


      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

       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

ARABIC SWEET HIGH TEA | 318

SERVED DAILY FROM 14:00 TO 18:00
For 2 Persons

LUQAIMAT 
Date Syrup | Sesame Seeds | Saffron

SAGO
Desiccated Coconut | Saffron

ASIDA
Caramelized Sugar Syrup | Saffron
Roasted Flour (N)

KHANFROOSH
Date Syrup | Saffron 

KHABISA 
Toasted Semolina | Rose Water
Caramelized Sugar Syrup (N)

CHEESE KUNAFA 
Pistachio | Honey (N)

ROSE TURKISH DELIGHT

DATES

SELECTION OF TEA OR COFFEE

Signature Jumeirah Black Tea or Signature Green
Tea or Cappuccino or Americano (G) (E)

وجبة ما بعد الظهيرة الخفيفة العربية  |  318

يوميًا من الساعة ٢ عصراً حتى الساعة ٦ مساًء
لشخصين 

لقيمات
شراب التمر  |  سمسم  |  زعفران 

ساقو
جوز هند مجفف  |  زعفران 

عصيدة
شراب سكر مكرمل  |  زعفران

طحين محّمص )م(

خنفروش
شراب تمر  |  زعفران 

خبيصة
سميد محّمص  |  ماء ورد 

شراب سكر مكرمل )م(

كنافة بالجين
فستق  |  عسل )م(

حلوى تركية بالورد 

تمور

الشاي أو القهوة

شاي أسود مميز بتوقيع جميرا أو شاي أخضر مميز أو كابوتشينو 
أو أمريكانو )غ( )ب(



      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

       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

ARABIC SAVOURY & SWEET
HIGH TEA | 338

SERVED DAILY FROM 14:00 TO 18:00
For 2 Persons

SAVOURY

OLIVES 
Persian Feta | Mint (V) (G*)

LAMB SAMBUSEK 
Lamb | Pastry | Tahini Sauce

FALAFEL 
Baba Ghanoush | Tartar Sauce | Pomegranate (G*)

CHEESE REKAKAT 
Cigar Shaped Filled Pastry | Halloumi | Feta
Kasseri Cheese (V)

SWEETS

LUQAIMAT 
Date Syrup | Sesame Seeds | Saffron

KHABISA 
Toasted Semolina | Rose Water
Caramelized Sugar Syrup (N)

CHEESE KUNAFA 
Pistachio | Honey (N)

ROSE TURKISH DELIGHT

DATES

SELECTION OF TEA OR COFFEE

Signature Jumeirah Black Tea or Signature Green
Tea or Cappuccino or Americano (G) (E)

وجبة ما بعد الظهيرة الخفيفة العربية مع 
أصناف مالحة وحلوة  |  338

يوميًا من الساعة ٢ عصراً حتى الساعة ٦ مساًء
لشخصين 

األصناف المالحة

زيتون
جبنة فيتا فارسية  |  نعناع )ن( )غ*(

سمبوسك بلحم الضأن
عجينة محشوة بلحم ضأن  |  صلصة طحينة 

فالفل
بابا غنوج  |  صلصة تارتار  |  رمان )غ*(

رقاقات جبنة 
رقاقات عجين محشوة  |  جبنة حلوم  |  جبنة فيتا 

جبنة كاسيري )ن(

األصناف الحلوة
لقيمات

شراب التمر  |  سمسم  |  زعفران 

خبيصة
سميد محّمص  |  ماء ورد 

شراب سكر مكرمل )م(

كنافة بالجين
فستق  |  عسل )م(

حلوى تركية بالورد 

تمور

الشاي أو القهوة

شاي أسود مميز بتوقيع جميرا أو شاي أخضر مميز أو كابوتشينو 
أو أمريكانو )غ( )ب(




