TRADITIONAL BRITISH
AFTERNOON TEA | 195
SERVED DAILY FROM 14:00 TO 18:00
Good for 1 Person

SAVOURY
SMOKED SALMON AND CHEESE
Brown Bread | Dill
ROAST CHICKEN AND AVOCADO
Mini Brioches | Baby Spinach
SLOW ROASTED VEGETABLE
Mini Brown Roll | Pesto
BEEF
Australian Roast Beef | Onion Sour Cream
Ciabatta bread

SWEETS
CHERRY AND TEA GANACHE TART
Earl Grey Ganache | Chocolate Tart
HONEY MADELINE
Local Honey I Lime Glaze

وجبة ما بعد الظهيرة الخفيفة
١٩٥ | البريطانية التقليدية
مساء
٦  عصرا ً حتى الساعة٢ يومي ًا من الساعة
ً
لشخص واحد

األصناف المالحة

سلمون مدخن وجبنة
خبز أسمر | شبت

دجاج مشوي وأفوكادو

ميني بريوش | أوراق سبانخ صغيرة

خضار مشوية ببطء

رغيف خبز أسمر صغير | بيستو

لحم بقر

لحم بقر أسترالي مشوي | كريمة حامضة مع بصل
خبز تشاباتا

األصناف الحلوة

تارت كرز وحشوة شاي

حشوة شاي إيرل غراي | تارت شوكوالتة

حلوى مادلين بالعسل

عسل محلي | طبقة علوية من الليمون األخضر

)كيكة فستق وتوت أحمر (م

PISTACHIO AND RASPBERRY CAKE (N)
Pistachio Mousse | Raspberry Marmalade

موس الفستق | مربى التوت األحمر

TIRAMISU ÉCLAIR
Espresso | Mascarpone Whipped Ganache

إسبريسو | حشوة جبنة ماسكاربون مخفوقة

SCONES
Clotted Cream | Strawberry Preserve

SELECTION OF TEA OR COFFEE (G)
Signature Jumeirah Black Tea or Signature Green
Tea or Cappuccino or Americano

Healthy Option, (V) Suitable for Vegetarians, (N) Contains Nuts, (G*) Gluten-Free option available
Please inform us of any allergies or dietary requirements before ordering
All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

إكلير بنكهة التيراميسو

حلوى سكون

كريمة | مربى الفراولة

)تشكيلة شاي أو قهوة (غ
شاي أسود مميز بتوقيع جميرا أو شاي أخضر مميز بتوقيع
جميرا أو كابوتشينو أو أمريكانو

 (م) يحتوي على مكسرات (غ*) يتوفر خيار خالي من الغلوتين، (ن) مناسب للنباتيين،جيد للصحة
يرجى منك إعالمنا بأي حساسية أو متطلبات غذائية لديك قبل الطلب
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

