
FRESH
GRILLED CHICKEN 
CAESAR SALAD (E, F, G) 72.00
Baby gem, veal bacon, parmesan, croutons, creamy dressing

TOMATO & MOZZARELLA (MK, N, V) 80.00
Seasonal tomato, buffalo mozzarella, basil pesto and balsamic glaze

SHRIMP SALAD (C, N) 80.00
Thai pomelo, coconut shavings, chili, coriander, tamarind dressing

SEASONAL FRUITS PLATTER (V) 55.00

SNACKS & 
APPETIZERS
CHEDDAR POTATO STRIPS  (G, MK, V) 36.00
French fries strips, mature cheddar sauce, spring onion

SMOKED SALMON
BAGEL (E, F, G, MK, SS) 60.00
Capers cream cheese, rocket leaves

COLD MEZZEH (N, V) 66.00
Hummus, moutabal, tabbouleh, olives, vine leaves, muhammara

HOT MEZZEH (G, MK, N, SS) 72.00
Cheese rokakat, lamb sambousek, spinach fatayer, 
meat kebbeh, tahini sauce

HOME MADE VEGETABLE SPRING
ROLLS (F, G, S, SS, V) 48.00
Sweet chili sauce

CRACKS & DIPS (C, E, G, MD) 66.00
Fried calamari, onion fries, arancini, pepper mayonnaise, spiced 
ketchup and dijonnaise

SELECTION OF FRENCH & 
IRISH CHEESE (G, MK, N, V) 66.00
Crackers, grapes & chutney

BURGERS & 
SANDWICHES
BLACK BURGER (E, G, MK, SS) 103.00
Angus beef, black sweet brioche, onion jam & crisps, maple glazed 
bacon, aged cheddar, BBQ sauce

CHICKEN BURGER (E, G, MK) 103.00
Fried marinated chicken, smoked pepper mayonnaise, jalapeño, 
buffalo mozzarella, baby gem

THE CLUB (E, G, MK, SS) 77.00
Turkey bacon, grilled chicken breast, fried egg, 
Cheddar cheese, lettuce, tomato

SHRIMPS FAJITA (E, F, G, MK) 90.00
Spiced shrimps, capsicum, red onion, cilantro, guacamole, 
sour cream, baby gem

CHOICE OF SIDES:
FRIES, SALAD, SMOKED POTATO CHIPS

ICE CREAM & 
SORBET
PER SCOOP 10.00
Vanilla, chocolate, strawberry, green apple, peanut & chocolate, 
caramel, lemon & basil, mango, passion fruits or coconut

BANANA SPLIT (E, G, MK, N) 55.00
Vanilla, chocolate, strawberry ice cream, 
chocolate sauce & whipped cream

DESTRUCTURED
SNICKERS (E, G, MK, N) 55.00
Peanut, chocolate, vanilla & caramel ice cream

السلطات
الطازجة

سلطة سيزر بالدجاج المشوي (ب، أ، غ) ٧٢.٠٠
صغيرة ، لحم عجل، جبن البارميزان، قطع خبز محمصة، تتبيلة كريمية ورق خس  

سلطة الطماطم والموتزاريال (ح، م، ن) ٨٠.٠٠
طماطم موسمية، جبن بافلو موتزاريال، بيستو الريحان، قليل من الخل البلسمي

سلطة الروبيان  (ق، م) ٨٠.٠٠
فاكهة بوملي التايالندية، جوز هند مبشور، فلفل حار، كزبرة، تتبيلة تمر هندي

طبق الفواكه الموسمية   (ن) ٥٥.٠٠

الوجبات
اخلفيفة واملقبالت

أصابع البطاطا بجبن الشيدر   (غ، ح، ن) ٣٦.٠٠ 
أصابع البطاطا المحمرة، صلصة جبن الشيدر الناضج، بصل أخضر

ساندويتش السلمون المدخن بخبز البيجل   (ب، أ، غ، ح، بس) ٦٠.٠٠
جبن كريمي ببذور القبار، أوراق الجرجير

مازة باردة   (م، ن) ٦٦.٠٠ 
حمص، متبل، تبولة، زيتون، ورق عنب، محمرة

مازة ساخنة   (غ، ح، م، بس) ٧٢.٠٠ 
رقاقات الجبن، سمبوسة بلحم الغنم، فطائر سبانخ، كبة اللحم، صلصة طحينة

لفائف سبرنغ رول بالخضراوات ُمعدة في
المطعم   (أ، غ، ص، بس، ن) ٤٨.٠٠ 

صلصة الفلفل الحارو الحلو

مقرمشات وصلصات التغميس   (ق، ب، غ، مس) ٦٦.٠٠ 
كالماري مقلي، حلقات البصل المقلية، آرانشيني، مايونيز بالفلفل، كاتشب حار، 

صلصة ديجونيز

تشكيلة جبن فرنسي وأيرلندي   (غ، ح، م، ن) ٦٦.٠٠ 
مقرمشات وعنب وصلصة تشاتني

برجر
وساندويتشات

بالك برجر   (ب ، غ، ح، بس) ١٠٣.٠٠ 
لحم بقري أنغوس، خبز بالك بريوش الحلو، مربى البصل ومقرمشات، لحم مقدد 

مشّوح بشراب القيقب، جبن شيدر معتق، صلصة باربيكيو

برجر الدجاج   (ب ، غ، ح) ١٠٣.٠٠ 
دجاج متبل مقلي، مايونيز بالفلفل المدخن، هالبينو، 

جبن بافلو موتزاريال، أوراق خس صغيرة

ذا كلوب   (ب ، غ، ح، بس) ٧٧.٠٠ 
لحم الديك الرومي المقدد، صدر دجاج مشوي، بيض مقلي، جبن شيدر، خس، طماطم

فاهيتا الروبيان   ( ب، أ ، غ، ح) ٩٠.٠٠ 
روبيان ُمتبل، فلفل، بصل أحمر، كزبرة، غواكامولي، كريمة حامضة، كريمة 

حامضة، أوراق خس صغيرة

ُيقدم مع الساندويتشات بطاطا محمرة أو سلطة أو رقائق 
بطاطا مدخنة

آيس كرمي
وسوربيه

لكل ملعقة  ١٠.٠٠ 
فانيال، شوكوالتة، فراولة، تفاح أخضر، فول سوداني وشوكوالتة، كراميل، ليمون 

وريحان، مانجو، فاكهة باشون، جوز الهند

آيس كريم بالموز   (ب، غ، ح، م) ٥٥.٠٠ 
 فانيال, شوكوالته, فراولة   مع صلصة الشوكوالته و الكريمة 

آيس كريم بقطع شوكوالتة سنيكرز   (ب، غ، ح، م) ٥٥.٠٠ 
آيس كريم بالفول السوداني والشوكوالتة والفانيال والكراميل

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes. اÅسعار المذكورة بالدرهم اÄماراتي، و تشمل رسم الخدمة و جميع الرسوم الحكومية المحلية والضرائب.

Consuming raw or undercooked meat, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of food-borne illness
C-Crustaceans • CY-Celery • E-Eggs • F-Fish • G-Gluten • L-Lupin • M-Molluscs • MD-Mustard • MK-Milk
N-Nuts • P-Peanuts • S-Soybeans • SP-Sulphites • SS-Sesame Seeds • V-Vegetarian

قد يؤدي تناول اللحوم أو اÅسماك أو المحار أو البيض النيئ أو غير المطهو جيداً إلى إصابتك بالتسمم الغذائي.
قشريات = ق، كرفس = ك، بيض = ب، أسماك =أ ، غلوتين = غ، ترمس = ت، رخويات = ر، مستردة = مس ، حليب = ح، 

مكسرات = م، الفول السوداني = س ، فول الصويا = ص، سلفات = سل، بذور السمسم = بس، نباتي = ن 


