
Junior Pizza
Build your own Pizza:
Ham, Salami, Turkey Bacon, Bolognaise, 

Pineapple, Baby Mozzarella, Cherry Tomato

Sliders
Chargrilled Beef or Chicken Burger, Onion 

Ring, Coleslaw, Cheddar Cheese, French Fries

Ham and Cheese Sandwich

Served with French Fries

Junior Footlong 
Hot Dog, Honey Mustard Spread, Coleslaw, 
Ketchup

Honey BBQ Chicken Wings

Vegetable Crudités, Cheddar Dip

Veal and Chicken Sausage
Creamy mashed Potato, rich Gravy

Cheese Stix (V)
Fried Mozzarella, Pineapple Mayo Dip

Crumbed Chicken Fillet
Tartar Sauce, Fries or Salad

Crumbed Fish Fillet
Tartar Sauce, Fries or Salad

Mac N’ Cheesy (V)
Macaroni, creamy Cheese Sauce baked  
to a golden brown

Mini Vanilla French Toast
Rolled in Sugar and Cinnamon

Kids Menu    

Should you have any questions please contact a member of the management team who will be delighted to assist you. 

(V) Vegetarian 

AED 40

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



 

قائمة اأطفال
40 درهم إماراتي

 

بيتزا لطفال
أصنع البيتزا الخاصة بك :

لحم ، سالمي ، بيكون ، البولونيز ،
ا�ناناس ، بيبي موزاريال، طماطم كرزية

 
الشرائح

 لحم البقر المشوي على الفحم أو برغر الدجاج، حلقات البصل ، 
 سلطة الملفوف ، جبنة شيدر ، بطاطا مقلية

 
ساندوتش الحم مع الجبن
تقدم مع بطاطس محمرة

 
فوت لونق لطفال

نقانق ، عسل الخردل ، سلطة الملفوف ،
كاتشب

 
أجنحة الدجاج المشوي بالعسل

خضار ، جبن الشيدر 

لحم العجل و نقانق دجاج
البطاطس المهروسة ، والمرقة الغنية

 
( V) أصابع الجبن

جبن موزاريال مقلي، مايونيز با�ناناس 
 

فتات فيليه دجاج
صلصة الترتار، بطاطس مقلية أو سلطة

 
فتات فيليه سمك

صلصة الترتار، بطاطس مقلية أو سلطة
 

( V) ماك أند جيز
معكرونة ، صلصة الجبن المحمرة

 
خبز فرنسي محمص صغير بالفنيال 

مع السكر و القرفة

(V ) لنباتي

إذا كان لديك أي أسئلة الرجاءاالتصال على عضو من فريق ا²دارة الذي سيكون سعديد لمساعدتكم.
جميع ا�سعار بالدرهم ا²ماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب


