قائمة الشيشة

SHISHA MENU
CLASSIC FLAVOURS | 95AED

Grape, Double Apple, Cherry, Blueberry,
Strawberry, Vanilla, Mango, Peach,
Orange, Lemon, Grapefruit, Coconut,
Pineapple, Watermelon, Kiwi, Mint, Gum

CLASSIC MIXES | 110AED

Any two or more classic flavors mixed to
satisfy a personal craving!

OUR SPECIALS | 150AED
•

Blueberry Muffin: Warm, fresh, out-ofthe-oven blueberry muffins

•

White Gummy Bear: Pineapple with
citrusy taste

•

Red Gummy Bear: Wild cherries, with
a hint of raspberry

•

Chocolate Mint Chill: A smooth,
chocolaty yet robust mint profile

•

Spiced Chai: Sweet vanilla with
cinnamon,nutmeg and cardamom

•

Blue Mist: Sweet blueberry with a
hint of fresh mint

•

Pina Colada: A sweet flavour of
pineapple, coconut and vanilla

•

Frosty Flavours: Icy and refreshing
twist to your classic flavours

Remember to ask your shisha mixologist
for the latest flavours and mixes added
to our menu regularly for your smoking
indulgence…

All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

ً
 درهما٩٥ – النكهات الكالسيكية
، مانجو، فانيليا، فراولة، توت، كرز، تفاحتان،عنب
، جوز الهند، جريب فروت، ليمون، برتقال،خوخ
 علكة، نعناع، كيوي، بطيخ،أناناس

 دراهم١١٠ – الخلطات الكالسيكية
أي نكهتين أو أكثر من النكهات الكالسيكية
!التي ترغب فيها

ً
 درهما١٥٠ – التوليفات الخاصة
 مافن بالتوت ساخن وطازج من:• مافن التوت
الفرن
 أناناس مع نكهة حامضة:• التوليفة البيضاء
 كرز بري مع جرعة من توت:• التوليفة الحمراء
ّ
العليق
 نكهة نعناع:• توليفة النعناع والشوكوالتة
قوية وناعمة مع شوكوالتة
 فانيليا حلوة مع قرفة:• توليفة الشاي بالتوابل
وجوزة الطيب وهيل
 توت أزرق حلو مع جرعة من:• التوليفة الزرقاء
النعناع الطازج
 نكهة أناناس حلو مع جوز الهند:• بينا كوالدا
وفانيليا
 مزيج مثلج ومنعش:• توليفة النكهات المثلجة
من النكهات الكالسيكية

استفسر عن أحدث النكهات والخلطات
والتوليفات التي تضاف إلى قائمتنا
...بانتظام كي تستمتع بالتدخين

جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتشمل كافة رسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة

