WESTERN SAVOURY & SWEET
AFTERNOON TEA | 175
SERVED DAILY FROM 14:00 TO 18:00
Good for 1 Person

SAVOURY
TOMATO TART
Heirloom Tomato | Chutney (V)
CUCUMBER SALMON
Sour Cream | Smoked Salmon| Chives
LEMON CHICKEN
Honey| Julienne Chicken| Brioche Bread
MINTED LAMB
Saffron Bread |Harrisa | Nuts (N)

SWEETS
MANGO & PASSION FRUIT CAKE
Mango | Passion Fruit | Vanilla Sponge (N)
PISTACHIO FINANCIER
Pistachio | Brown Butter (N)
HAZELNUT & MILK CHOCOLATE TART
Chocolate | Hazelnut | Short Crust Pastry (N)
STRAWBERRY & BASIL CHOUX
Whipped Ganache I Strawberry & Basil Compote (N)
SCONES
Clotted Cream | Strawberry Preserve

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

١٧٥ |

وجبة ما بعد الظهيرة الخفيفة
الغربية مع أصناف مالحة وحلوة

مساء
٦  عصرا ً حتى الساعة٢ يومي ًا من الساعة
ً
لشخص واحد

األصناف المالحة
فطيرة طماطم

)طماطم | صلصة (ن

سلمون مع خيار

معمر
كريمة حامضة | سلمون مدخن | ثوم
ّ

دجاج بالليمون

عسل | دجاج مقطع | خبز بريوش

لحم ضأن مفروم

)خبز بالزعفران | هريسة | مكسرات (م

األصناف الحلوة
كيكة بالمانجو وفاكهة باشن فروت

)مانجو | فاكهة باشن فروت | كيكة فانيليا هشة (م

كيكة فينانسييه بالفستق

)فستق | زبدة سمراء (م

تارت بندق وحليب شوكوالتة

)شوكوالتة | بندق | عجينة التارت (م

حلوى شو بالفراولة والريحان

)حشوة كريمة مخفوقة | كومبوت الفراولة والريحان (م

حلوى سكون

كريمة | مربى الفراولة

 (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

ARABIC SWEET HIGH TEA | 300
SERVED DAILY FROM 14:00 TO 18:00
For 2 Persons
LUQAIMAT
Date Syrup | Sesame Seeds | Saffron
SAGO
Desiccated Coconut | Saffron
ASIDA
Caramelized Sugar Syrup | Saffron
Roasted Flour (N)
KHANFROOSH
Date Syrup | Saffron
KHABISA
Toasted Semolina | Rose Water
Caramelized Sugar Syrup (N)
CHEESE KUNAFA
Pistachio | Honey (N)
ROSE TURKISH DELIGHT
DATES

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

300 |

وجبة ما بعد الظهيرة الخفيفة العربية
مساء
٦  عصرا ً حتى الساعة٢ يومي ًا من الساعة
ً
لشخصين

لقيمات

شراب التمر | سمسم | زعفران

ساقو

جوز هند مجفف | زعفران

عصيدة

شراب سكر مكرمل | زعفران
)محمص (م
طحين
ّ

خنفروش

شراب تمر | زعفران

خبيصة

محمص | ماء ورد
سميد
ّ
)شراب سكر مكرمل (م

كنافة بالجين

)فستق | عسل (م

حلوى تركية بالورد
تمور

 (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

ARABIC SAVOURY & SWEET
HIGH TEA | 320
SERVED DAILY FROM 14:00 TO 18:00
For 2 Persons

SAVOURY
OLIVES
Persian Feta | Mint (V) (G*)
LAMB SAMBUSEK
Lamb | Pastry | Tahini Sauce
FALAFEL
Baba Ghanoush | Tartar Sauce | Pomegranate (G*)
CHEESE REKAKAT
Cigar Shaped Filled Pastry | Halloumi | Feta
Kasseri Cheese (V)

SWEETS
LUQAIMAT
Date Syrup | Sesame Seeds | Saffron
KHABISA
Toasted Semolina | Rose Water
Caramelized Sugar Syrup (N)
CHEESE KUNAFA
Pistachio | Honey (N)
ROSE TURKISH DELIGHT
DATES

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

وجبة ما بعد الظهيرة الخفيفة العربية مع أصناف
320 | مالحة وحلوة
مساء
٦  عصرا ً حتى الساعة٢ يومي ًا من الساعة
ً
لشخصين

األصناف المالحة
زيتون

)*جبنة فيتا فارسية | نعناع (ن) (غ

سمبوسك بلحم الضأن

عجينة محشوة بلحم ضأن | صلصة طحينة

فالفل

)*بابا غنوج | صلصة تارتار | رمان (غ

رقاقات جبنة

رقاقات عجين محشوة | جبنة حلوم | جبنة فيتا
)جبنة كاسيري (ن

األصناف الحلوة
لقيمات

شراب التمر | سمسم | زعفران

خبيصة

محمص | ماء ورد
سميد
ّ
)شراب سكر مكرمل (م

كنافة بالجين

)فستق | عسل (م

حلوى تركية بالورد
تمور

 (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

