KIDS MENU - TEAN

Made with fresh and selected seasonal products in order to provide
the highest quality to our Kids | 1 Dish 55 | Add a dessert 80

SALAD & SOUP
CRUDITES
Carrot | Celery | Cucumber | Cherry Tomato
Served with Hummus and Labneh Dipping (V) (G*)
CHICKEN CONSOMMÉ
Chicken Broth | Chicken | Carrot l Vermicelli Pasta

SANDWICHES
MINI CHEESE BURGER
Beef Patty | Turkey Ham | Cheddar | Lettuce | Tomato | Mayonnaise
Served with French Fries or Seasonal Salad
MINI SANDWICH
Sliced White Milk Bread | Butter | Cheddar | Turkey Ham
Served with French Fries or Seasonal Salad

FISH
FISH & CHIPS
Batter Fried Fish | Lemon Wedge | Tartar Sauce
Served with your choice of side: Steamed Vegetables | French Fries | Rice or Seasonal Salad
SALMON
Grilled Salmon served with your choice of side: Steamed Vegetables | French Fries | Rice or Seasonal
Salad

MEAT
CHICKEN BREAST
Grilled Corn-Fed Chicken Breast
Served with your choice of side: Steamed Vegetables | French Fries | Rice or Seasonal Salad
CHICKEN NUGGET
Panko Crumbed Chicken
Served with your choice of side: Steamed Vegetables | French Fries | Rice or Seasonal Salad

PASTA, PIZZA & RICE
PENNE or SPAGHETTI
With your choice of sauce: Cream | Bolognese or Tomato
MINI MARGHERITA
Tomato Sauce | Mozzarella (V)
RICE
Vegetables and Egg Fried Rice

KIDS DRINKS | 35

Easy drinking and delicious

TEAN SPECIAL
MINI MANAKEESH
Kashkaval Cheese | Zatar | Lamb

Brewed Apple
Apple Juice | Pineapple Froth

DESSERTS

Chocolate Spinner
Milk and Chocolate Cookies Shake
Vanilla Ice Cream

ICE CREAM (1 Scoop)
Chocolate | Strawberry | Vanilla (V)

Eton Mess
Strawberries Smoothie | Cream | Meringues

BROWNIES
Brownie Fingers | Cold Milk

Mini Falcons
Almond Milk | Banana | Coconut | Orange Juice

SEASONAL FRUIT BOWL
Fruits | Berries | Kiwi | Melon | Mango (V) (G*)

ORGANIC BABY FOOD | Complimentary

Blueberry | Pumpkin | Sweet Potato | Apple | Banana | Mango | Papaya Puree | Pear (V)

Healthy Option, (V) Suitable for Vegetarians, (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

قائمــة الصغار  -تين

جميــع األطبــاق محضــرة من منتجات طازجة وموســمية لتوفير أعلى جودة لصغاركم
 1طبــق  | 55أضــف حلوى 80

السلطة والحساء
خضار مشكلة

ّ
جــزر | كرفــس | خيــار | طماطــم كرزية مع حمص ولبنة )ن( )غ*(

شوربة دجاج

مرق دجاج | دجاج | جزر | شــعيرية

السندويشات
مينــي برغر بالجبنة

برغر لحم بقر | لحم ديك رومي مجفف | جبنة شــيدر | خس | طماطم | مايونيز مع بطاطس مقلية أو ســلطة
خضار موسمية

ميني سندويش

خبز بالحليب أبيض ومقطع | زبدة | جبنة شــيدر | لحم ديك رومي مجفف مع بطاطس مقلية أو ســلطة خضار
موسمية

السمك
سمك وبطاطس

ســمك مغطى بعجينة مقلي | شــرائح ليمون | صلصة تارتار مع طبق جانبي من اختيارك :خضار مطهوة بالبخار |
بطاطس مقلية | أرز أو ســلطة خضار موســمية

سلمون

ســلمون مشــوي مع طبق جانبي من اختيارك :خضار مطهوة بالبخار | بطاطس مقلية | أرز أو ســلطة خضار
موسمية

اللحم
صدر دجاج

صــدر دجــاج يقتــات علــى الــذرة ،مشــوي ،مع طبق جانبي من اختيــارك :خضار مطهوة بالبخار | بطاطس مقلية | أرز أو
سلطة خضار موسمية

ناغيت الدجاج

دجاج مغطى بالبقســماط مع طبق جانبي من اختيارك :خضار مطهوة بالبخار | بطاطس مقلية | أرز أو ســلطة خضار
موسمية

المعكرورنــة والبيتزا واألرز
ّ
بيني أو سباغيتي

مــع صلصــة مــن اختيارك :كريمة | بولونيز أو صلصة طماطم

ميني مارغريتا

صلصــة طماطم | جبنة موزاريال )ن(

خضــار وأرز مقلي مع البيض

مشــروبات الصغار | 35
مشــروبات سهلة الشرب وشهية

طبق خاص

مشروب تفاح

جبنة قشــقوان | زعتر | لحم ضأن

مشــروب شوكوالتة سبينر

األرز

ميني مناقيش

أطباق التحلية
آيــس كريم | مغرفة واحدة

شــوكوالتة | فراولة | فانيليا )ن(

براوني

أصابــع براوني | حليب بارد

عصيــر تفاح | رغوة أناناس
مخفوق حليب وبســكويت بالشوكوالتة
آيــس كريم بنكهة الفانيلي

مشروب إيتون ميس

ســموذي الفراولة | كريمة | حلوى مورانغ

مشــروب ميني فالكونز

حليــب لــوز | مــوز | جوز الهند | عصير برتقال

فواكه موسمية

فواكه | توت | كيوي | شــمام | مانجو )ن( )غ*(

ً
أطعمــة عضوية لألطفال )مجانا(

توت أزرق | يقطين | بطاطس حلوة | تفاح | موز | مانجو | بابايا مهروســة | إجاص )ن(
جيد للصحة) ،ن( مناســب للنباتيين) ،غ*( يتوفر خيار خالي من الغلوتين
يرجى منك إعالمنا بأي حساســية أو متطلبات غذائية لديك قبل الطلب
جميع األســعار بالدرهم اإلماراتي و تشــمل جميع رســوم الخدمة والضرائب

