


STARTERS & SOUPS

Coleslaw Salad with Heart of Romaine Lettuce (E,D)
Clear Chicken Soup with Angel Hair Pasta

Smiley Tomato Soup (VG, GF)

MAIN COURSES & BURGERS 

Ham & Cheese Sandwich (E, D)
Wok & Roll Fried Rice with Chicken (GF, E)

Crispy Fish Fingers with Fries (E)
Yummy Mini Burger Beef or Chicken (E, D)

Served with French fries 

DESSERT

Chocolate Cookie (D, E, S, N)
Vanilla Ice Cream, Hot Chocolate Sauce

Crepes Cake (D, E)
Vanilla Cream, Fresh Berries and Coulis

 Fresh Fruit Kebabs 

Ice Cream & Sorbet (N)
Vanilla, Chocolate, Strawberry, Lemon

All our dishes are prepared with low fat, 
low salt and low sugar 
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MIX & MATCH
Select your main course with one of each side dish
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PROTEIN

GRILLED  
OR STEAMED
Seabass Fish
Salmon 

GRILLED
Chicken Breast  
(GF)
Beef Tenderloin  
(GF)

STARCH

Sautéed  
Potatoes (GF)
Pomme Purée (D)
French Fries (GF)
Olive Oil  
Semolina
Baked Beans  
(GF)

VEGETABLES (GF)

Grilled  
Vegetables
Steamed  
Asparagus
Baby Carrots  
& Peas
Steamed Corn 

Spinach & Green 
Beans

المَقبالت والشوربات

سلطة الملفوف مع قلب الخس الروماني )ب، أ(
شوربة دجاج صافية مع باستا رفيعة
شوربة طماطم )ن.ص، خ.غ(

األطباق الرئيسية والبرغر 

سندويش اللحم والجبنة )ب، أ(
أرّز مقلي على طريقة ووك آند رول مع الدجاج )خ.غ، ب(
أصابع سمك مقرمشة مع البطاطا المقلّية )ب(
 ميني برغر لحم بقر أو دجاج )ب، أ(
ُيقّدم مع البطاطا المقلّية  

الحلويات

كوكيز بالشوكوالتة )أ، ب، ص، مك(
آيس كريم الفانيال، صلصة الشوكوالتة الساخنة

كيك الكريب )أ، ب(
كريمة الفانيال، توت طازج وصلصة

 كباب فواكه طازجة 

اآليس كريم والسوربيه )مك(
فانيال، شوكوالتة، فراولة، ليمون

 تحتوي جميع أطباقنا على كمية قليلة
 من الدهون والملح والسّكر 

وجبة كاملة
اختر طبقك الرئيسي المفضّل مع أحد األطباق الجانبية

اللحوم وثمار البحر

المشوّية أو المطهّية 
على البخار

سمك القاروس

سلمون 

المشوية

 صدر دجاج 
)خ.غ(

تندرلوين لحم البقر 
)خ.غ(

النشويات

 بطاطا
سوتيه )خ.غ(

بوريه التّفاح )أ(

بطاطا مقلية )خ.غ(

 زيت الزيتون 
وسميد

فاصولياء مطهّية 
)خ.غ(

الخضار )خ.غ(

 خضار
مشوية

 هيليون مطهي 
على البخار

 جزر صغير
وبازالء

 ذرة مطهّية 
على البخار

سبانخ ولوبياء

[V] Vegetarian, [N] Contains Nuts, [R] Contains Raw Meat, [GF] Gluten Free, [VG] Vegan, [D] Contains Dairy, 

[E] Contains Egg, [S] Contains Soy, [SE] Contains Sesame, [SF] Contains Shellfish

]ن[ نباتي، ]مك[ يحتوي على مكّسرات، ]ل.ن[ يحتوي على لحم نيء، ]خ.غ[ خاٍل من الغلوتين، ]ن.ص[ نباتي صرف، ]أ[ يحتوي على منتجات األلبان، 

]ب[ يحتوي على بيض، ]ص[ يحتوي على صويا، ]سم[ يحتوي على سمسم، ]ق[ يحتوي على قشريات

Please Inform Us Of Any Allergies Or Dietary Requirements Before Ordering

ُيرجى إبالغنا في حال كنت تعاني من حساسية تجاه أحد المكونات، أو في حال كان لديك متطلبات غذائية خاصة قبل الطلب

All prices are in UAE Dirhams and inclusive of 7% Municipality fees, 10% Service charge and 5% Value Added Tax. 

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 7% رسوم بلدية و10% رسوم خدمة و5% ضريبة القيمة المضافة

PASTA! PASTA! PASTA!
 

Mac & Cheese (V, D)
Spaghetti with Meat Balls

Butterfly Pasta with Cream Sauce and
 Bacon Bits (D)

أطباق  الباستا !
 
ماك آند تشيز )ن، أ(
سباغيتي مع كرات اللحم
باستا مع صلصة كريمية 
 وقطع لحم مقّدد )أ(
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