
Kids Menu
قا�ة الصغار



( N ) NUTS   ( S ) SHELLFISH  ( G ) GLUTEN FREE ( D ) DAIRY FREE ( E ) EGG FREE  
( V ) VEGETARIAN   ** not included in our half board offer           Tean Signature Dish
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, 
local fees and taxes. Please highlight any specific food allergies or intolerance to our 
colleagues before.

MINI CHEESE BURGER | 58
Beef patty, cheddar, lettuce, tomato 

Served with French fries 
or seasonal salad       

GRILLED SEABASS  | 58
Grilled seabass served with your choice 

of side: steamed vegetables, French 
fries, rice or seasonal salad                                

CHICKEN NUGGETS | 48
Panko crumbed chicken served 

with your choice of side: steamed 
vegetables, French fries, rice 

or seasonal salad

PENNE PASTA | 48
With your choice of sauce: 

Cream or Tomato, Bolognese        

MINI MARGHERITA | 48
Tomato, cheese (V)

ICE CREAM & SORBET 1 scoop | 21

Your Choice of:

ICE CREAM 
Vanilla | Chocolate

SORBET 
Mango | Strawberry

ميني برغر بالجبنة | ٥٨
قرص لحم بقري، جبن شيدر، خس، طماطم
ُيقدم مع بطاطس مقلية أو سلطة خضار 

موسمية 

سمك قاروس مشوي | ٥٨
سمك قاروس مشوي مع طبق جانبي من 
اختيارك: خضار مطهوة بالبخار أو بطاطس 

مقلية أو أرز أو سلطة خضار موسمية 

ناغتس الدجاج | ٤٨
دجاج مغّلف بالبقسماط مع طبق جانبي من 
اختيارك: خضار مطهوة بالبخار أو بطاطس 

مقلية أو أرز أو سلطة خضار موسمية 

معكرونة بيّنيه | ٤٨
مع صلصة من اختيارك: كريمة أو صلصة 

طماطم أو بولونيز 

ميني مارغريتا | ٤٨
طماطم، جبن (ن) 

آيس كريم وسوربيه (مغرفة واحدة) | ٢١

اختيارك من بين

ا�يس كريم
فانيليا | شوكوالتة 

السوربيه
مانغو | فراولة

Kids Menu 
Made with fresh and selected seasonal products 

in order to provide the highest quality to our kids     
محّضرة من منتجات موسمية طازجة ومختارة بعناية لنقدم ¢طفالكم أعلى جودة 

قا�ة الصغار

(م) مكسرات، (ق) قشريات، (غ) خاٍل من الغلوتين، (ح) خاٍل من الحليب ومشتقاته، (ب) خاٍل من البيض، 
(ن) نباتي ** صنف غير مشمول في عرض الوجبتين        طبق خاص من تين

كافة ا�سعار هي بالدرهم ا�ماراتي وتشمل كافة رسوم الخدمة والرسوم والضرائب المحلية 
المطبقة. يرجى منك إخبار زم¨ئنا بأي حساسية لديك أو بأي أطعمة ¢ تتحّملها قبل الطلب. 


