فطور وايت

|  ١٨٥درهم للشخص

باقة الفطور

اختياركم المفضل من القهوة الطازجة أو تشكيلة من أفخر أنواع الشاي
تشكيلة من العصائر الطازجة | تشكيلة سموذي ديتوكس للتنقية
أو تشكيلة مخفوقات غنية بالبروتينات

سلة الخبز و المعجنات

كرواسون | خبز بالشوكوالتة | فطائر دنماركية بالفواكه | مافن
توست محمص أبيض و بني | خبز محضر من الحبوب الخمسة
خبز القمح والشوفان
المربى | الفواكه المعلبة
تُقدم مع الزبدة | ُ

الفواكه

يقدم مع زبادي بنكهة الفانيال
عسل تشكيلة من الفواكه (ن)(غ*)

صحن الزبادي

زبادي قليل الدسم | فواكه | عسل (م) (غ*)

بيض حسب الطلب

تُقدم مع توست محمص أبيض و بني

بيضتان مطهوتان على طريقتكم المفضلة

مقلي | عيون | بوشيه
مخفوق | مسلوق
يقدم مع الطماطم المشوية والفطر المحمر

مع اختياركم المفضل من األصناف التالية:
نقانق الدجاج | نقانق اللحم | لحم ديك رومي مقدد
لحم ديك رومي مدخن | لحم بقري مقدد مدخن
السلمون المدخن | األفوكادو | هيلون مشوي
بطاطس هاش براون | سبانخ محمرة

األومليت المحضر على طريقتكم المفضلة  -بيضتان

اختياركم المفضل من األومليت المحضر دون إضافات أو بياض
البيض
يُقدم مع | الطماطم المشوية | الفطر المحمر
اختياركم المفضل من األصناف التالية:
لحم ديك رومي مدخن | جبن شيدر | سلمون مدخن
أوراق جرجير صغيرة | فلفل رومي | فلفل حار
أعشاب طازجة | كرنب | مشروم | بصل
سبانخ | طماطم | سبيرولينا
مع اختياركم المفضل من األصناف التالية:
نقانق الدجاج | نقانق اللحم | لحم ديك رومي مقدد
لحم ديك رومي مدخن | لحم بقري مقدد مدخن
السلمون المدخن | األفوكادو | هيلون مشوي
بطاطس هاش براون | سبانخ محمرة

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

WHITE BREAKFAST | 185 per person
BREAKFAST SET

Choice of Freshly Brewed Coffee or Fine Teas
Selection of Freshly Squeezed Juices
Selection of Smoothies Detox or Protein Shakes

BREAD & PASTRIES BASKET

Croissant | Pain Au Chocolat | Fruit Danish | Muffins
White and Brown Toast | 5 Grain | Wheat & Oats
Served with Butter | Jams | Preserves

FRUITS

Fruits Selection
)*Served with Vanilla Yogurt | Honey (V) (G

YOGURT BOWL

)*Low Fat Yogurt | Fruits | Honey (V) (G

EGGS à la carte

Served with White and Brown Toast

		

TWO EGGS ANY STYLE

Fried | Sunny Side Up | Over Easy | Poached
Scrambled | Boiled served with Grilled Tomatoes
and Sautéed Mushrooms
With your choice of side:
Chicken Sausage | Beef Sausage | Turkey Bacon
Turkey Ham | Smoked Beef Bacon | Smoked Salmon
Avocado | Grilled Asparagus | Hash Browns
Sautéed Spinach

TWO EGGS OMELETTE ANY STYLE
Plain or Egg White
Served with Grilled Tomatoes and
Sautéed Mushrooms

With your choice of filling:
Turkey Ham | Cheddar | Smoked Salmon
Arugula | Bell Pepper | Chili | Fresh Herbs | Kale
Mushroom | Onion | Spinach | Tomato | Spirulina
With your choice of side:
Chicken Sausage | Beef Sausage | Turkey Bacon
Turkey Ham | Smoked Beef Bacon | Smoked Salmon
Avocado | Grilled Asparagus | Hash Browns
Sautéed Spinach

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

BENEDICT

English Muffin | Poached Egg | Smoked Salmon or
Turkey Ham | Hollandaise Sauce

FLORENTINE

			

English Muffin | Poached Egg | Spinach
Hollandaise Sauce

SHAKSHOUKA
Two Eggs | Cilantro | Onion | Parsley | Tomato

OMELETTE WHITE

Egg White | Asparagus | Green Beans | Herbs
Spring Onion served with Spicy Tomato Sambal

SWEET BREAKFAST à la carte
BIRCHER MUESLI

Dried Fruit | Berries | Nuts | Toasted Coconut (N)

CEREALS

Your choice of:					
				
Bran Flakes | Corn Flakes | Coco Pops | Frosties
Rice Crispy | Weetabix
Served with your choice of milk:
Almond | Full Fat | Low Fat | Skimmed | Soy Milk

DAIRY FREE CHIA PUDDING

Almond Milk | Almond | Berries
Shaved Coconut (N) (G*)

OATMEAL & BERRIES

			
Porridge | Almond Milk | Berries | Walnuts (N)

SMOOTHIE BOWL
		
Almonds | Banana | Berries | Chia Seeds
Pumpkin Seeds | Strawberry (N)
TOASTED HONEY GRANOLA 			
House-made Granola | Prune | Vanilla Yogurt (N)
YOGURT BOWL 				
Low Fat or Full Fat Yogurt | Fruits | Honey (V) (G*)

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

بيض بنديكت

المافن اإلنجليزي | بيض بوشيه | سلمون مدخن أو
لحم ديك رومي مدخن | صلصة هولنديز

بيض فلورنتين

المافن اإلنجليزي | بيض بوشيه | سبانخ
صلصة الهولنديز

شكشوكة

بيضتين | كزبرة | بصل | بقدونس | طماطم

أومليت بياض البيض

بياض البيض | هليون | لوبياء | أعشاب
بصل أخضر | صلصة طماطم حارة

اإلفطار الحلو حسب الطلب
الموسلي

)فواكه مجففة | توت | جوز هند محمص (م

الحبوب

:مع اختياركم المفضل من
بران فليكس | كورن فليكس | كوكو بوبس | فروستيز | رايس
كريسبي | ويتابيكس
:مع اختياركم المفضل من الحليب
اللوز | كامل الدسم | قليل الدسم | خالي الدسم | الصويا

بودينغ الشيا الخالي من منتجات األلبان

حليب اللوز | لوز | توت
)*جوز هند مبشور (م) (غ

الشوفان و التوت

)عصيدة | حليب اللوز | توت | جوز (م

صحن السموثي

لوز | موز | توت | بذور الشيا
)بذور القرع | فراولة (م

الغرانوال المحمصة بالعسل

)غرانوال مصنوعة منزلي ًا | برقوق مجفف | زبادي بالفانيال (م

صحن الزبادي

)*زبادي قليل الدسم أو كامل الدسم | فواكه | عسل (م) (غ

 (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

SAVOURY BREAKFAST à la carte
AVOCADO TARTINE

Toasted Country Bread | Poached Egg | Avocado
Spicy Labneh | Feta Cheese | Semi-Dried Tomato

CHEESE PLATTER

Assorted International Cheeses served with
Crackers | Dry Fruits | Nuts (N)

COLD CUTS PLATTER

Assorted International Cold Cuts served with
House-made Pickles | Mustard

SMOKED SALMON PLATTER

Smoked Salmon served with Blini | Capers
Lemon Wrap | Aigrelette Sauce

QUINOA SALAD 				

Persian Feta | Grape | Mint | Pomegranate
Pumpkin Seeds | Tarragon | Raspberry Dressing (V) (G*)

WHITE SALAD

Mesclun Leaves | Cherry Tomato | Cucumber
Spring Onion | Mint Dressing (V) (G*)

PASTRY CORNER à la carte
PANCAKES

Served with your choice of:
Coated Walnuts | Caramelized Banana | Honey
Icing Sugar | Maple Syrup | Nutella | Strawberry Jam (N)

CRÊPES

Served with your choice of:
Coated Walnuts | Caramelized Banana | Honey
Icing Sugar | Maple Syrup | Nutella | Strawberry Jam (N)

FRENCH TOAST

Brioche Bread | Berries | Maple Syrup
Vanilla Crème Chantilly

WAFFLES

With your choice of:
Honey | Icing Sugar | Maple Syrup | Nutella
Strawberry Jam | Vanilla Crème Chantilly

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

أصناف الفطور المالحة حسب الطلب
شطيرة أفوكادو

ً محمص | بيض مسلوق قلي
ال | أفوكادو
خبز
ّ
لبنة حارة | جبنة فيتا | طماطم شبه مجففة

طبق الجبن

مجموعة متنوعة من األجبان تقدم مع الفواكه المجففة
)المقرمشات | المكسرات (م

طبق شرائح اللحوم الباردة

مجموعة متنوعة من اللحوم الباردة تقدم مع
مخلل مصنوع منزلي ًا | الخردل

طبق السلمون المدخن

سلمون مدخن يقدم مع بليني بانكيك | الكبر
لفائف الليمون | صلصة اجريليت

سلطة الكينوا

جبن الفيتا | عنب | نعناع | رمان | بذور القرع | طرخون
)*صلصة التوت (ن)(غ

سلطة وايت

خضار ورقية مشكلة | طماطم كرزية | خيار | بصل أخضر | تتبيلة
)*نعناع (ن) (غ

المخبوزات
بانكيك

:مع اختياركم المفضل من
ّ
مغطى | موز مكرمل | عسل | سكر بودرة
تُقدم مع جوز
)شراب قيقب | نوتيال | مربى الفراولة (م

كريب

:مع اختياركم المفضل من
ّ
مغطى | موز مكرمل | عسل | سكر بودرة
تُقدم مع جوز
)شراب قيقب | نوتيال | مربى الفراولة (م

توست فرنسي

خبز بريوش | توت | شراب قيقب
كريمة فانيليا مخفوقة

وافل

:مع اختياركم المفضل من
عسل | مسحوق سكر | صلصة القيقب | نوتيال
مربى فراولة | كريمة الفانيال

 (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

TASTE OF LEVANTINE
FOUL MEDAMMES				
Beans | Cumin | Lemon Wrap | Onion | Tomato
Served with Pita Bread (V)

GRILLED HALLOUMI

Grilled Halloumi | Cucumber | Green Leaves | Olives (V)

MANAKEESH

Akawy Cheese | Zatar | Olive Oil (V)

TASTE OF INDIA
PARATHA BHAJI

Vegetable Curry served with Indian Paratha Bread
and Yogurt (V)

SOUTH INDIAN DOSA

PLAIN MASALA
Freshly-made Dosa served with Mint Chutney and
Vegetable Sambar (V)

VEGETABLE SAMOSA

Mix Vegetables | Mint Chutney (V)

TASTE OF ASIA
NOODLES

Indonesian Curry Noodle | Vegetables
Oyster Sauce | Chilli Paste

DIM SUM

Chicken & Prawn Crystal Dumpling | Siu Mai
Dumpling | Sweet Chilli Sauce

CHICKEN CONGEE

Sushi Rice cooked in Chicken Stock | Spring Onion
Ginger | Sesame Oil

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

مجموعة مختارة من أطباق ليفانتين
شطيرة أفوكادو

فول | كمون | ليمون | بصل | طماطم
)خبز بيتا (ن

جبنة حلوم مشوية

)جبنة حلوم مشوية | خيار | خضار ورقية | زيتون (ن

مناقيش صاج

)جبنة عكاوي | زعتر | زيت زيتون (ن

مجموعة مختارة من األطباق الهندية
براتا باجي

خبز باراتا هندي مع كاري الخضار
)زبادي (ن

دوسا من جنوب الهند
ماساال سادة

دوسا طازجة مع صلصة نعناع
)سمبار الخضار (ن

سمبوسة بالخضار

)خضار مشكلة | صلصة نعناع (ن

مجموعة مختارة من األطباق اآلسيوية
نودلز

نودلز بالكاري على الطريقة اإلندونيسية | خضار | صلصة محار
معجون فلفل حار

ديم سم

معجنات الدجاج و الروبيان
تقدم مع صلصة البرقوق الحلوة

عصيدة الدجاج

أرز سوشي مطبوخ في مرق دجاج | بصل أخضر
زنجبيل | زيت سمسم

 (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

WATER

Al Ain Still
Al Ain Sprakling

TEA ‘LA PROVENCE’ by Dammann 		
					
English Breakfast | Earl Grey
Gunpowder | Jasmine
Touareg ‘Flavor Green’ | Chamomile

COFFEE

Double Espresso | Espresso | Ristretto
Macchiato 					
Americano | Cappuccino | Latte 		
					

FRESH JUICES

Apple | Carrot | Grapefruit | Lemon Mint
Orange | Watermelon

SMOOTHIES (Detox)
ELECTRIC KIWI
Banana | Kiwi | Cucumber | Spinach
Lemon Juice | Yogurt
CRAZY BLUEBERRY & COCONUT
Blueberries | Coconut Milk | Honey | Oats
Low Fat Yogurt
GO GREEN
Banana | Celery | Ginger | Green Apple | Kale
Spinach | Almond Milk (N)
TROPICAL SUNSHINE
Pineapple | Banana | Mango | Pineapple Juice
Coconut Flakes | Coconut Cream
Low Fat Yogurt

SHAKES (Protein)
BOOZEBERRY
Almonds | Banana | Blueberry | Chia Seeds
Almond Milk (N)
DATES ME
Banana | Dates | Oats | Oat Milk (N)
GREENFIELD
Celery | Cucumber | Green Apple | Kale
Pineapple | Almond Milk (N)
SMASHED AVOCADO
Avocado | Mango | Lime Juice | Oat Milk
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

المياه

مياه العين المعدنية
مياه العين الغازية

شاي «ال بروفانس» من دامان
إنجليش بريكفست | إيرل غراي
غنباودر | ياسمين
طوارق «شاي أخضر» | بابونج

القهوة

دبل إسبريسو | إسبريسو | ريستريتو
ماكياتو
أمريكانو | كابوتشينو | التيه

العصائر الطازجة

تفاح | جزر | جريب فروت | ليمون ونعناع
برتقال | بطيخ

)السموذي (ديتوكس للتنقية
سموذي الكيوي

موز | كيوي | خيار | سبانخ
عصير ليمون | زبادي

سموذي التوت األزرق وجوز الهند

توت أزرق | حليب جوز الهند | عسل | شوفان
زبادي قليل الدسم

السموذي األخضر

موز | كرفس | زنجبيل | تفاح أخضر | كرنب
)سبانخ | حليب لوز (م

السموذي االستوائي

أناناس | موز | مانجو | عصير أناناس
رقائق جوز الهند | كريمة جوز الهند
زبادي قليل الدسم

)المخفوقات (الغنية بالبروتينات
مخفوق التوت

لوز | موز | توت أزرق | بذور الشيا
)حليب لوز (م

مخفوق التمر

)موز | تمر | شوفان | حليب شوفان (م

المخفوق األخضر

كرفس | خيار | تفاح أخضر | كرنب
)أناناس | حليب لوز (م

مخفوق األفوكادو

أفوكادو | مانجو | عصير ليمون أخضر | حليب شوفان
 (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

