
    
 
 
 
 

A -تحتوي عىل كحول،  ي  
V –، نبات  ي رصف  ُيشار إىل األطباق بهذه 

-األحرف نبات  VG  N –، تحتوي عىل مكرسات  
ن عند الطلب. تتوفر األصناف الخالية من  يرجى اعالمنا عن أي أمراض الحساسية أو المتطلبات الغذائية  الغلوتي 

ائب  كل االسعار بالعملة المحلية اإلماراتية شامل لجميع الخدمات المقدمة, بما فيها الضن
 

Dishes indicated with (V) – Vegetarian (A) – Alcohol (N) – Contains Nuts (VG) – Vegan 
Please inform us of any allergies or dietary requirements before ordering. Gluten Free items are available upon request. 

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes. 

APPETIZERS  المقبالت 

Arabic Cold Mezze   (V)  110 ( المقبالت العربية الباردةV)  

Hummus, Mutabal, Fattoush, Muhammara, Labneh 
and Vine Leaves 

 حمص، متبل، فتوش، حممرة، لبنة، ورق عنب 

  
 

Carpaccio Di Manzo   110 كارباشبو دي مانزو 

Beef Carpaccio, Black Truffle, Arugula Leaves, 
Parmesan, Honey Mustard Dressing 

كارباشبو حلم بقري، كمأة سوداء، أوراق جرجري، جنب    
ان، تتبيلة العسل واخلردل ن  بارمي 

  
 

Salad Niçoise      75 سلطة النيسواز 

Seared Yellow Fin Tuna, Baby Gem, Kipfler Potato, 
Taggiasca Olives, French Beans, Boiled Egg, 
Anchovy, Lemon Vinaigrette 

, زيتون   يسمك التونة الصفراء, خس, بطاطا كيببمي 
تاغياسكا, فاصولية فرنسية, بيض مسلوق, أنشوجة, 

 تتبيلة الخل و الليمون

  
 

Thai Chicken Salad   75 سلطة الدجاج عىل الطريقة التايالندية 

Grilled Chicken, Water Chestnut, Mint, Coriander and 
Peanuts 

 
 دجاج مشوي، كستنة الماء، نعناع، كزبرة، فول سوداي

   

Caesar Salad 65 ر ن  سلطة سي 

Bibb Lettuce, Parmesan, Turkey Bacon, Croutons 
ن خس،   ان، حلم ديك رومي مقدد، قطع خيى

ن جنب بارمي 
 حممص

Add on:    :إضافات 

Grilled Chicken   85 الدجاج  المشوي 

Grilled Prawns   95 الروبيان المشوي 

  
 

Chicken Quinoa Salad    85 سلطة الكينوا بالدجاج 

Rocket Leaves, Pomegranate, Dried Berries, Shaved 
Parmesan, Citrus Dressing 

ان   ن ن  بارمي  ,  رمان, توت جمفف، جيى اوراق الجرجي 
 مبشور، تتبيلة حمضيات

  
 

SOUPS  أطباق الشوربة 

Market Soup  50 الشوربة الغنية باملكونات الطازجة 

Chefs Creation of Today’s Market Ingredients  ة من المكونات الطازجة  ابتكارات الطهاة المحضن

  
 

Gazpacho  50 قازباجو 

Sweet Tomato and Strawberry  الطماطم الحلوة و الفراولة 

  
 

Lentil Soup (V) 50 ( شوربة العدسV) 

Traditional Arabic Soup, Lemon Wedge, Crisp Pitta  
ائح ليمون،   شوربة عىل الطريقة العربية التقليدية، شر

ن بيتا مقرمش  خيى
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Hot Nibbles   االكالت خفيفة 

Chicken Wings   80 اجنحة الدجاج 
Honey and Tamarind Barbecue Sauce, Blue Cheese 
Mayonnaise                                                                             

 
ن باجلنب األزرق  صلصة العسل والتمر الهندي, مايوني 

  
 

Hot Mezze  85 االمقبالت الساخنة 
Meat Sambousek, Spinach Fatayer, Cheese Rekakat 
and Kebbeh 

 
 سمبوسة لحم، فطاير السبانخ, رقاقات جنب و كبة

  
 

Salt & Peppered Calamari 75 كاليماري بامللح والفلفل األسود 

Yuzu and Gingered Mayonnaise  ن باليوزو والزنجبيل  مايوني 

  
 

Flavors of Asia  نكهات  آسيوية 

Beef and Black Bean  135  لحم و فاصولية سوداء 

Sautéed Beef with a Black Bean Sauce, Mixed 
Capsicum, Steamed Jasmine Rice  

لحم المحمر مع صلصة الفاصولبة السوداء, فلفل حلو  
 مشكل, رز  مبخر

  
 

Nasi Goreng  145 ناسي غورينغ 
Thai Style Fried Rice with Prawns, Egg and Beef   رز مقىلي عىل الطريقة اإلندونيسية مع الروبيان, البيض و

 لحم بقري

  
 

Vegetarian  (V) 110 (   ي
 (Vنبات 

Wok Fried Tofu with Chili and Basil Ee-Fu Noodle  
فو -توفو مقىلي عىل  الووق مع الفلفل و  نودلز اي 

 الربحان

    

Prawn  140 الروبيان 

Pad Thai, Rice Noodle, Red Onion and Chili  باد تاي, نودلز الرز, بصل احمر و فلقل 

  
 

Flavors of Arabia  نكهات عريبة 

Chicken Kabsa  135 كبسة الدجاج 

Grilled Chicken Served with Kabsa Rice   دجاج مشوي مع رز الكبسة 

  
 

Prawn Mashbous  165 مجبوس روبيان 

Grilled Tiger Prawns with Mashboos Spices  روبيان النمر المشوي مع بهارات المجبوس 

  
 

Samak Harra  155 سمك حارة 
Pan Seared Red Snapper, Harra Sauce, Crushed 
Potatoes  

 
 سمك نهاش احمر, صلصة  الحارة, بطاطا مهروسة
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Mixed Grill  165 تشكبلة مشوية 

Lamb Kebab, Shish Taouk, Lamb Kofta, Lamb Chops 
ايح لحم   كباب لحم,  شيش طاووق، كفتة لحم، شر

 الضأن

  
 

Seafood Mixed Grill  265 تشكيلة المأكوالت البحرية المشوية 

Lobster, Prawn, Red Snapper, Salmon   شطان البحر, الروبيان, نهاش احمر, سلمون 

   

Flavors of India   نكهات هندية 

Biryani (N) (V) 125  الربياي(N) (V) 

Your Choice of:   :اختياركم الملفضل من اإلصناف التالية 

Chicken  155  الدجاج 

Prawn  165  الروبيان 

Lamb  165 لحم الضأن 

  
 

Murgh Makhani (N)  165 ( مورغ ماخاينN)  

Chicken Tikka, Tomato and Butter Cream  دجاج تكا، طماطم، كرمية الزبدة 

  
 

Paneer Makhni (N) (V)  150 ( ي
 (V, Nباني  ماكاتن

Cottage Cheese with Cream and Rich Tomato Sauce  جنب قريش مع الكرمية وصلصة الطماطم الكثيفة 

  
 

From the Grill  األطباق المشوية 
All Items Served with a Choice of Two Side Dishes 
and a Sauce 

 
ي وأي صلصة

 تقدم من اختياركم من أي طبقان جانبينن

  
 

Fish fillets  فليه سمك 

Grilled Sea Bass Fillet  225 فيليه سمك السي باس المشوي 

Grilled Tiger Prawns  225 روبيان النمر الملشوي 

Whole Atlantic Lobster  350 شطان البحر الكاملة 

  
 

Meat and Poultry  اللحوم والدجاج 

Prime Beef Tenderloin 180g  340   ١٨٠لحم البقر التندرلوين الممتاز 

Prime Rib Eye 220g  340  ٢٢٠ريب آي الممتازة 

Chicken Breast  170 صدور الدجاجة 
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Selection of Sauces   تشكيلة من الصلص 
Peppercorn  حب الفلفل األسود 

Mushroom  الفطر 

Veal Jus  صلصة لحم العجل 

Béarnaise    ن  بيارني 

Hollandaise  هولندبز 

  
 

Selection of Sides   تشكيلة من ااطباق الجانبية 

Mixed Leaf and Shallot 25  اء و  الكراث األندلسي  اوراق خضن

Wilted Spinach 25 سبانخ محمرة 

Buttered Asparagus 25 هليون بالزبدة 

Steamed Baby Vegetables 25 اوات صغرية مطهوة عىل البخار  خضن

Thyme Roasted Mushroom 25  ن  فطر مشوي بالزعي 

Mashed Potato Spiked with Truffle Oil 25  زيت الكمأة بطاطا مهروسة مع 

French Fries 25 بطاطا مقلية 

Baked Potato, Sour Cream  25 بطاطا  مشوية,  قشطة رائبة 
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Dessert  الحلويات 

22 Carat Resort Chocolate Cake (N)  65 كارت كيك ريزورن الشوكوالته     ٢٢ 
Our Signature Cake Prepared with Flourless 
Chocolate Layers,  

ة من طبقات من كعكة   ة االمحضن ن كعكة الشوكوالتةالممي 
 الشوكوالتة بدون دقيق 

Cocoa Bean Filling, and Rich Grand Cru Chocolate 
Mousse 

ي    ج غراند    ن حمشوة بحبوب الكاكاو وموس شوكوالتة ميى
ي 
 كرو الغنن

  
 

Vanilla Crème Brûlée  45 كريم بروليه بالفانيال 

Bourbon Vanilla Crème, Seasonal Berries   كرمية بنكهة فانيال بوربون، توت موسمي 

  
 

White Chocolate Crémeux (N)  45 ( كرمية الشوكوالتة البيضاءN) 

Raspberry Marmalade Pistachio Biscuit  بسكويت بالفستق ومرمالد توت العليق 

  
 

Pear Almond Tart (N)  45 (  تارت الكمرتى واللوزN) 

Caramelized Pear, Toffee Sauce   ي
ت حممرة، صلصة تويفن  كميى

  
 

Umm Ali (N)  45 (  ام عىليN) 

Caramelized Pastry Pudding with Milk, Mixed Nuts 
and Whipped Cream 

ي  محمرة بالحلبب, مكرسات متنوعة و   معجنات بيسي 
 كريمة الخفق

  
 

Sliced Fruits  65 ائح الفواكه  شر

Freshly Sliced Seasonal Fruit  ائح الفواكه الموسمية  شر

  
 

 


