتي( 
صلصة التغميس بالفلفل الحلو

50 شطائر ذات ثالث طبقات 
دجاج مشوي، لحم العجل المقدد، بيض مقلي، 

طماطم طازجة، خس ومايونيز
60 بيرجر لحم أبقار انجوس 

لحم بقر أنجوس أسود ممتاز، حلقات البصل 
المقرمشة، خس، صلصة طماطم، مخلالت منزلية

أضف الجبن، اللحم المقدد أو البيض المقلي
 )10 لكل صنف(

55 معكرونة بيني أرابياتا )نباتي( 
معكرونة بيني، صلصة طماطم مشوية، شطة، ثوم 

وزيت زيتون
85 سلمون اسكتلندي مشوي 

كرنب مطهو ببطء، بطاطس مسحوقة، جزر مقطع 
شرائح طولية، صلصة زبد الثوم المعمر

70 دجاج مشوي “تحت الطوب” 
دجاج متبل، أصابع البولينتا والبارميزان، ذرة وبروكلي 

بالزبد
60 تالياتيلي بصلصة البولونيز 

لحم األبقار ولحم العجل المفروم، جبن بارميزان، 
فتات الخبز باألعشاب

)مكسرات(، )محار(، )نباتي(
إذا كنت تعاني من حساسية ألي نوع من األطعمة، ُيرجى إبالغنا لتجهيز وجبة مناسبة تلبي احتياجاتك.

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وهي شاملة % 10 رسوم بلدية و% 10 رسوم خدمة و% 5 ضريبة قيمة مضافة.


