
Breakfast
From 06:00 AM t0 11:00 AM

Continental Breakfast        65
Fresh orange juice, freshly baked (toast bread, croissant, danish and bread roll).
Assorted preserves (butter, jam marmalade and honey),
freshly brewed tea or coffee 

American Breakfast (M)       75
Fresh orange juices freshly baked (toast bread, croissant, danish & bread rolls). 
Assorted preserves (butter, jam and honey) 3 Eggs of your choice with sausage,
bacon, potato and baked beans, pancakes with maple syrup & cereal or oats,
freshly brewed tea, coffee or hot chocolate

Oriental Breakfast (M)        85
Fresh orange juices، eggs of your choice, foul medames, baker’s basket, croissant,
danish & bread rolls. Assorted preserves, butter, jam, and honey. Hommus, labneh,
yoghurt, halloumi cheese pickle vegetable & olives, assorted fresh salad,
freshly brewed coffee or tea   

Fresh From Farm (V)        45
3 EGGS OF YOUR COOKING CHOICE
Served with hash brown potato, sautéed mushroom and grilled tomato

Kids Breakfast (V)        35
Waffles or pancake, corn flecks, muesliand chocolate cookies                                                                                                                    
Served with maple syrup and hot or cold fresh milk 

وجبة اإلفطار 
من ال�صاعة 6:00 �صباحًا حتى 11:00 �صباحًا

إفطار كونتيننتال   
ع�صري برتقال طازج، خمبوزات طازجة )خبز حمم�ص، كروا�صان، فطائر دامناركية، لفائف خبز(

ت�صكيلة من: )الزبدة، املربى والع�صل(

قهوة طازجة اأو�صاي

أمريكي  إفطار 
ع�صري برتقال طازج، خمبوزات طازجة )خبز حمم�ص، كروا�صان، فطائر دامناركية، لفائف خبز(

ت�صكيلة من: )الزبدة، املربى والع�صل( اختيارك من البي�ص عدد) 3( مع نقانق وحلم مقدد،

بطاطا، فا�صوليا م�صلوقة فطرية عجني )بانكيك( مع �صراب املابل وحبوب النخالة اأو ال�صوفان

مع اإختيارك من القهوة الطازجة، ال�صاي اأو �صوكوال �صاخن

اإلفطار الشرقي
ع�صري برتقال طازج، بي�ص ح�صب اختيارك، فول مدم�ص، �صلة خمبوزات، كروا�صان، 

فطائر دامناركية، لفائف خبز. ت�صكيلة من: )الزبدة، املربى والع�صل(

حم�ص، لبنة، لنب زبادي، جبنة حلوم، خملالت وزيتون

ت�صكيلة من �صلطة خ�صار، قهوة طازجة اأو �صاي

طازج من املزرعة
بي�ص عدد 3 مطهوة ح�صب اختيارك 

تقدم مع بطاطا مهرو�صة، فطر م�صلوق وطماطم م�صوية

إفطار األطفال
اإختيارك من  فطرية وافل اأو بانكيك وحبوب كورن فالك�ص، كوكيز مع �صوكال، 

يقدم مع �صراب حملى وحليب بارد اأو �صاخن

Menu Keys:  (V) : Vegetarian   (F) : Fish   (C) : Chicken   (S) : Spicy   (P) : Poultry   (M) : Meat   (N) : Nuts

All above prices are in AED and subject to 10% service charges,
3.5% tourism fees, 2% municipality fees and 5% VAT

جميع االأ�صعار اأعاله بالدرهم االإماراتي  وخا�صعة اإىل 10% ر�صوم خدمة، 

3.٥% ر�صوم �صياحة، 2% ر�صوم بلدية، ٥% �صريبة قيمة م�صافة
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Bits & Salad 

Crispy Chinese Spring Roll (VC)      30
Fried vegetable or chicken served with soy sauce 

Buffalo Chicken Wings (C)       48
Served with BBQ & honey mustard dips

Caesar Salad (CS)        42
Roman lettuce tossed in garlic, anchovy crouton,
crispy beef bacon and parmesan cheese.

ADDITIONAL TOPPING:         15
Grilled chicken breast or 5 pieces prawns 

Greek Salad (V)         40
Tomato, cucumber, red onion, feta cheese, olives,
bell peppers, oregano, and lemon vinaigrette  

Oriental Mini Mezah (For Two)      90
INDIVIDUAL COMBINATION: 

COLD:           55
Hummus, Moutable, Fattoush, Taboulah, 
Vine leaves, Labneh,

HOT:           55
Kebbeh, Samboussik meat, Fatayer
and grilled Halloumi Cheese

مقبالت وسلطات

لفائف »سبرينغ رول« الصينية
لفائف مقلية خ�صار اأو دجاج تقدم مع �صل�صة ال�صويا  

جوانح دجاج »بوفالو« 
تقدم مع �صل�صة باربيكيو، خردل مع ع�صل

سلطة قيصر
خ�ص روماين مع �صل�صة الثوم، خبز اأن�صويف حمم�ص، 

حلم بقري مقدد مقرم�ص وجبنة بارميزان

اإ�صافات

�صدر دجاج م�صوي اأو ٥ حبات من الروبيان 

سلطة يونانية
طماطم، خيار، ب�صل اأحمر، جبنة فيتا، زيتون،

فلفل، اأوريغانو، مع �صل�صة حام�ص وزيت الزيتون 

مازة شرقية صغيرة )لشخصني(
ت�صكيلة مفردة من: 

املازة الباردة:

حم�ص، متبل، تبولة، فتو�ص،

ورق عنب، لبنة

املازة ال�صاخنة:

كبة، �صمبو�صك حلم، فطائر

وجنة حلوم م�صوية  

Menu Keys:  (V) : Vegetarian   (F) : Fish   (C) : Chicken   (S) : Spicy   (P) : Poultry   (M) : Meat   (N) : Nuts

All above prices are in AED and subject to 10% service charges,
3.5% tourism fees, 2% municipality fees and 5% VAT

جميع االأ�صعار اأعاله بالدرهم االإماراتي  وخا�صعة اإىل 10% ر�صوم خدمة، 
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Assistsant Mgr_F&B
Sticky Note
Remove : Tossed in garlic change : anchovy to anchovie 

Assistsant Mgr_F&B
Sticky Note
 Add: Each hot and each cold mezah     15



Lunch & Dinner Menu   
From 11:00 AM to 11:00 PM 

SOUP
Oriental Lentil Soup (V)       32                                                                               
Yellow lentil served with lemon and croutons   

Chicken Asparagus Soup (C)      45
Healthy combination served with homemade garlic bread

Soup of the day        35

Sandwiches & Burgers
Burgers (CM)         49
Your choice of Beef or Chicken with cheddar cheese,
tomatoes, caramelized onion and gherkin pickles
Served with French fries and coleslaw 

Club Sandwich (C)        45
Chicken, beef ham, egg, tomato, lettuce & cheddar cheese,                                                                      
served with French fries and coleslaw

Mexican Quesadillas (CS)       55
Marinated shredded chicken breast, cheddar cheese
& tortilla bread, served with guacamole & wedges potatoes 

الغداء والعشاء 
من ال�صاعة 11:00 �صباحًا حتى 11:00 م�صاًء

الشوربات
شوربة عدس شرقية

عد�ص اأ�صفر يقدم مع ليمون وخبز حمم�ص

شوربة دجاج مع هليون 
ت�صكيلة �صحية تقدم مع خبز بالثوم 

شوربة اليوم

السندويشات والبرغر
البرغر

اختيارك من الدجاج اأو اللحم مع جبنة �صيدر،

طماطم، كرمية الب�صل وخملالت، تقدم مع البطاطا املقلية

و�صلطة ملفوف )كول�صلو(   

  

كلوب ساندويش
دجاج، حلم بقر مدخن، بي�ص، طماطم، خ�ص وجبنة �صيدر،

تقدم مع بطاطا مقلية و�صلطة ملفوف )كول�صلو(   

دجاج »كيساديا« على الطريقة املكسيكية
�صدر دجاج مقطع منقوع، جبنة �صيدر وخبز تورتيال،

تقدم مع احلبوب وبطاط ويدجز

Menu Keys:  (V) : Vegetarian   (F) : Fish   (C) : Chicken   (S) : Spicy   (P) : Poultry   (M) : Meat   (N) : Nuts

All above prices are in AED and subject to 10% service charges,
3.5% tourism fees, 2% municipality fees and 5% VAT

جميع االأ�صعار اأعاله بالدرهم االإماراتي  وخا�صعة اإىل 10% ر�صوم خدمة، 

3.٥% ر�صوم �صياحة، 2% ر�صوم بلدية، ٥% �صريبة قيمة م�صافة
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Menu Keys:  (V) : Vegetarian   (F) : Fish   (C) : Chicken   (S) : Spicy   (P) : Poultry   (M) : Meat   (N) : Nuts

All above prices are in AED and subject to 10% service charges,
3.5% tourism fees, 2% municipality fees and 5% VAT

جميع االأ�صعار اأعاله بالدرهم االإماراتي  وخا�صعة اإىل 10% ر�صوم خدمة، 

3.٥% ر�صوم �صياحة، 2% ر�صوم بلدية، ٥% �صريبة قيمة م�صافة

Pizza, Pasta & Noodles  
Pizza Margarita (V)        40
Tomato sauce, Mozzarella cheese, tomato sliced, and basil leaves, oregano 

Make your Own Pizza        55
Your choice of toppings;
Grilled vegetables, chicken, beef Salami or smoked Salmon 

Pasta at your Choice        50
Penne or Spaghetti

With your choice from freshly sauce; 
Alfredo white sauce, Spicy Arrabiata, or Bolognese with minced meat

Stir Fried Thai Rice        45
Vegetable noodles with your choice of chicken or shrimps topped with fried egg

Indian Corner
Biryani at your Choice        55
Indian spiced marinated shrimp, chicken, or tender lamb, cooked in saffron rice,
served with raita, pickle, papad & salad 

Chicken Makhani (C)        49
Cashew nut with thick curry sauce, served with white rice                                                          

Vegetable Curry with Coconut Milk     42 

بيتزا، باستا و نودلز

بيتزا مارغاريتا
�صل�صة طماطم، جبنة موزاريال، �صرائح طماطم، مع ورق احلبق واالأوريجانو

حّضر البيتزا على طريقتك
اإختيارك من االإ�صافات؛ 

خ�صار م�صوية، دجاج، حلم مقدد اأو �صلمون مدخن   

إختيارك من الباستا
�صباغيتي اأو بينيه

اإختيارك من ال�صل�صة الطازجة؛

�صل�صة بي�صاء األفريدو، �صل�صة طماطم اأرابياتا احلارة، اأو �صباغيتي بولونيز مع اللحمة املفرومة    

التايلندية( الطريقة  نودلز أرز مقلي )على 
نودلز خ�صار مع اإختيارك من دجاج اأو روبيان، مغطى بالبي�ص املقلي 

الركن الهندي 

برياني من إختيارك
برياين حار من حلم ال�صان، الدجاج اأو الروبيان، مطهو مع اأرز الزعفران، يقدم مع �صل�صة الريتا،

خمالالت هندية و�صلطة   

دجاج مخاني
دجاج مع الكاجو و�صل�صة الكاري يقدم مع اأرز اأبي�ص

خضار بالكاري مع حليب جوز الهند

AED
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Fish
Grilled Salmon Steak (F)       85                                                                                   
Potato wedges and topped with asparagus  

Pan Seared Fresh Hammour (F)      85 
Served with steamed vegetable, wild rice & white butter sauce 

Caribbean Grilled Seafood Platter (FS)                             165
Lobster, prawns, calamari, hammour, salmon and mussels                                                                                            
served with French fries and lemon butter sauce  

PLATTER FOR TWO PERSONS                                                             320

Poultry & Meat 
Chicken Cordon Blue (C)       65
Served with mash potato, green beans and gravy sauce  

Grilled Chicken Mexican Style (C)      65
Served with double roast potato and steamed vegetable and sweet pepper sauce 

Grilled Angus Beef Medallion (M)                                      140                                                                   
Served with mashed potato, steamed vegetable and mushroom or pepper sauce  

Grilled Rib Eye Steak (M)                                                  110
Served with potato wedges, mixed salad and mix pepper sauce 

Oriental Mix Grilled (M)       89
Chicken shish taouk, kofta, beef kebab, lamb chops and chicken tikka.
Served with saffron rice and spicy potatoes

األسماك 
ستيك سمك سلمون مشوي

يقدم مع �صرائح بطاطا ويدجز وهليون

سمك هامور مشوي
يقدم مع خ�صار مطهوة على البخار، اأرز و�صل�صة زبدة

طبق مشاوي من املأكوالت البحرية
اأم الروبيان )الب�صرت(، روبيان، كلماري، هامور، �صلمون

وبلح البحر، يقدم مع بطاطا مقلية و�صل�صة ليمون وزبدة 

اإختيارك طبق ل�صخ�صني  

الدواجن واللحوم  

دجاج »كوردون بلو«
يقدم مع بطاطا مهرو�صة، حبوب بازيال خ�صراء و�صل�صة غرايف  

دجاج مشوي على الطريقة املكسيكية
يقدم مع بطاطا بالفرن، خ�صار مطهية على البخار، و �صل�صة الفلفل احللو  

حلم بقر »آنغوس ميداليون« مشوي 
يقدم مع بطاطا مهرو�صة، خ�صار مطهية على البخار، اختيارك من �صل�صة الفطر اأو الفلفل 

ستيك »ريب آي« مشوي
يقدم مع �صرائح بطاطا ويدجز، �صلطة م�صكلة، و خليط من �صل�صة الفلفل 

تشكيلة مشاوي شرقية
دجاج �صي�ص طاووق، كفتة، كباب حلم، ري�ص حلم ال�صان وتكة دجاج

يقدم مع اأرز بالزعفران وبطاطا حارة

Menu Keys:  (V) : Vegetarian   (F) : Fish   (C) : Chicken   (S) : Spicy   (P) : Poultry   (M) : Meat   (N) : Nuts

All above prices are in AED and subject to 10% service charges,
3.5% tourism fees, 2% municipality fees and 5% VAT

جميع االأ�صعار اأعاله بالدرهم االإماراتي  وخا�صعة اإىل 10% ر�صوم خدمة، 

3.٥% ر�صوم �صياحة، 2% ر�صوم بلدية، ٥% �صريبة قيمة م�صافة
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Desserts & Fruits  
Seasonal Fresh Fruit Cuts       39

Baked Cheese Cake        35
Served with strawberry sauce 

Cream Caramel         30

Ice Cream Choice 3 Scoop (N)      18 
Vanilla, Chocolate, Strawberry, Mango or Pistachio 

Assorted Cheese Platter (N)       35
3 kinds of cheese, (Brie, Cheddar and Halloumi)
Served with grapes, walnut and toasted bread

Beverage Menu Selection
COLD BEVERAGE

Still Water Small (0.5 ml)         8
Still Water Large (1.5 LT)       14                                                                                                             
Evian Small         12

Sparkling Water:
Saint Pellegrino Small        16                                                                                                             
Perrier (330 ml)         18                                                                                                                        
Saint Pellegrino Large        25                                                                                                               
Soft Drinks         15
Coca cola, Fanta, Sprite, Diet Cola, Lemon Ice Tea 

الحلويات والفواكه

تشكيلة فاكهة موسمية مقطعة 

تشيز كيك
 تقدم مع �صل�صة الفراولة 

كرمي كاراميل  

إختيارك من اآليس كرمي )عدد 3(
ڤانيال، �صوكال، فراولة، مانغو اأو ف�صتق 

صحن جبنة مشكلة
3 اأنواع من اجلبنة )جنب اأبي�ص، �صيدر، حلوم(

تقدم مع العنب، اجلوز واخلبز املحم�ص

قائمة المشروبات 

مشوربات باردة

 مياه معدنية حجم صغير ) 500 مل(

مياه معدنية حجم كبير )لتر و نصف(

مياه إفيان حجم صغير

 مياه غازية:
سانبليغرينو حجم صغير    

بيرييه )330مل(

سانبليغرينو حجم كبير    

 مشروبات غازية 
كوكا كوال، فانتا، �صربايت، كوكاكوال اليت، �صاي مثلج )ليمون(

Menu Keys:  (V) : Vegetarian   (F) : Fish   (C) : Chicken   (S) : Spicy   (P) : Poultry   (M) : Meat   (N) : Nuts

All above prices are in AED and subject to 10% service charges,
3.5% tourism fees, 2% municipality fees and 5% VAT

جميع االأ�صعار اأعاله بالدرهم االإماراتي  وخا�صعة اإىل 10% ر�صوم خدمة، 
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Red Bull          20

JUICES
Fresh juices         25                                                                                                                           
Orange, Watermelon, Lemon with Mint 

Chilled juices         15                                                                                                                        
Apple, Orange, Pomegranate, Pineapple, Mango

HOT BEVERAGES

Tea Selection & Herbal Infusion      20 
Early Grey, English Breakfast, Peppermint، Green Tea, Lemon Ginger, Moroccan Tea,
Karak Tea، Herbal Infusion Camomile

FRESH BROWED COFFEE SELECTION

Espresso Single         15
Espresso Double        20
Turkish Coffee Single        15
Turkish Coffee Double        20
Cappuccino         22
Café Latté          22
American Coffee        22
French Filter Coffee        22
Nescafé          22
Hot Chocolate         22

مشروبات طاقة )ريد بول( 

عصائر

عصائر طازجة 
برتقال، بطيخ، ليمون بالنعناع

عصائر مثلجة 
تفاح، برتقال، رمان، اأنانا�ص، ماجنو

مشوربات ساخنة

شاي وأعشاب من مجموعتنا اخملتارة
�صاي اأيرل غراي، �صاي اإنكليزي، �صاي بالنعناع، �صاي اأخ�صر، ليمون وزجنبيل، �صاي مغربي،

 �صاي كاراك، اأع�صاب �صحية بابوجن 

إختياركم من القهوة الطازجة

اسبريسو صغير

دوبل  اسبريسو 

قهوة تركي صغير

دوبل تركي   قهوة 

كابوتشينو

كافيه التيه

قهوة أمريكانو

قهوة فرنسية مفلترة

نسكافيه

شوكوال ساخن

Menu Keys:  (V) : Vegetarian   (F) : Fish   (C) : Chicken   (S) : Spicy   (P) : Poultry   (M) : Meat   (N) : Nuts
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Sticky Note
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Assistsant Mgr_F&B
Sticky Note
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