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THE BREAKFAST  

at 

Burj Al Arab 
 

 

 

 اإلفطار  
 في 

 برج العرب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“À LA CARTE EGG DISHES” 

 قائمة أطباق البيض
 

 
 

120AED 

    درهم ٠۱۲  

 

 

Two eggs sunny side-up served with asparagus,  

potatoes and roasted tomatoes  

جنب مع الهليون، بيضتان مقليتان جنًبا إلى  
 بطاطاس وطماطم محمصة

 

 

Scrambled egg,  

baby herbs (D) 
      بيض مخفوق، أعشاب صغيرة (ل)

 
 

Poached eggs Shakshuka, tomato sauce, paprika,  

garlic, chili peppers (G/D) 

الطماطم، فلفل حلو،  ثوم صلصة بيض مسلوق شكشوكة،  
  و فلفل الحار (ل,غ)

 

UAE Emirati Shakshuka  

Scrambled eggs ,tomato sauce, paprika,  

garlic, onion ,chili peppers (G/D)  

 شكشوكة إماراتية
 بيض مخفوق,صلصة الطماطم ,بابريكا, ثوم ,بصل, فليفلة حرة )ل,غ)

 
 

Classic omelette garnished with asparagus,  

potatoes and roasted tomatoes 

نة بالهليون،عجة بيض كالسيكية مزي  
 بطاطاس وطماطم مشوية

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
N-Contains Nuts, D-Contains Dairy  
G-Contains Gluten, V-Vegetarian 

(م ) مكسرات - غلوتين, - (غ) (ل) ألبان,-  (ن) ,نباتي-
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                                  “LE PARISIEN” 

 لو باريزيان
French Parisian Continental  

   باريزيان فرنسي كونتينانتل
220AED 

مدره ٠۲۲   

 

100% Arabica Coffee from Illy  

or 

Blended Grand Cru Valrhona Hot Chocolate  

or 

Tea of your Choice from our Tea Selection 

  % قهوة أرابيكا من إيللي٠٠۱
شوكوال ساخنة غراند كرو فالرهونا أو   

شاي من أختيارك من تشكيلة الشاي الخاصة بناأو   
 

Lemon, Ginger, Kale and Apple Green Juice 

تفاح األخضرعصير ليمون, زنجبيل, كرنب و   
 

Freshly Squeezed Orange Juice 

 عصير برتقال طازج

Burj Al Arab Signature Blend 

 مزيج برج العرب الخاص بنا
 

Oven fresh Bread and Viennoiseries (G/D) from our Boulangerie 

 خبز طازج و فينويسيريز)ل,غ( من مخبزنا  

 

Beillevaire Butter (D) Fromagerie Beillevaire, Loire Atlantique 

 زبدة بيالفير)ل( من فروماجيري بيفاري، لوار أتالنتيك
 

Homemade Strawberry Jam (V) 

 مربى الفراولة محلية الصنع )ن(  
 

 Emirati Organic Wildflower Honey 

   عسل عضوي من الزهور البرية اإلماراتية
 

Organic Homemade Granola, Greek Yoghurt  

and Fresh Berries and Coulis (D) 

 غرانوال محلية الصنع, لبن يوناني وصلصة  التوت الطازجة )ل( 
 

The Seasonal Fruit  (V) 

from our Orchard in Bekaa Valley, Lebanon 

 فواكه موسمية من من بستاننا في سهل البقاع، لبنان )ن( 
 

24 Month aged Comté and Brie de Meau (D) 

Master Affineur Hervé Mons    

)ل( وبري دي ميو كوميت جبنة  
شهرا ٤۲مخمرة ل   

Les Caves du Pré Normand, Saint Haon le Châtel 

 لو كافي دو بري نورماد, سانت هاون لي شاتيل
 
 

N-Contains Nuts, D-Contains Dairy  
G-Contains Gluten, V-Vegetarian 

(م ) مكسرات - غلوتين, - (غ) (ل) ألبان,-  (ن) ,نباتي-

 

 

“THE INDIAN BREAKFAST” 

  إفطار نباتي هندي

Traditional Vegetarian Breakfast 

  إفطارنباتي تقليدي
310AED 

   مدره ٠۳۱ 

 

100% Arabica Coffee from Illy  

or 

Blended Grand Cru Valrhona Hot Chocolate  

or 

Tea of your Choice from our Tea Selection 

  % قهوة أرابيكا من إيللي٠٠۱
شوكوال ساخنة غراند كرو فالرهونا أو   

  شاي من أختيارك من تشكيلة الشاي الخاصة بناأو 
 

Freshly Squeezed Orange Juice 

 عصير برتقال طازج
Burj Al Arab Signature blend 

  مزيج برج العرب الخاص بنا

 

Whole Wheat and White Bread Toast (G) 

Assorted Signature Jam, Marmalade 

  خبزالقمح الكامل وخبز األبيض محمص مربى مشكل خاص بنا، برتقال  (ل)
 

Beillevaire Butter from Fromagerie Beillevaire, Loire Atlantique 

  ، لوار أتالنتيكمن فروماجيري بيفاري زبدة بيالفير
 

Selection of Freshly Baked Eggless Danish Pastries (G/N) 

   تشكيلة من المعجنات الطازجة قليلة البيض (ل/م) 
 

Dahi Wada (D), Ras Malai (G/D/N) 

Samosa (G), Mint Chutney 

 داهي وادا (ل), راس ماالي (م/ل/غ)  

 ساموسا )غ) , صلصة النعنع

From the North ... الشمال من   

Paratha (G/D), Poha, Poori (G/D) 

Chana Masala (D), Yoghurt (D), Lime Pickles (V) 

  باراثا )ل,غ) , بوها, بوري )ل,غ( 

 تشانا ماساال )ل( , لبن )ل( , مخلل ليمون )خ( 
 

Or أو 

From the South...   الجنوب من   

Idly, Utaapam, Uggani (N) 

Sambar, Tomato Chutney 

Peanut & Cashew Nut Chutney (N) 

 إدلي, إوتابام, أوغاني )ن( سامبر, صلصة طماطم

 فول سوداني و صلصة الكاجو )ن( 
 

Seasonal Fruit Plate 

  طبق فواكه موسمية
N-Contains Nuts, D-Contains Dairy  
G-Contains Gluten, V-Vegetarian 

(م ) مكسرات - غلوتين, - (غ) (ل) ألبان,-  (ن) ,نباتي-
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