
*All prices are inclusive of 5% VAT.
*األسعار اعاله تشمل ضريبة القيمة المضافة 5%

BREAKFAST MENU
قائمة افطار اوالريس

Two eggs cooked to your preference with a 
selection of tea, American coffee or 

orange juice
  حبتين من البيض محضرة حسب اختيارك مع مجموعة مختارة 

من الشاي أو القهوة األمريكية أو عصير البرتقال 
AED 39/-

EGG YOUR WAY
بيض على طريقتك

Choice of omelette (cheese, mushroom or 
vegetable) with a selection of 

tea, American coffee or orange juice
  اختيارك من البيض بالجبن , بيض بالفطر أو  بيض بالخضار مع

مجموعة مختارة من الشاي أو القهوة األمريكية 
أو عصير البرتقال

AED 39/-

FAMOUS O’LEARYS EGG
بيض اوالريس الشهير    

Choice of falafel or foul medames with 
processed cream cheese and labneh served 
with fresh-cut vegetables and a selection of 

tea, American coffee or orange juice
اختيارك من الفالفل او الفول المدمس , قطع الجبن واللبنة 

العربية تقدم مع الخضار و مجموعة مختارة من
الشاي او القهوة االمريكية او عصير البرتقال 

AED 39/-

ARABIC BREAKFAST
االفطار العربي  

Fresh-cut fruits, flavored yoghurt with 
bread basket and a selection of 

tea, American coffee or orange juice
  قطع الفواكه  الطازجة , زبادي بالنكهة , سلة الخبزالطازجة , مع مجموعة

مختارة من الشاي او القهوة االمريكية او عصير البرتقال  

AED 39/-

HEALTHY BREAKFAST
فطور صحي

Hash brown                        AED 5
البطاطا الهشة

Extra Cheese                       AED 10
   اضافة الجبن
Fresh Mushroom                 AED 10
 الفطر الطازج

Sausages                            AED 10
   السجق

ADD ONS  
االضافات

Foul Medames                    AED 15
     فول مدمس
Two eggs                            AED 15
     حبتين من البيض
Falafel                                AED 15
 فالفل

Bread Basket                      AED 10
with butter & jam
   سلة الخبز مع الزبدة و المربى

À LA CARTE MENU
قائمة االكارت 

O’Learys Fruity Pancakes
فطائر اوالريس بالفواكه

Three pancakes served with fruits, butter and maple syrup
فطائر البانكيك تقدم مع قطع الفواكه والصوص الحلو المركز 

AED 35/-

Eggs with Halloumi                                                                          
البيض المقدم مع جبن الحلومي

Two sunny side up eggs served on bread with guacamole 
and fried halloumi cheese

الخبز الطازج , الجواكامولي , البيض 
المقلي مع جبنة الحلوم

AED 45/-

Boston 33 Platter
 طبق33 بوسطون 

Two eggs served with 100 gm of Ribeye steak & baked beans
الفاصوليا المطبوخة , البطاطا الهشة , 100 جم لحم , الخبز الطازج  

AED 55/-

O’Learys Salmon Sandwich                                                                                                                                    
اوالريس سالمون

Toasted bread with cream cheese topped with 
smoked salmon and sliced avocado served with mixed salad

السلمون المدخن , الخبز المحمص
وجبنة الفيالدلفيا , االفوكادو وتقدم مع السلطة 

AED 55/-

WWW.OLEARYS.AE

* All omelettes are served with sausage, bacon and hash brown.
*جميع انواع البيض تقدم مع السجق واللحم المقدد و البطاطا الهشة 


