BREAKFAST
Bakery Basket (N)

AED
58

سلة المخبوزات

Danish pastry, croissant, muffin and toast, butter, jams and honey
, المربي, الزبدة, الععك والخبز المحمص, كرواسون,معجنات دنماركية
العسل

Bircher Muesli (N)

37

بريشر موسلي

Brown oats, mixed nuts, honey, raisins, orange juice, yoghurt and
grated apple
, اللبن, عصير البرتقال, الزبيب, العسل, المكسرات,الشوفان البني
التفاح المبشور

Organic Yogurt

32

الزبادي العضوي

Strawberry, apricot & ginger, blueberry & lemon
 الليمون,العنبية, الزنجبيل, المشمش,الفراولة

Classic Egg Benedict

42

البيض الكالسيك الحديث

Toasted muffin, turkey ham, poached eggs, hollandaise sauce
 صلصة هولندي, بيض مسلوق, قطع لحم تركي,كعك مطبوخ

Smoked Salmon

53

سمك السلمون المدخن

Toasted bagels with cream cheese, sliced onion, capers
الخبز المحمص مع الجبن وشرائح البصل

Two Fresh Farm Eggs Of Your Choice

42

 من البيض2 اختر عدد

(Sunny side up, scrambled, poached, over easy, medium, or hard,
boiled ___ minutes)Served with veal bacon, chicken
sausages, hash brown potatoes, herb crusted tomatoes (Egg
whites available upon request)
 يقدم مع لحم.  دقيقة... مغلي,صلب,متوسط,سهل, مخفوق, مسلوق,مخلوط
العجل والصوص

Blueberry Pancakes
فطائر العنب

Vanilla whipped cream, pure maple syrup
 شراب القيقب النقي,قشدة الفانيليا

برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

42

Seasonal Cut Fruits

)GF)

58

موسمية قطع الفواكه

Pineapple, watermelon, honeydew & cantaloupe
 الكانتالوب, المن, البطيخ,االناناس

Seasonal Berries (GF)

53

موسمية التوت

Lemongrass syrup
شراب الليمون

APPETIZERS

Gourmet Vegetable Samosa (V)

53

سمبوسة بالخضار

Served with yoghurt mint dip
تقدم مع الزبادي والنعناع

Chicken Tikka Lollipops (GF)

58

قطع دجاج التكا

Laccha onions, lemon wedge, spiced coriander dip
 تتبيلة الكزبرة, قطع الليمون,شرائح البصل

Grilled Cilantro Chili Prawn

74

سيالنترو مشوي مع الروبيان الحار

Roasted garlic aioli, herb salad
 سلطة اعشاب,ثوم ايولي مشوي

Beef Satay (N)

63

لحم البقر ستايه

Malay marinated and grilled beef, peanut sauce
 صلصة الفول السوداني, لحم البقر المشوي,منقوع الماليو

Hot Arabic Mezzeh (N)

79

المزة العربية الحارة

Kebbah, fattayer, cheese rakakat, meat sambousek
 سمبوسك باللحم, رقاقات الجبن, فطاير,كبة

Classic Prawn Cocktail (GF)
كوكتيل روبيان كالسيكي

Soft boiled quail egg, avocado with cocktail horseradish sauce
برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

74

 صلصة كوكتيل الفجل, االفوكادو,بيض السمان المسلوق

Salmon “Délices”

79

"سمك السلمون "ديليشيس

Gravlax & smoked, mustard cream, onion shavings
حلقات البصل,كريم الخردل,مدخنة,جرافالكس

Heirloom Tomato And Burrata Cheese (N)

63

طماطم الهيرلوم وجبنة البورتا

Basil pesto sauce, baby rocket & balsamic glaze
 صقيل بلسمي, بيبي روكت,صلصة البستو ريحان

Soup Of The Day
Homemade soup served with brioche crouton
شوربة اليوم تفدم مع خبز الكريدون

37

SALADS
Greek Salad (V)

(GF)

53

سلطة يونانية

Romaine lettuce, cherry tomatoes, feta cheese, cucumbers,
Kalamata olives and balsamic dressing
 صلصة, كالماتا, الزيتون, الخيار, جبنة الفيتا, الطماطم,الخس
البسلمك

Caesar Salad

58

سلطة القيصر

Romaine lettuce, parmesan cheese, herbed croutons
 خبز هيربد المحمص, جبنة البارميزان,الخس

Add grilled chicken

68

اضافة دجاج مشوي

Add grilled prawns

74

اضافة جمبري مشوي

Jewel Bean Quinoa & Cranberry Salad (V)

)GF) (N)

فول الكينوا & سلطة التوت البري

Mango, vine tomato halves, baby corn, chick peas, baby spinach,
basil walnut dressing
برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

58

 صلصة الجوز, الريحان, السبانخ, حبات الذرة, قطع طماطم,مانجو

Sunshine Chopped Salad (V) (GF)

53

سلطة المفروم

Gala apple dice, citrus fruits, sliced carrot, Boston hearts, orange
sage vinaigrette
 البرتقال, قلوب بوسطن, الجزر, فواكه الحمض,قطع التفاح

Marinated Tuna & Artichoke Salad

69

التونة المتبلة & سلطة الخرشوف

Ripe olives, lemon preserve, semi dried tomato, romaine hearts,
oregano vinaigrette
 صلصة توابل, قلوب رومين, الطماطم المجففة, الليمون,الزيتون

Cobb Salad

69

سلطة الكووب

Chicken, tomato, avocado, veal bacon, blue cheese crumble, egg
crumble, onion
 البصل, البض, الجبن االزرق, لحم العجل, االفوكادو, الطماطم,الدجاج

SANDWICHES & WRAPS
All sandwiches are served with your choice of fries or green salad
 سلطة, البصل, جبنة,جميع السندويشات تقدم حسب اختياركم بطاطس
خضراء

Grilled Beef Burger Or Chicken Burger (as you like it)

79

)برغر لحم مشوي أو برغر دجاج مشوي (اختر كما ترغب

Lettuce, tomato, bread & butter pickle chips, brioche bun
 كعكة بريوش, شرائح المخلل, زبدة, خبز, طماطم,خس

Grilled Vegetable Burger (V)

58

برغر الخضروات المشوية

Lettuce, tomato, crushed avocado, pickles, brioche bun
 كعكة بريوش, المخلالت, االفوكادو, طماطم,خس

Grilled Chicken Club Sandwich
ساندويش كالب تشيكن مشوي

Crispy veal bacon, fried egg, tomato on white toast
 خبر ابيض محمص, طماطم, بيض مقلي,لحم العجل

برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

68

Caprese Sandwich (V) (N)

74

ساندويش الكابريزي

Asparagus spears, green onion, baby rocket, basil pesto sauce
mozzarella cheese
 صلصة البستو والريحان, بيبي روكت, البصل االخضر,الهليون
والمونزاريال

Tuna & Egg Sandwich

68

ساندويش تونة & بيض

Roma tomato, roasted pepper, fennel slaw, green beans, olive
tapenade, focaccia bread
, الفاصوليا الخضراء, سلطة الكرنب, الشمر, الفلفل المشوي, طماطم
 خبز الكعك,زيتون التابينادي

Grilled Chicken Shawarma Wrap

63

ساندويش شاورما الدجاج المشوي

Crispy lettuce, tomato, cucumber pickle, garlic sauce, Arabic
bread
 الخبز العربي, صلصة الثوم, الخيار المخلل, الطماطم,الخس المقرمش

Grill Lamb Kofta & Spiced Herb Wrap (N)

68

كفتة خروف مشوية & االعشاب الحارة

Marinated onion & tomato, crushed pistachio, cumin garlic yoghurt
 اللبن الزبادي, الثوم, الكمون, الفستق, الطماطم,البصل المتبل

Pizza
Margarita pizza )v)
مارجريتا بيتزا
Tomato sauce ,mozzarella, basil
صوص الطماطم والجبنة الموتزاريال

برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

68

DESSERT
Umm Ali (N)
ام على

42

With fresh dates, baklava ice cream
ام على بقالوة بالمكسرات
Vanilla Crème Brule

42

فانيال كريم برليه
Poached raspberries and yogurt sorbet
الكرز المخفوق والزبادى
Warm chocolate cake

42

كيكة ساخنة بالشيكوالته
Orange, caramelized banana and white chocolate ice ream
موز مكرمل بالشيكوالتة البيضاء وااليس كريم
Ice cream
ايس كريم

16 per scope

Vanilla, chocolate, strawberry
فانيال و شيكوالته و فراولة

Vanilla
Poach Warm chocolate cake 40
Orange sauce, caramelized banana,
white chocolate ice cream raspberries and yoghurt sorbet
Warm chocolate cake 40
برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

Orange sauce, caramelized banana,
white chocolate ice
Orange sauce, caramelized banana,
white chocolate ice cream
DESSERT SELECTION TROLLEY
Enjoy a slice of out freshly designed cakes form our cake display.

AED
37

تمتع بقطع الكعك المصممة من قائمة العرض لدينا

Ask your server for today’s offering
Served daily from 12.00 to 23.00

CONTINUOUS AFTERNOON TEA
Served from 3.00pm to 5.00pm
Traditional English Tea service
Daily selection of mini gourmet sandwiches
Plain & raisin scones with clotted cream & fruit preseve
Selection of French pastries and mini cakes
Served with your choice from our loose NEWBY tea

برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

89

الشاي
جميع األنواع
ALL

TEA

22
جنغ أسام بريكفاست
. مع تركيبة غنية من الشعير،شاي أسام فاخر وعريض األوراق

Assam Breakfast
Statuesque and broad Assam tea, with plenty of structure and
malty richness
شاي إيرل غري بريكفاست
منعش وحلو مع نكهة الحمضيات المرطبة التي تزيد من كثافته
ورقة الشاي السيالني

Earl Grey Breakfast Tea
Refreshing and sweet, with lifted citrus charm freshening the
structured tenacity of the Ceylon leaf
دارجيلنغ قطفة ثانية
شاي األصيل البديع؛ فواح ومنعش بقوامه وعمقه

Darjeeling 2nd Flush
The quintessential afternoon tea; fragrant and refreshing with body
and depth
جاسمين بيرل
 ومنكه بمزيج كثيف وفاخر،ياسمين غني

Jasmine Pearls
Rich, round and deeply jasmine infused with
a beautifully thick, velvety texture
شاي أخضر على الطريقة اليابانية
.ناعم كالحرير وكثيف المذاق مع نكهات الجلبان العطر واليومامي
نهاية حلوة مع اللمسات الصخرية الخفيفة

Japanese Style Sencha
Silky and thick mouth feels with flavours of sweet pea and umami.
Sweet finish with light hints of rock

برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

وبراعم الياسمين األبيض وزهرة األمارانث الحمراء براعم الشاي األخضر مع لب القطيفة الذهبي فالورنغ دراغون آي

Flowering Dragon Eye
A base of green tea buds topped with a heart of a golden
marigold, an arch of white jasmine blossoms
أولونغ األصفر الذهبي
نكهات عطرية خفيفة وصيفية من أزهار الليمون والكرفس
.والشمرة مع نهاية ربيعية مرطبة ونضرة

Yellow Gold Oolong
Light, aromatic and summery flavours of lime-flowers,
celery and fennel with a refreshing, spring-fresh finish
نعناع
،نكهات النعناع العميقة والغنية مع مذاق شبه زيتي معتدل
.تستقر إلى نهاية مكثفة لطيفة

Peppermint
Insistent, deep, grippy mint flavours with an almost oily
mid-palate, subsiding cleanly towards an intense finish
براعم األزهار
 بنكهة الجميلة الورود لمسات،ومنعش مرطب بمذاق تنتهي حلوة

Rose Buds
Beautiful and graceful, notes of sweet-edged rose with a
refreshingly light and palate-cleansing finish
أزهار البابونج
نكهة الزهور الغنية المعتقة مع مذاقات مختلطة
.مرة وحلوة في النهاية

Chamomile Flowers
Mellow floral depths with gentle and cleansing bitter complexities
in the finish

برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

القهوة
COFFEE

درهم
AED

قهوة أمريكية

American Coffee

21

كابتشينو

Cappuccino

25

كافيه التيه

Café Latte

25

اسبريسو

Espresso

21

اسبريسو كبير

Double Espresso

25

ماكياتو

Macchiato

21

ريستريتو

Ristretto

21

قهوة تركية

Turkish Coffee

21

شوكوالته كالسيكية

Classic Hot Chocolate

برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

23

همدر
AED
المشروبات الغازية
SOFT DRINKS
 ميرند، دايت بيبسي،بيبسي

Pepsi, Diet Pepsi, Mirinda
دايت سفن أب/ سفن أب

7-Up / Diet 7-Up
 صودا،تونيك

Tonic, Soda
جنجر آيل

Ginger Ale
 رد بول خالي من السكر،رد بول

Red Bull

25
25
25
25
40

المياه المعدنية
MINERAL WATER
سان بليغرينو صغير

S. Pellegrino Small
سان بليغرينو كبير

S. Pellegrino Large
أكوا بانا صغيرة

Aqua Panna Small
أكوا بانا كبيرة

Aqua Panna Large
المياه المحلية الصغيرة

Local Water Small
المياه المحلية الكبيرة

Local Water Large

برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

22
35
22
35
14

19

العصائر
JUICES
 ليمون بالنعناع، بطيخ، أناناس،برتقال

Orange, pineapple, watermelon, lemon and mint
الميلك تشيك
MILK SHAKES
فانيال و فراولة و شيكوالته
Vanilla, Strawberry ,Chocolate

درهم
AED
26

40

الموكتيل
MOCKTAILS
أبل سبريزو
 صودا، فانيال، نعناع طازج، عصير برتقال، عصير أناناس،عصير تفاح

Apple Subzero
Apple juice, pineapple juice, orange juice, fresh mint, vanilla, soda

30

كوول كيوي
 نعنع طازج، عصير ليمون عصيربرتقال، كيوي، و سفن اب

Cool Kiwi
Orange juice, fresh mint leaves, kiwi, lemon juice and 7up

30

سنداونر
 عصير برتقال و توت العليق، كريم الموز،عصير اناناس

Sundowner
Pineapple juice, cream de banana, orange juice and black cherry

30

موكتيني زعتر
 فانيال، زعتر طازج، عصير برتقال،عصير الخوخ

Thyme Mocktini
Peach juice, orange juice, fresh thyme, vanilla

برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

30

AED
CHAMPAGNE

Glass

Veuve Clicquot Yellow Label 75cl

Bottle
755

SPARKLING
Prosecco, Gancia, Italy
Graham Beck, South Africa

57

278
380

WAKA WAKA Sauvignon Blanc
South Africa

41

200

Domaine de la Baume Chardonnay
France

63

310

Pinot Grigio, Sentito, Italy

47

226

41

200

WHITE WINES

RED WINES
WAKA WAKA Cabernet Sauvignon
South Africa
برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

Purple Heron Shiraz
South Africa

49

231

Fleur du Cap Reserva Merlot
South Africa

76

373

47

231

ROSÉ
Ardesia Pinot Grigio Rose
Italy
BOTTLED BEERS
Becks, Asahi, Strongbow

41

Sol, Tiger,

46

Heineken

43

GIN

AED

Tanqueray London Dry

42

Gordon’s Dry Gin

42

Bombay Shaphire

42

VODKA
Russian Standard Platinum

42

Grey Goose

63

Belvedere

63

RUM

برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

Bacardi Superior

42

Mount Gay Eclipse Rum

42

TEQUILA
Jose Cuervo Especial Gold

42

Don Julio Anejo

105

LIQUEURS
Amaretto Di Saronno

42

Baileys Original

42

Cointreau

42

Drambuie

42

Pernod

42

Sambuca Romana White

42

Tia Maria

42

APERITIFS

AED

Campari

42

Martini Rosso

42

Martini Bianco

42

برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

Pimms No1 cup

42

STANDARD WHISKY
Red Label

42

Famous Grouse

42

J & B Rare

42

AMERICAN WHISKY
Jack Daniels

51

IRISH WHISKY
John Jameson

49

CANADIAN WHISKY
Canadian Club

42

DELUXE SCOTCH WHISKY
Dimple Deluxe 15 YO

61

J Walker Black Label

58

Chivas Regal 12 YO

58

Chivas Regal 18 YO

126

J Walker Blue Label

205

COGNAC/ CALVADOS AND ARMAGNAC
برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

AED
Courvoisier VS

57

Hennessy VSOP

63

Calvados Boulard XO

83

Hennessy XO

142

PORT AND SHERRY
Cockburn’s, Late Bottled Vintage Port

58

Quinta Do Noval, 10 year old Tawny Port

89

Gonzales Byass, Tio Pepe Fino

27
27

Harvey’s Bristol Cream

برجاد اعالمنا فى حالة وجود اى حساسية من الطعام قبل الطلب
، مك – تحتوي على مكسرات،نباتية- األطباق المؤشرة بحرف ك – تحتوي على كحول ن
مناسبة لمرضى السكري
% 10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل. تتوفر األصناف الخالية من الجلوتين عند الطلب
. رسوم خدمة% 10 رسوم بلدية و
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering.
Dishes indicated with (A) - Alcohol (V) - Vegetarian
(N) - Contains Nuts ¢- Diabetic friendly
(S) Seafood (GF) - Gluten Free (P) - PORK
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of
10% Municipality fees, 10% service charge and
Value Added Tax
-

