
IFTAR MENU

Lentil Soup (V) 

Chicken Cream Soup 
Served With Bread Croutons And Lemon  

Dates & Selection Of Dried Fruits 

Assorted Bread Selection
Brown And White Arabic Bread, Soft And Crispy
Marqook Bread, Egyptian  
Cheese Grissini, Za’atar Olive Oil Dip  

Ramadan Beverages
Qamar Al Din
Jallab (N)
Tamerin (N)
Laban

ON THE TABLE SOUP
ON THE BUFFET

Tabouleh
Salad Of Freshly Chopped Parsley Tossed 
With Cracked Wheat And Tomatoes

Fattoush
Toasted Arabic Bread Salad With Cucumber, Tomato, 
Fresh Herbs, Olive Oil, Vinegar And Pomegranate

Hummus
Chickpeas Ground With Tahina Paste Flavoured 
With Olive Oil

Mixed Vegetable Pickles With Chilli 

Marinated Mixed Olives Black And Green 

Stuffed Vine Leaves
Rolled Vine Leaves Filled With Rice And Herbs Cooked 
With Lemon

Khaiar Bil Laban
Thinly Sliced Cucumber Blended With Fresh Yoghurt, 
Dry Mint And Parsley

Puy Lentil & Sweet Potato Salad

Salmon Niçoise Salad

Mixed Green Leaves

Marinated Mixed Olives Black And Green

COLD MEZZEH
ON THE TABLE FOR SHARING

Kebbeh
Traditional Fried Meat Balls Filled With Minced Meat 
And Spices

Spinach Fattayer (V)
Flaky Pastry Filled With Spinach And Flavoured 
With Sumac And Onion

Cheese Rakakat
Akawi Cheese Wrapped In Filo Dough Parcel 
And Crisp Fried 

HOT MEZZEH
UNDER THE HEAT LAMP

Lamb Ouzi
Slow Roasted Lamb Marinated In A Blend Of Arabic 
Spices Served On Top Of Saffron Rice With Yellow 
Lentils And Marqook Bread

Nomad Mixed Grill
Chicken Joojeh Kebab, Kubedeh Kebab, Kebeb Bil Robe

Saj
Za’atar Manakish, Cheese Manakish, 
Turkey Ham & Cheese

Emirati Dishes
Samak Magli With Eash Abid 
Veal Harees 

Arabic Dishes
Dawood Basha 
Chicken Moulakia 

BUFFET 

Please inform us of any allergies or dietary requirements before ordering 
      
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of 7% Municipality fees, 10% service charge and 5%Value Added Tax 

Dishes indicated with (V) - Vegetarian (N) - Contains Nuts (GF) - Gluten Free -       Signature Dish

SHARE
The Moment
Ramadan is a time for reflection and hope, a time to come together and open our hearts fully.
From iftars and suhoors to curated events and meal kits, Jumeirah offers the perfect setting to 
reconnect and share precious moments with loved ones, whether near or far. Scan to view all of

our Ramadan offers

This is a sample menu. Please contact a member of our team for the menu of the day

AED 120



Selection Of Ramadan Sweets

Cheese Katayef 

Muhalabiya

Red Velvet Cheesecake (N)

Chocolate Mousse

Sliced Fresh Fruits

Umm Ali (N)

Indian Dishes
Paneer Shahi Korma (V)
Sabz Dum Biryani (N)

Western Dishes 
Cauliflower & Broccoli Gratin 
Herbs Gnocchi With Cheese Sauce

Asian Dishes
Thai Green Seafood Curry 
Steamed Jasmine Rice 

BUFFET DESSERT PLATTER 
ON THE TABLE FOR SHARING

IFTAR MENU

Please inform us of any allergies or dietary requirements before ordering 
      
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of 7% Municipality fees, 10% service charge and 5%Value Added Tax 

Dishes indicated with (V) - Vegetarian (N) - Contains Nuts (GF) - Gluten Free -       Signature Dish
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قائمة اإلفطار

شوربة عدس (ن) 

شوربة دجاج بالكريمة 
ُتقّدم مع قطع الخبز والليمون 

تمور ومجموعة من فواكه مجففة 

تشكيلة متنوعة من الخبز
خبز عربي أبيض وبني، خبز المرقوق الطري والمقرمش، 

خبز مصري، خبز جريسيني بالجبن، 
صلصة غموس من زيت الزيتون والزعتر 

مشروبات رمضانية
قمر الدين

ب (مك)
ّ

ج�
تمر هندي (مك)

لبن

الشورباتُيقدم على المائدة
في البوفيه

تبولة
سلطة البقدونس المقطع مع البرغل والطماطم

فّتوش
سلطة من الخبز العربي المقلي مع الخيار والطماطم وا�عشاب 

الطازجة وزيت الزيتون والخل ودبس الرّمان.

حّمص
حّمص مروس مع صلصة الطحينة وزيت الزيتون

خضاّر مخلل مشكل مع الفلفل الحاّر 

زيتون مخلل أخضر وأسود  

محشي ورق عنب
أوراق العنب المحشية بخلطة من ا�رز وا�عشاب ومطهية مع الليمون

خيار باللبن
شرائح الخيار الرفيعة مع الزبادي الطازج والنعناع المجفف والبقدونس

سلطة العدس والبطاطا الحلوة

سلطة نيسواز السلمون

لة
ّ
أوراق خضراء مشك

ل ومتّبل أسود و أخضر
ّ
زيتون مشك

الماّزة الباردة
ُتقدم على المائدة للمشاركة

ِكبة
كرات لحم مقلية بحشوة اللحم المفروم والتوابل

فطائر السبانخ (ن)
رقائق من العجينة الهشة بحشوة السبانخ والسماق والبصل

رقاقات الجبن
رقائق عجينة الفيلو الهشة المقلية بحشوة جبن العكاوي 

الماّزة الساخنة
ُتقدم أسفل مصابيح تسخين الطعام

أوزي لح� ضأن
لحم ضأن مشوي متبل بخلطة من التوابل العربية، ُيقدم مع أرّز 

بالزعفران وعدس أصفر وخبز المرقوق

تشكيلة مشاوي نوماد
جوجة كباب دجاج، كباب كوبيده، كباب بالروب

صاج
مناقيش زعتر، مناقيش جبن، 

لحم ديك رومي وجبن

أطباق إماراتية
سمك مقلي مع خبز أبيض 

هريس لحم العجل 

أطباق عربية
داوود باشا 

ملوخية بالدجاج 

أطباق البوفيه

١٢٠ درهم

ُيرجــى إبالغنــا فــي حــال كان لديــك أي متطلبــات غذائيــة أو حساســية تجــاه أحــد المكونــات قبــل طلب الطعام.

جميع ا�سعار بالدرهم ا¸ماراتي وتشمل %7 رسوم بلدية و%10 رسوم خدمة و%5 ضريبة القيمة المضافة.
ا�طباق المشار إليها بـ (ن) - أطباق نباتية، (مك) - تحتوي على مكسرات، (خ غ) - خالية من الغلوتين-        أطباق مميزة

شاركنا أجمل اللحظات
رمضان هو شر التأمل وا�مل والعطاء، ومناسبة ُمميزة ينتظرها الجميع كل عام للقاء وُمشاركة أصدق اللحظات 

النابعة من القلب.

 بهذا الشر الكريم، تدعو جميرا الجميع ¸عادة التواصل ومشاركة أمتع اللحظات التي Á ُتقدر بثمن بصحبة 
ً
Áواحتفا

ا�هل وا�صدقاء مع وÁئم ا¸فطار والسحور وقضاء أمتع ا�وقات مع الفعاليات الرمضانية الُمميزة.
امسح هنا لعرض

جميع عروضنا الرمضانية

يرجــى العلــم بــأن هــذه القائمــة عبــارة عــن نمــوذج لقائمــة اإلفطــار. للحصــول علــى قائمــة اليــوم الرجاء التحدث ألحد أعضاء الفريق



تشكيلة من الحلويات الرمضانية

قطايف بالجبنة 

مهلبية

تشيز كيك ريد فيلفت (مك)

موس الشوكوالتة

شرائح الفواكه الطازجة

أّم علّي (مك)

أطباق هندية
بانير شاهي كورما (ن)

برياني دوم سابز (مك) 

أطباق غربية 
جراتان البروكلي والقرنبيط 

باستا نيوكي مع ا�عشاب وصلصة الجبنة 

أطباق آسيوية
مأكوÁت بحرية بالكاري ا�خضر التايلندي 

أرّز الياسمين على البخار 

أطباق حلويات أطباق البوفيه
ُتقدم على المائدة للمشاركة

ُيرجــى إبالغنــا فــي حــال كان لديــك أي متطلبــات غذائيــة أو حساســية تجــاه أحــد المكونــات قبــل طلب الطعام.

جميع ا�سعار بالدرهم ا¸ماراتي وتشمل %7 رسوم بلدية و%10 رسوم خدمة و%5 ضريبة القيمة المضافة.
ا�طباق المشار إليها بـ (ن) - أطباق نباتية، (مك) - تحتوي على مكسرات، (خ غ) - خالية من الغلوتين-        أطباق مميزة

قائمة اإلفطار

شاركنا أجمل اللحظات
رمضان هو شر التأمل وا�مل والعطاء، ومناسبة ُمميزة ينتظرها الجميع كل عام للقاء وُمشاركة أصدق اللحظات 

النابعة من القلب.

 بهذا الشر الكريم، تدعو جميرا الجميع ¸عادة التواصل ومشاركة أمتع اللحظات التي Á ُتقدر بثمن بصحبة 
ً
Áواحتفا

ا�هل وا�صدقاء مع وÁئم ا¸فطار والسحور وقضاء أمتع ا�وقات مع الفعاليات الرمضانية الُمميزة.
امسح هنا لعرض

جميع عروضنا الرمضانية

١٢٠ درهم

يرجــى العلــم بــأن هــذه القائمــة عبــارة عــن نمــوذج لقائمــة اإلفطــار. للحصــول علــى قائمــة اليــوم الرجاء التحدث ألحد أعضاء الفريق
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