


CHILLED & REFRESHERS
FRESH ICED TEA   AED 25

Original
Sweet 

Flavored-Strawberry, Passion Fruit, Vanilla

BOOSTERS   AED 30
Fresh Apple Juice

Fresh Orange Juice
Fresh Watermelon Juice

Fresh Ginger, Celery & Carrot Juice
Lemon & Mint Juice

Make Your Own Juice

SPECIALTY DRINKS
MILKSHAKES AED 25

Chocolate Milkshake

Vanilla Milkshake

Toffee Milkshake

Mango & Passion Fruit Milkshake
Make Your Own Milkshake (Chocolate, Vanilla, Toffee,  

Mango & Passion Fruit, Mocha, Banana)

If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 
All prices include 10% municipality fee and 10% service charge.

مشروبات مبّردة ومنعشة

مشروبات مميزة

شاي مثّلج طازج   ٢٥ درهمًا
نكهة أصلية
نكهة حلوة

بنكهة- الفراولة، فاكهة باشن، الفانيليا

مشروبات منّشطة   ٣٠ درهمًا
عصير تفاح طازج

عصير برتقال طازج
عصير بطيخ طازج

عصير زنجبيل وكرفس وجزر طازج
ليمون ونعناع

عصيركم كما تريدونه

في حال كنتم تعانون من أي حساسية تجاه أي أطعمة، يرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.
كافة األسعار تشمل ١٠٪ رسوم بلدية و١٠٪ رسوم خدمة.

ميلك شيك ٢٥ درهمًا

ميلك شيك بنكهة الشوكوالتة

ميلك شيك بنكهة الفانيليا

ميلك شيك بنكهة التوفي

ميلك شيك بنكهة المانجو وفاكهة باشن
ميلك شيك على ذوقكم )شوكوالتة، فانيليا، توفي، مانجو وفاكهة باشن، 

موكا، موز(



مشروبات منعشة
مشروبات غازية  ١٣ درهمًا

 بيبسي، اليت بيبسي، ميرندا،
 سفن أب، اليت سفن أب، مشروب غازي بنكهة الزنجبيل،

 مياه صودا، مياه تونيك 
مشروب الطاقة   24 درهمًا

مشروب الطاقة خالي من السكر   24 درهمًا

مياه
مياه عادية محلية ٥٠٠ مل / ١،٥ لتر   ٧ دراهم/ 12 درهمًا

مياه عادية مستوردة    ٥٠٠ مل / ١ لتر   ١٧ درهماً/ ٢٦ درهمًا
مياه فوارة مستوردة   ٥٠٠ مل / ١ لتر   ١٧ درهماً/ ٢٦ درهمًا

SODAS   AED 13
Pepsi, Diet Pepsi, Mirinda,  
Seven Up, Diet Seven Up,  Ginger Ale,  
Club Soda, Tonic Water
Energy Drink   AED 24
Sugar Free Energy Drink   AED 24

WATER
Local Still Water 500ml/1.5ml AED 7/AED 12
Imported Still Water 500ml/1L AED 17/AED 26
Imported Sparkling Water 500ml/1L AED 17/AED 26

REFRESHERS

If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 
All prices include 10% municipality fee and 10% service charge.

في حال كنتم تعانون من أي حساسية تجاه أي أطعمة، يرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.
كافة األسعار تشمل ١٠٪ رسوم بلدية و١٠٪ رسوم خدمة.



TEAS & COFFEES
TEA BLENDS
Black Tea AED 25 
Supreme Ceylon Single Origin, Original Earl Grey, 
Brilliant Breakfast

Green Tea AED 25 
Ceylon Young Hyson, Secha Extra Special  

Blends AED 25 
Moroccan Mint Green Tea, Italian Almond, 
Cinnamon Spice, Rose with French Vanilla, 
Pure Peppermint Leave, Pure Chamomile Flowers & Peach 

SIGNATURE COFFEES 
Espresso AED 15

Double Espresso AED 20

Macchiato AED 17

Americano AED 17

Latte AED 20

Cappuccino AED 20

Flavored Coffees AED 24
Caramel, Vanilla, Hazelnut

SPECIALTY COFFEES AED 22
Arabic Coffee 
Turkish Coffee
Regular, Decaffeinated, Cardamom, Cinnamon 
 

الشاي والقهوة
توليفات الشاي

25 درهمًا شاي أسود 
شاي سيلون عالي الجودة من منشأ واحد، شاي إيرل غراي أصلي، شاي بريليانت 

بريكفست 

25 درهمًا شاي أخضر 
شاي سيلون يونغ هايسون، شاي سيشا إكسترا سبيشال

25 درهمًا توليفات 
 شاي أخضر بنكهة النعناع المغربي، لوز إيطالي،

 قرفة، ورد مع فانيليا فرنسية،
 أوراق نعناع بري خالصة، زهور بابونج خالصة ودراق

مشروبات قهوة خاصة ً

١٥ درهمًا إسبريسو 

20 درهم جرعتا إسبريسو 

١٧ درهمًا ماكياتو 

17 درهمًا قهوة أمريكية 

٢٠ درهمًا التيه 

٢٠ درهمًا  كابوتشينو 

٢٤ درهمًا قهوة منكهة 
كراميل، فانيليا، بندق

٢٢ درهمًا مشروبات قهوة أخرى 
قهوة عربية
قهوة تركية

عادية، خالية من الكافيين، بالهيل، بالقرفة 

If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 
All prices include 10% municipality fee and 10% service charge.

في حال كنتم تعانون من أي حساسية تجاه أي أطعمة، يرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.
كافة األسعار تشمل ١٠٪ رسوم بلدية و١٠٪ رسوم خدمة.



INSTANT GRATIFICATION, 
ENERGY FOR MIND, BODY AND 
SOUL, DELICIOUS, SATISFYING 5

10
AT YOUR LEISURE, FRESH SIMPLICITY, 
FAST AND FASHIONABLE

QUICK BITES
Hummus with spicy olive tapenade (V) (N)   AED 25
Crudités, Arabic bread selection
Caesar Salad   AED 50
Romaine lettuce, garlic croutons, parmesan, anchovies
with grilled chicken AED 65/ shrimp AED 70/ steak AED 70

Seafood Chowder   AED 40 

Lentil Soup (V)   AED 35

SOCIAL SHARING
Arabic Hot Mezzah Platter (N)   AED 60
Spinach fatayer, meat samboosek, cheese rokkakat, lamb kibbeh, tahini 
sauce, spicy labneh
Cold Mezzah Platter (V) (N)   AED 60
Hummus, pumpkin mutable, babaganoush, tabouleh, crispy Arabic bread
Buffalo Chicken Wings    AED 70
Blue cheese dip
Asian Hot Platter   AED 75
Lemongrass & seafood skewer, chilli sauce 
Lamb satay, peanut sauce (N)
Vegetable tempura, soya sauce (V)
The Slider Platter   AED 75
Beef burger, ketchup mayonnaise, crab cake, wasabi sour cream, 
salmon roe, chicken, BBQ sauce

10

مأكوالت سريعة التحضير
حمص مع زيتون حار قابل للدهن )ن( )م(   ٢٥ درهمًا

خضروات، خبز عربي 

سلطة سيزر   ٥٠ درهمًا
خس، ثوم، مكعبات خبز بالثوم، جبنة بارميزان، أنشوجة

مع الدجاج المشوي ٦٥ درهمًا / مع الروبيان ٧٠ درهمًا / مع اللحم ٧٠ درهمًا

شوربة ثمار بحر   ٤٠ درهمًا
شوربة عدس   ٣٥ درهمًا

خبز محّمص بالثوم، ليمون

أطباق للمشاركة
صحن مازات عربية ساخنة )م(   ٦٠ درهمًا

 فطاير بالسبانخ، سمبوسك باللحم، رقاقات جبنة، كبة لحم ضأن،
صلصة طحينة، لبنة حارة 

صحن مازات باردة )ن( )م(   ٦٠ درهمًا
حمص، يقطين متبل، بابا غنوج، تبولة، خبز عربي محّمص

أجنحة دجاج   ٧٠ درهمًا
جبنة زرقاء 

صحن مأكوالت آسيوية ساخنة   ٧٥ درهمًا
أسياخ عشبة الليمون وثمار البحر، صلصة فلفل حار 

ستاي لحم ضأن، صلصة الفول السوداني )م(
تمبورا خضروات، صلصة صويا )ن(

صحن أصناف مشكلة  ٧٥ درهمًا
 برغر بقري، كتشاب ومايونيز، كيك سلطعون، كريمة حامضة بالواسابي،

بطرخ سلمون، دجاج، صلصة باربكيو

 فورية، تمنح
الطاقة للذهن والجسم

والروح، شهية، مشبعة

مناسبة، طازجة، بسيطة، 
سريعة ورائجة

5

If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 
All prices include 10% municipality fee and 10% service charge.

في حال كنتم تعانون من أي حساسية تجاه أي أطعمة، يرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.
كافة األسعار تشمل ١٠٪ رسوم بلدية و١٠٪ رسوم خدمة.



شوكة وسكين

ماريوت كلوب سندويش    ٧٥ درهمًا
صدر ديك رومي مشوي، لحم عجل مقدد، خس آيسبرغ، طماطم

ُيقدم مع بطاطس مقلية أو رقائق بطاطس 

ماريوت برغر   ٨٠ درهمًا
شريحة لحم بقر بوزن ٨ أونصات، جبنة شيدر، لحم بقر مقدد، خس آيسبرغ، بصل

ُيقدم مع بطاطس مقلية أو رقائق بطاطس 

سلطة كينوا )ن(   ٥٥ درهمًا
خضروات جذرية مشوية، كينوا، زيتون كاالماتا

مع الدجاج المشوي ٧٠ درهمًا / مع الروبيان ٧٥ درهمًا / مع اللحم ٧٥ درهمًا 

دجاج بالزبدة )م(   ٩٥ درهمًا
أرز بوالو، بابادم

الزانيا لحم بقر   ٦٥ درهمًا
خبز فوكاتشا مقرمش

جوع كبير، وقت قصير، فاخرة 
 ومبتكرة، معّدة بفن،

2020مشبعة
BIG HUNGER, LITTLE TIME, STYLISH 
AND INNOVATIVE, HAND-CRAFTED, 
FULFILLING

KNIFE & FORK

Marriott Club Sandwich   AED 75 
Roasted turkey breast, veal bacon, iceberg, tomato
Served with a choice of French fries or potato chips

Marriott Burger   AED 80
8oz beef pattie, cheddar cheese, beef bacon, iceberg, onion
Served with a choice of French fries or potato chips

Quinoa Salad (V)   AED 55
Roasted root vegetables, quinoa, Kalamata olives
With grilled chicken AED 70/ shrimp AED 75/ steak AED 75

Butter Chicken (N)   AED 95
Pulao rice, poppadum

Beef Lasagna   AED 65
Crispy focaccia bread

If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 
All prices include 10% municipality fee and 10% service charge.

في حال كنتم تعانون من أي حساسية تجاه أي أطعمة، يرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.
كافة األسعار تشمل ١٠٪ رسوم بلدية و١٠٪ رسوم خدمة.



حلية
ق الت

طبا
أ

حلويات
أم علي )م(   ٣٥ درهمًا

عجينة مورقة في الفرن، حليب، مكسرات، زبيب، جوز الهند

كعكة شوكوالتة ذائبة   ٣٥ درهمًا
بوظة بنكهة الفانيليا

كنافة بالجبن )م(   ٣٥ درهمًا
DEفستق حلبي، زعفران، شراب صبار 

SS
ER

TS
SWEET THINGS

Umm Ali (N)   AED 35
Baked filo pastry, milk, nuts, raisins, coconut

Chocolate Fondant   AED 35
Vanilla ice cream

Cheese Kunafa (N)   AED 35
Pistachio, saffron, Agave Syrup

If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 
All prices include 10% municipality fee and 10% service charge.

في حال كنتم تعانون من أي حساسية تجاه أي أطعمة، يرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.
كافة األسعار تشمل ١٠٪ رسوم بلدية و١٠٪ رسوم خدمة.


