
Confit Yorkshire Rabbit (D) 
Confit Shoulder of Yorkshire Rabbit,

 Coleman’s Mustard
AED 90

HOT

Seared Duck Liver, Warm Apple Tart
Crispy Duck Leg Salad (D, N)

AED 110

Wood Pigeon Kebab, Harissa, 
Cauliflower Hummus Lentil Salad (D)

AED 90

Prawns, Parmesan Gnocchi, Peas, 
Champagne Sauce (S, D, A)

AED 120

The Rib Room Salad (V, D)
Crispy Penny Buns, Oak Leaf, 

English Pecorino, Truffle & Sesame Dressing
AED 90

GREENS

Locally Sourced Burrata, Orange, 
Heritage Carrots, Golden Beets, 

Watercress, Pine Nuts (V, N, D) 
AED 85

Dorstone Goats Cheese, Kale, 
Apples, Chicory, Walnuts, 

Hatta Honey Dressing (V, N, D) 
AED 75

Coronation Chicken, Baby Gem
 Lettuce, Toasted Almonds, Mango 

Chutney, Lentil Crisps (D, N)
AED 75

Spicy Veal Tartare (R, D)
  Fermented Chili, Capers, Truffle Chips

AED 90

House Cured Salmon (R, D)
Pomelo, Pear, Jalapeño Crème Fraiche

AED 90

RAW

Dibba Oyster, Shallot Vinaigrette (R , S)
6 Pieces AED 130

 12 Pieces AED 240

Seabass Ceviche, Lime, Shallots, 
Yellow Chili, Coriander Cress (R) 

AED 85

Angus Short Rib (D, A)
 Honey Roast Parsnips, Colcannon,

Red Wine Sauce 
AED 170

Angus Beef Rump (D)
Triple Cooked Chips, Béarnaise Sauce, 

Watercress
AED 175

Roast Breast of Chicken (D)
Leg & Leek Pie, Shallot Puree,

Trumpet & Shimeji Mushroom, Poultry Sauce
AED 165

Rib & Rump of Irish Lamb (D)
 Goat Cheese Risotto, Tomato Confit 

AED 165

FARM TO TABLE

Fish Pie Royale (D, S)
Lobster, Smoked Salmon, Cod, 

Potato Purée & Gruyere Cheese
AED 190

Fish & Chips (D) 
Haddock, Brown Ale Batter, 

Triple Cooked Chips, Pea Purée
AED 185

Roast Cornish Cod (D)
Cauliflower Purée, Amala Spices, Capers, 

Pomegranate, Sultana Dressing
AED 165

Catch Of The Day
Ask Your Server About Our 

Fresh Fish Of The Day
AED 160

UNDER THE SEA
Potato & Quinoa Dumplings (D,  V)

 Curry Sauce, Chicory,
Pickled Mushroom 

AED 135

Artichoke Tart (V, N, D)
Roast Baby Carrots, English Pecorino

AED 145

Pearl Barley & Pumpkin Risotto (V, D)
 Broccoli Pesto, Locally Sourced Burrata

AED 135

Cauliflower Wellington (V, D)
Montgomery Cheddar,Piccalilli

Lamb Lettuce Salad
AED 140

FROM THE GARDEN

PUDDINGS, TARTS, & TREATS

Upside Down Apple Cake (D, N, A)
Grand Marnier Custard,

Cornish Vanilla Ice Cream
AED 60

Sticky Toffee Pudding (D, N)
Royal Khidri Dates, Honeycomb,

Ice Cream  Hatta Honey
AED 60

Piña Colada Eton Mess (D, N, A)
Compressed Pineapple, Meringue, 

Coconut Ice Cream
AED 60

Pistachio Treacle Tart (D, N, A)
Pistachio Mousseline, Cherry Compote,  

Brown Toast Ice Cream 
AED 60

Vanilla Cheesecake (D, N)
Pear & Rhubarb Sorbet

AED 60

Steamed Chocolate Pudding (D, N)
Coffee Gelato, Caramelised Banana

AED 60

GREAT BRITISH CHEESES
Our premium selection of British artisan cheeses are served 

with homemade crackers and our signature fig jam.

Ask Your Server For More Details &
Wine Pairing Suggestions

Selection of 3 Cheeses
AED 55

Selection of 5 Cheeses
AED 75

Raw (R) Shellfish (S) Vegetarian (V) Nuts (N) Dairy (D) Alcohol (A) Please let your server know if you have any allergies or intolerances. Prices are in UAE Dirhams and are inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge and value added tax.

In compliance with the law of Dubai government, young ladies and gentlemen below the age of 21 years will not be served with alcoholic beverages in any of our restaurants, nor granted access to any of our bars, lounges or night life venues. 

THE SIDES

Chicken Liver Parfait (D, A)
Chicken Liver Parfait, Quince Jam, 

Toasted Sourdough, Pickled Blackberry
AED 90

COLD

Cornish Crab, Soft Herb Mayonnaise, 
Apple, Pickled Cucumber,
Lemon Balm Leaves (D, S)

AED 90

Potted Shrimps, Paprika,
  Brown Butter (D, S)

AED 75

Beetroot Tartare, Green Apple,
Avocado (V, D)

AED 75

Dover Sole (D, S)
Razor Clam, Brown Shrimp, Lime, Caper,

Anchovy Butter Crouton, Onion Marmalade
AED 185

Rib Room Angus Burger (N, D)
Triple Cut Chips, Montgomery Cheddar,

Rib Room Pickle
AED 165

Sautéed Kipfler Potato
Brown Butter, Parsley (D, V)

AED 35

Triple Cooked Chips,
Rib Room Seasoning (V)

AED 35

Mashed Maris Pipers,
 Bone Marrow, Truffle (D, V)

AED 35

Farmer’s Market Salad,
 Tarragon Vinaigrette (V)

AED 35

Grilled Tender Stem Broccoli, 
Garlic, Hazelnuts (N, D, V)

AED 35

Heritage Carrots, 
Soft Herb Butter (D, V)

AED 35

Curly Kale, Brown Butter
Caramelised Apples (D, V)

AED 35

Spring Vegetable Kedgeree (V, D)
Smoked Ricotta, Crispy Hen’s Egg

AED 140



 )D( كونفيت أرنب يوركشاير
كونفيت كتف أرنب يوركشاير،

 خردل كولمان
90 درهًما إماراتًيا

أطباق ساخنة

كبد بط مشوي، تارت تفاح دافئ
)D, N( سلطة ساق بط مقرمش

110 درهًما إماراتًيا

م في أعواد، هريسة،  كباب حمام ُمقدَّ
)D( سلطة قرنبيط وحمص وعدس

90 درهًما إماراتًيا

روبيان، نوكي بارميزان، بازالء، 
)S, D, A( صوص شمبانيا

120 درهًما إماراتًيا

)V, D( سلطة ريب روم
فطر بيني َبنز مقرمش، ورق شجر البلوط، 

بيكورينو إنجليزي، صلصة كمأة وسمسم
90 درهًما إماراتًيا

خضراوات

بوراتا محلية المصدر، برتقال، 
جزر غير مهّجن، شمندر ذهبي، 

 )V, N, D( جرجير، صنوبر
85 درهًما إماراتًيا

جبن ماعز دورستون، كرنب أجعد، 
تفاح، هندباء، جوز، 

 )V, N, D( صوص عسل حتا
75 درهًما إماراتًيا

دجاج كورونيشن، خس بيبي جيم،
 لوز محمر، مانجو 

)D, N( تشاتني، رقائق العدس
75 درهًما إماراتًيا

)R, D( تارتار لحم العجل الحار
 فلفل حار مخمر، َكَبر، رقائق الكمأة

90 درهًما إماراتًيا

)R, D( سلمون مجهَّز بالمطعم
بوميلو، كمثرى، هاالبينو كريم فريش

90 درهًما إماراتًيا

أطباق نيئة

)R , S( محار دبا، صلصة خل مع كراث أندلسي
6 قطع 130 درهًما إماراتًيا

 12 قطعة 240 درهًما إماراتًيا

سيفيتشي القاروص، حامض ليمون، كراث أندلسي، 
 )R( فلفل حار أصفر، كزبرة كريس

85 درهًما إماراتًيا

)D, A( ضلوع قصيرة من بقر أنجوس
 جزر أبيض مشوي بالعسل، كولكانون،

صوص النبيذ األحمر 
170 درهًما إماراتًيا

)D( لحم متن بقر أنجوس
شرائح ثالثية القطع، صوص بيرنيز، 

جرجير
175 درهًما إماراتًيا

)D( صدور دجاج مشوية
فطيرة ليج أند ليك، مهروس كراث أندلسي،
فطر ترمبت أند شيميجي، صوص دواجن

165 درهًما إماراتًيا

)D( ضلع ومتن ضأن أيرلندي
 ريزوتو جبن ماعز، كونفيت طماطم 

165 درهًما إماراتًيا

من المزرعة إلى المائدة

)D, S( فطيرة السمك الملكية
سلطعون، سلمون مدخن، سمك القد، 

بوريه البطاطس وجبن جروير
190 درهًما إماراتًيا

 )D( سمك ورقائق البطاطس
سمك حدوق، مزيج نبيذ أليه بني، 

رقائق بطاطس ثالثية الطهو، مهروس البازالء
185 درهًما إماراتًيا

)D( سمك قد كورنويل مشوي
مهروس القرنبيط، بهارات أماال، َكَبر، 

رمان، صوص سلطانة
165 درهًما إماراتًيا

صيد اليوم
اسأل النادل عن 

سمكنا الطازج الختيار اليوم
160 درهًما إماراتًيا

مأكوالت بحرية
)D, V( دامبلينج البطاطس والكينوا

 صلصة الكاري، هندباء،
فطر مخلّل 

135 درهًما إماراتًيا

)V, N, D( تارت الخرشوف
جزر صغير مشوي، بيكورينو إنجليزي

145 درهًما إماراتًيا

)V, D( ريزوتو شعير مقشور وقرع عسلي
 بيستو بروكلي، بوراتا محلية المصدر

135 درهًما إماراتًيا

)V, D( قرنبيط ويلينجتون
جبن مونتجمري شيدر، سلطة

خس الم بيكاليلي
140 درهًما إماراتًيا

من الحديقة

بودينج، تارت، حلوى

)D, N, A( كعكة تفاح مقلوبة
كاستر جران مارنييه،

آيس كريم فانيليا كورنيش
60 درهًما إماراتًيا

)D, N( بودينج التوفي الدبق
تمر خضري ملكي، قرص عسل،

آيس كريم بعسل حتا
60 درهًما إماراتًيا

)D, N, A( بينا كوالدا إيتون ميس
أناناس معصور، مرينج، 

آيس كريم جوز الهند
60 درهًما إماراتًيا

)D, N, A( تارت دبس الفستق
موسلي الفستق، كمبوت توت، 
آيس كريم خبز توست بني 

60 درهًما إماراتًيا

)D, N( تشيز كيك فانيليا
سوربيه الكمثرى والروبارب

60 درهًما إماراتًيا

)D, N( بودينج شوكوالتة مبخرة
جيالتو قهوة، موز بالكراميل

60 درهًما إماراتًيا

أنواع من الجبن البريطاني
م  اختياراتنا الممتازة من األجبان البريطانية المصنوعة يدوًيا ُتقدَّ

مع البسكويت المصنوع بالمطعم ومربى التين الممتازة الخاصة بنا.

اسأل النادل عن المزيد من التفاصيل
واالقتراحات بخصوص المشروبات المرافقة

مجموعة مختارة من 3 أنواع جبن
55 درهًما إماراتًيا

مجموعة مختارة من 5 أنواع جبن
75 درهًما إماراتًيا

دة بالدرهم اإلماراتي وتشمل %7 رسوم بلدية و%10 رسوم خدمة باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. نيئ )R( يحتوي على محار )S( مناسب للنباتيين )V( يحتوي على مكسرات )N( يحتوي على منتجات ألبان )D( يحتوي على كحول )A( ُيرجى إخبار النادل إذا كنت تعاني من أيٍ من أنواع حساسية أو عدم تحّمل الطعام. األسعار محدَّ

وفًقا لقانون حكومة دبي، لن يتم تقديم المشروبات الكحولية للسيدات والسادة الذين تقل أعمارهم عن 21 عاًما في أي من مطاعمنا، ولن ُيسمح لهم بدخول أي من حاناتنا أو صاالتنا أو أماكن السهرات الليلية. 

األطباق الجانبية

)D,A( بارفيه كبد الدجاج
بارفيه كبد الدجاج، مربى سفرجل، 

خبز متخمر محّمص، توت عليق مخلّل
90 درهًما إماراتًيا

أطباق باردة

سلطعون كورنيش، مايونيز أعشاب خفيف، 
تفاح، خيار مخلّل،

)D, S( أوراق حبق ترنجاني
90 درهًما إماراتًيا

روبيان مسلوق، بابريكا،
)D, S( زبدة بنية 
75 درهًما إماراتًيا

تارتار شمندر أحمر، تفاح أخضر،
)V, D( أفوكادو

75 درهًما إماراتًيا

)D, S( سمك موسى
رازور كالم، روبيان بني، حامض ليمون، َكَبر،

خبز محّمص بزبدة األنشوجة، مربى بصل
185 درهًما إماراتًيا

)N, D( برجر بقر أنجوس من ريب روم
رقائق بطاطس ثالثية القطع، مونتجمري شيدر،

مخلّل ريب روم
165 درهًما إماراتًيا

بطاطس سوتيه كيبفلر
)D, V( زبدة بنية، بقدونس

35 درهًما إماراتًيا

رقائق بطاطس ثالثية الطهو،
توابل ريب روم

35 درهًما إماراتًيا

مهروس بطاطس ماريس بيبر،
)D, V( نخاع عظم، كمأة 

35 درهًما إماراتًيا

سلطة سوق المزارعين،
)V( صلصة خل مع طرخون 

35 درهًما إماراتًيا

سيقان بروكلي لينة مشوية، 
)N, D, V( ثوم، بندق
35 درهًما إماراتًيا

جزر غير مهّجن، 
)D, V( زبدة أعشاب خفيفة

35 درهًما إماراتًيا

كرنب أجعد، زبدة بنية
)D, V( تفاح بالكراميل

35 درهًما إماراتًيا

)V, D( كيديجري خضروات الربيع
ريكوتا مدخنة، بيض دجاج مقرمش

140 درهًما إماراتًيا



 

 

 

 

 
 

 



 مشاوي خشب الزان*
 

 هيرفورد أرجنتيني
 لحوم ماشية أيرلندية مجّففة حائزة على جوائز

 ترّبت على تناول الحشائش
 

 جم 052شريحة لحم تندرلوين 
 درهًما إماراتًيا052 

 
 جم 022شريحة لحم ستريب لوين 

 درهًما إماراتًيا062 

 
 طبق لحم كوبيه نقي 

 من ويستهولم 
 لحوم ماشية أسترالية ترّبت على تناول الحشائش 

 باإلضافة إلى مزيج مخّصص من الحبوب
 للحصول على تعريقات دهنية غنية

 
 جم 022 7شريحة لحم تندرلوين درجة 

 درهًما إماراتًيا495 
 

 جم  422 6شريحة لحم ريب آي بالعظم درجة 
 درهًما إماراتًيا 592 

 
Rib Room Cut of the Day 

Ask your server for the daily special cut 

 
 
 

 لحوم ماشية أنجوس تغذّت على حشائش من جرينج

 ماشية أسترالية ترّبت على 
 تناول الحبوب وتتميز بتعريقات دهنية غنية

 
 جم022 شريحة لحم تندرلوين 

 درهًما إماراتًيا052 
 

 جم022 شريحة لحم ستريب لوين 
 درهًما إماراتًيا065 

 
 

 جون ستون

 لحوم ماشية أيرلندية مجّففة حائزة على جوائز 
 ترّبت على تناول الحشائش

 
 جم022 شريحة لحم ريب آي 

 درهًما إماراتًيا055 
 

 جم022 شريحة لحم ستريب لوين 
 درهًما إماراتًيا072 

* درهًما إماراتًيا. وسُيضاف المبلغ المتبقي إلى الفاتورة.  092يطلب نزالء نصف اإلقامة بقيمة تصل إلى   

دة بالدرهم اإلماراتي وتشمل  رسوم خدمة باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. 02%رسوم بلدية و 7%األسعار محدَّ  

 ُيرجى إخبار النادل إذا كنت تعاني من أيٍ من أنواع حساسية أو عدم تحّمل الطعام. 



 



 قائمة ريب روم لألطفال

  (D)يحتوي على منتجات ألبان (N)يحتوي على مكسرات  (V)مناسب للنباتيين 

 ُيرجى إخبار النادل إذا كنت تعاني من أيٍ من أنواع حساسية أو عدم تحّمل الطعام. 

دة بالدرهم اإلماراتي وتشمل   رسوم خدمة باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. 01%رسوم بلدية و 7%األسعار محدَّ

 المقباّلت
 

 (V, D)حساء الطماطم 
 خبز محّمص بجبنة يارج والكمأة

 درهًما إماراتًيا 01
 

 (V)دامبلينج الكينوا المقرمشة 
 صوص الكاري

 درهًما إماراتًيا 02
 

 (D, N)شطائر أصابع السمك 
 بطاطس مقلية

 درهًما إماراتًيا 01
 

 (V)سلطة الخس المشّكلة من مصادر محلية 

 طماطم شيري، خيار،
 صوص عسل حتا وليمون

 درهًما إماراتًيا 01
 
 
 

 األطباق الرئيسية
 

 (D)فطيرة الدجاج والكراث 
 بطاطس مهروسة

 درهًما إماراتًيا 52
 

 (D)سمك ورقائق البطاطس 
 صوص التارتار، رقائق البطاطس

 درهًما إماراتًيا 52
 

 (D)فيليه مينيون 
 صوص ديان، رقائق البطاطس

 درهًما إماراتًيا 52
 

 (V, D)معكرونة كافاتابي بالجبنة 

 درهًما إماراتًيا 52

 
 الحلويات

 
 تشيز كيك

 توت العليق الطازج، سوربيه الكمثرى والروبارب
 درهًما إماراتًيا 02

 
 (D, N)براونيز الشوكوالتة 

 صوص الشوكوالتة، كريمة
 درهًما إماراتًيا 02

 
 (D, N)كب كيك مارشميلو 

 مربى الفراولة، كريمة الفانيال
 درهًما إماراتًيا 02

 
 (D, N)آيس كريم 

 فانيليا أو فراولة أو شوكوالتة حسب اختيارك
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