
THE ORIGIN

Issue No. 6 Menu

Sikka refers to the alleyways of Deira and Bur
Dubai where famously sold their assortment of
exotic herbs and spices. Absorbed by Middle
Eastern cuisine, these core spices undoubtedly
influenced local tastes. In essence, SIKKA Café
is a local homegrown restaurant café that serves
a mélange of Pan-Arabic cuisine.

With three outlets across Dubai’s most popular
destinations, we pride ourselves on an eclectic
atmosphere that blends natural lighting, nostalgic
style, and flavourful combinations to create an
ambience that truly makes you feel at home.

 Nuts & Seeds |  Vegetarian |  Shellfish |  Vegan |  Dairy-free |  Gluten-free  
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of 5% VAT.

Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with nuts, fish, eggs, milk or gluten. 
Therefore, if you have a food allergy or a special dietary requirement please inform a member of staff. 

Khiyar Bil Laban    18
Cucumber with yoghurt

Mixed Sambousek  26
Vegetable, cheese, meat & punjabi

Chicken Liver  46
Sautéed in special pomegranate molasses
sauce topped with walnuts and garlic chips

Lamb Kibbeh  32
Spiced ground meat, onions, and grain,
pounding bulgur wheat

Arabic Cheese Rolls  28
Homemade rolls filled with feta and
akawi cheese

Grilled Halloumi    46
Served with chopped tomato, olives and Zaatar

Harra Fries     32
French fries saut ed in garlic, coriander
& chili sauce

MEZZE
Baba Ganoush   26 
Grilled eggplant, tomatoes, onion,
lemon juice, olive oil and capsicum

Moutabel Batenjen    26 
Grilled eggplant, tahina, lemon juice,  
zereshk and olive oil

Muhammara   28 
Smoked paprika dip, roasted walnuts, cheese  
and olive oil

Hummus      28 
Choose between Classic, Beiruti or Spiced hummus

SIKKA Trio Hummus     48 
Classic, cumin spiced & pine seeds and Beiruti
hummus with beef served alongside a choice of
house breads

Labneh    32
Dry mint, walnut, bell pepper and cucumber
with aromatic olive oil

Vine Leaves   32
Pickled grape leaves with rice filling

Vegetable Crudit   26
Fresh vegetables served with labneh za’atar dip

Sizzling Vegetables  24
Locally sourced mixed vegetable sautéed with
butter and parsley Chicken Liver

CITY WALK# D E L I C I O U S LY L O C A L

SOUP 

Lentil Soup  24 
Classic lentil soup served with crispy  
pita bread and lemon  

Chicken Soup  28 
Chicken soup served with crispy pita
bread and lemon

Soup-e Jo 

Falafel    28 
Deep-fried chickpea fritters  
served with tahina and mixed pickles

Hummus Meat   46 
Hummus Beiruti topped with beef striploin
meat and roasted pine seeds served with a
choice of house breads

YESTERDAY EASY 
BREEZY

TODAY CHILLED 
VIBES

TOMORROW SELFIE 
WEATHER

EVERY DAY WINTER 
IS COMING



CHEF’S SPECIALTY BREADS

Lamb Kofta  66
Minced lamb meat marinated with Emirati spices

Grilled Lamb Tikka  74
Grilled lamb marinated with Emirati local 
spices, served with french fries

Shish Tawook  64
Locally sourced tender and juicy chicken 
marinated in yougurt and Arabic spices, 
served with french fries

Lamb Chops  88
Tandoori lamb chops served with spicy garlic 
dip, served with french fries

Shrimp Salona    64
Slow cooked shrimp with stew cashew nut 
gravy, Served with white rice

Vegetable Salona    42
Locally sourced mixed vegetables cooked in home 
style cashew nut gravy served with white rice

Butter Chicken   56
Tandoori chicken in makhni gravy

Harees  52
Slow-cooked wheat with lamb topped
with dihn khaneen (ghee)

HOME-STYLE PAN-ARABIC FLAVOURS

Menu

SALADS
Tabouleh    28
Parsley, mint, tomato, onion, crushed wheat,  
olive oil and lemon juice

Fattoush    34
Baby gem, avocado, tomato, za’atar, cucumber,  
olive oil, onion, radish and lemon juice 

SIKKA Salad    44
Beetroot, chammi cheese, dry fruits, dates,  
rocca and chard leaves

Chef’s Signature Salad   66
Locally sourced mixed lettuce, cucumber,
asparagus, carrot, cherry tomato confit, with
your choice of grilled chicken or prawns

SIDE DISH
Rice Small/Large 12/22
Your choice of: steamed or machbous rice

French Fries   Small/Large 16/24
Served with spicy garlic dip

Menu

DESSERTS
Saffron Milk Cake  38
Creamy and rich cake soaked in saffron flavored 
milk and topped with sweetened cream

Katayef Cheesecake   32
Saffron katayef filled with cheesecake 
drizzled with honey

Machbous Laham   74
Baby lamb meat with bzaar served on traditional
Emirati spiced rice

Machbous Kanaad  72
King fish fried with bzaar served on traditional
Emirati spiced rice

Chicken Biryani  58
Home-style chicken biryani served with raita
dip and lime pickle

Shrimp Biriyani   62
Served with raita and lime pickle

Vegetable Biryani   42
Served with crispy onions and lime pickle

Naan  8
Plain or butter 

Khameer Bread  24 
Classic Emirati bread served with cheese  
and date syrup

Paratha  19 
Served with dahi (plain yogurt) and lime pickle

Za’atar Manakish     26 
Za’atar, olive oil, fresh mint, thyme and tomato 

The ‘Cheese’ Manakish  34 
Our blend of mixed cheese 
and chili flakes 

Chicken Tikka Manakish  52  
Makhni gravy, chicken tikka
and mixed cheese

Chef’s Bread Basket  32
Free-flowing selection of speciality breads
for 2 people

Tabouleh 

Katayef Cheesecake 

Machbous Laham

SIKKA Khameer Burger

Mixed Grill   92
Shish tawook, lamb tikka ,lamb kofta served 
with french fries.

Sizzling Ananas Salmon  88
Salmon, locally sourced mixed vegetables
served in a pineapple with creamy dill sauce

Sikka Prawns   126
6 Tiger Prawns marinated in Arabic spices
served with house sauce

SIKKA Royal Platter   262
Shish tawook, lamb kebab, lamb kofta, lamb 
chops, Sikka prawns, served with French fries 
or your choice of rice

Mixed GrillMachbous Kanaad

Chef’s Signature Salad 

Chicken Tikka Manakish

Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with nuts, fish, eggs, milk or gluten. 
Therefore, if you have a food allergy or a special dietary requirement please inform a member of staff. 

Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with nuts, fish, eggs, milk or gluten. 
Therefore, if you have a food allergy or a special dietary requirement please inform a member of staff. 

SIKKA Royal Platter 

Legaimat  28
Fried mini dough balls dipped in honey date syrup

Qemar & Honey Naan  28
Naan bread topped with thick cream,
honey and pistachios

Um Ali  32
Freshly picked Melffy Bread and milk topped with fresh 
cream, pistachio and coconut powder

Saffron Milk Cake
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Chocolate Lava Cake

Chocolate Lava Cake  42
Dark chocolate molten lava cake with a liquid
chocolate ganache center, served with
vanilla ice cream

Kunafa  44
Traditional Turkish Kunafa with cheese

SIKKA Khameer Burger  56
Beef patty, emmental cheese, khameer bread,
onion jam, tomato, lettuce served
with french fries and mixed pickles



#SikkaDubai #SikkaDubaiwww.sikkadubai.ae www.sikkadubai.ae

Moroccan Mint

Infused Water

Passion Fruit Mojito 

MILKSHAKES

Vanilla Caramel Shake 38 
Vanilla ice cream, marshmallows,  
vanilla sauce, milk, whipped cream
 
Chocolate Shake 38 
Chocolate ice cream, chocolate sauce, 
Oreo, milk, whipped cream
 
Strawberry Shake 38 
Strawberry ice cream, lotus biscuit,  
strawberry fruit, whipped cream

 MOCKTAILS

Passion Fruit Mojito  38
Passion fruit pur e, fresh lime, fresh
mint leaves, apple pur e, soda water,
sugar syrup

Arabian Summer  36
Mango juice, vanilla ice cream, mint

Strawberry & Basil  28
Fresh Strawberries, Strawberry puree, basil,
apple juice, sugar syrup, soda water

Pomegranate Spritzer  26
Pomogranate Juice, Lime juice, soda water

Karak Frappe (Dates/Caramel Sauce)  26
Homemade karak, caramel, lotus, vanilla,
karak spices, whipped cream

Lemon And Mint  28
Freshly squeezed lemon juice, mint,
sugar syrup, ice flakes

BLENDS 

Salted Laban  18

Vimto  18

JUICES

Orange  |  Watermelon  |  Mango  |  Pineapple 26 

Pomegranate 32

BOTTLED SODAS

Coca-Cola  |  Coca-Cola Light  |  Sprite    19

   WATER  We Believe To Refill Than Landfill

CHAI 

Karak 14
 
Karak Zafran 16
 
Sulaimani 14

Moroccan Mint - (S/L)  22/32
 
Royal Breakfast  |  Green Tea Curls  23

Iced Tea (Lemon/Peach)  23 

COFFEE    

Espresso (Single/Double)  14/18

Espresso Macchiato 16

Americano  18

Flat White 22

Latte 18

Pistachio Latte 24 

Rose Latte 24

Spanish Latte 24

Cappuccino 18

Mocha 24

Qahwa Emirati (S/L) 26/38

Qahwa Saudi (S/L) 26/38 

Turkish Coffee  22
Served with Turkish delight 

Add ons for all 4 
Vanilla, Chocolate or Caramel 

HOT BEVERAGES 

Hot Chocolate 26 

Pistachio Rose Sahleb 28

الشاي 

الموكتيالت

المزيج اللذيذ 

الميلك شيك

العصائر

المشروبات الغازية 

مياه معدنية نعيد التعبئة لنحافظ على البيئة

القهوة

 26 شوكوالتة ساخنة 

28 سحلب بالفستق والورد 

المشروبات الساخنة

موهيتو باشن فروت  38 
باشن فروت مهروس، ليمون أخضر طازج، أوراق

النعناع، تفاح أخضر  مهروس، 
صودا، شراب السكر

مشروب الصيف  36
عصير مانجو، آيس كريم فانيليا، نعناع

فراولة وريحان  28
فراولة طازجة، فراولة مهروسة، ريحان، عصير تفاح،

شراب السكر، صودا

26 سبريتزر رمان  
عصير رمان ، عصير ليمون ، صودا

كرك فرابيه )صوص التمر أو الكراميل(  26
كرك محلي الصنع، كراميل، لوتس، فانيليا،

بهارات الكرك، كريمة مخفوقة

28 ليمون بالنعناع  
عصير ليمون طازج ، نعناع ، شراب السكر، 

رقائق الثلج

 38 فانيال بالكاراميل 
 آيس كريم فانيال، مارشمالو، صوص الفانيال،

حليب، كريمة مخفوقة

 38 شوكوالتة 
 آيس كريم شوكوالتة، صوص الشوكوالتة،

أوريو، حليب، كريمة مخفوقة 

 38 فراولة 
 آيس كريم الفراولة، بسكويت اللوتس،

فراولة، كريمة مخفوقة 

18 لح  لبن ُممَّ

 18 فيمتو 

 26 رتقال  |  بطيخ  |  مانجو  |  أناناس 

32 رمــان 

 19 كوكا كوال  |  كوكا كوال اليت  |  سبرايت 

22 مياه مفلترة ال محدودة )عادية / فّوارة( 

28/26 مياه معدنية )عادية / فّوارة( 

28 مياه منّكهة ال محدودة )عادية / فّوارة( 

قهوة

سبرتزر  رمان

الميلك شيك

Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with nuts, fish, eggs, milk or gluten. 
Therefore, if you have a food allergy or a special dietary requirement please inform a member of staff. 

تنصح اإلدارة بان األطعمة التي يتم إعدادها هنا قد تحتوي على أو قد تأتي مع مكونات مثل المكسرات، السمك، البيض، الحليب أو الجلوتين. 
لذلك، يرجى إبالغ أحد أعضاء فريق الخدمة إذا كان لديك حساسية تجاه بعض األطعمة أو متطلبات غذائية خاصة.

كرك  14 

كرك بالزعفران   16

ُسليماني   14 

مغربي بالنعناع – )صغير/ كبير(  32/22 

23 شاي فطور ملكي  |  شاي أخضر  

شاي مثلج )ليمون/ خوخ(  23 

إسبريسو )عادي/ دبل(   18/14

إسبريسو ماكياتو   16 

أمريكانو  18

فالت وايت   22 

التيه    18 

التيه بالفستق   24 

24 التيه بالورد 

24 التيه أسباني  

18 كابوتشينو 

24 موكا 

قهوة إماراتية )صغير/ كبير(  38/26 

قهوة سعودية )صغير/ كبير(  26/ 38 

قهوة تركية  22 
تقدم مع راحة الحلقوم 

اإلضافات لكل نوع  4 
فانيال، شوكوالتة أو كاراميل 

Free-Flow House Filtered Water  22
(Still/Sparkling)

Mineral Water (Still/Sparkling)  26/28

Free-Flow Infused Water (Still/Sparkling)     28

  مكسرات  |     نباتي  |     قشريات  |     نباتي جداً  |    خالي من منتجات األلبان  |    خالي من الجلوتين
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 5٪ ضريبة القيمة المضافة.
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قائمة الطعام قائمة الطعام

خبز الشيف المميز
 8 خبز نان  

سادة أو بالزبدة 

 24 خبز خمير  
 خبز إماراتي كالسيكي يقدم مع الجبنة

ودبس التمر 

19 خبز باراتا  
يقدم مع زبادي سادة ومخلل ليمون أخضر

 26 مناقيش زعتر     
زعتر، زيت زيتون، نعناع طازج، زعتر وطماطم 

 34 مناقيش جبنة  
مزيج من الجبنة المشكلة ورقائق 

الفلفل الحار 

 52 مناقيش تّكا دجاج  
 صلصة الطماطم والزبدة الهندية ودجاج تكا

وجبنة مشكلة

سلة خبز الشيف  32
مجموعة من الخبز المميز

لشخصين 

السلطات 
 28 تبّولة    

بقدونس، نعناع، طماطم، بصل، برغل، 
زيت زيتون وعصير ليمون

34 فتّوش    
 لب الخس، أفوكادو، طماطم، زعتر، خيار،

زيت زيتون، بصل، فجل وعصير ليمون 

 44 سلطة سّكة     
 شمندر مع جبنة جامي، فواكة مجّففة، تمر،

أوراق الجرجير والّسلق

سلطة الشيف المميزة     66
مزيج من الخس المحلي، خيار، هليون، جزر،

طماطم كرزية، واختيار ك من دجاج مشوي أو ربيان

نكهات البلدان العربية على الطريقة المنزلية

تّبولة مناقيش تكا دجاج

سلطة الشيف المميزة

طبق سكة رويال

مجبوس لحم

 سكة خمير برجر

مجبوس كنعد

كفتة لحم  66
لحم خروف مفروم متبل مع البهارات اإلماراتية

لحم تكا مشوي   74
لحم غنم مشوي متبل بالبهارات اإلماراتية المحلية

يقدم مع بطاطا مقلية

شيش طاووق  64
دجاج متبل باللبن والبهارات العربية من مصادر محلية،

يقدم مع بطاطا مقلية

أضالع خروف  88
أضالع خروف تندوري تقدم مع صلصة ثوم حارة،

يقدم مع بطاطا مقلية

صالونة الروبيان    64
روبيان مطبوخ ببطء مع مرق الكاجو، تقدم مع

أرز أبيض

صالونة الخضار    42
خضروات مشكلة محلية مطبوخة مع مرق الكاجو

على الطريقة المنزلية، تقدم مع األرز األبيض

دجاج بالزبدة     56
دجاج التندوري مع صلصة الطماطم الهندية والزبدة

هريس  52
قمح مطهو على نار هادئة مع لحم الخروف

ويضاف عليه دهن خنين

مجبوس لحم   74
لحم خروف صغير مع التوابل يقدم على األرز اإلماراتي

التقليدي بالتوابل

مجبوس كنعد   72
سمك كنعد متبل ومقلي، يقدم على األرز اإلماراتي

التقليدي بالتوابل

58 برياني دجاج   
برياني دجاج على الطريقة المنزلية يقدم مع غموس

الرايتا ومخلل الليمون

برياني روبيان     62
برياني روبيان يقدم مع غموس الرايتا ومخلل الليمون

برياني خضار     42
مع بصل مقرمش وليمو ن مخلل

مشاوي مشكلة    92
شيش طاووق ، تكا لحم الضأن ، كفتة لحم تقدم

مع البطاطا المقلية

سمك السلمون مع األناناس  88
سمك سلمون مشوي، خضروات مشكلة محلية

يقدم في األناناس مع صلصة الشبت بالكريمة

روبيان سكة   126
6 حبات روبيان تايجر متبل بالبهارات العربية

تقدم مع صلصة سكة

طبق سكة رويال   262
شيش طاووق، تكا لحم، أضالع خروف، كفته
لحم، روبيان سّكة يقدم مع صلصه ثوم حاره

مع اختيارك من األرز أو البطاطا المقلية

األطباق الجانبية 
 22/12 أرز صغير/كبير 

اختيارك من: األرز البربري أو المبّخر أو المجبوس

 24/16 بطاطا مقلية   صغير/كبير 
تقدم مع صلصة ثوم حارة  مشاوي مشكلة

تنصح اإلدارة بان األطعمة التي يتم إعدادها هنا قد تحتوي على أو قد تأتي مع مكونات مثل المكسرات، السمك، البيض، الحليب أو الجلوتين. 
لذلك، يرجى إبالغ أحد أعضاء فريق الخدمة إذا كان لديك حساسية تجاه بعض األطعمة أو متطلبات غذائية خاصة.

تنصح اإلدارة بان األطعمة التي يتم إعدادها هنا قد تحتوي على أو قد تأتي مع مكونات مثل المكسرات، السمك، البيض، الحليب أو الجلوتين. 
لذلك، يرجى إبالغ أحد أعضاء فريق الخدمة إذا كان لديك حساسية تجاه بعض األطعمة أو متطلبات غذائية خاصة.

الحلويات 
38 ميلك كيك بالزعفران    

كعكة إسفنجية ناعمة مغّطاة بالحليب
بنكهة الزعفران

 32 قطايف تشيزكيك  
قطايف محشّوة بالتشيزكيك ومرشوشة بالعسل 

ميلك كيك بالزعفران

  مكسرات  |     نباتي  |     قشريات  |     نباتي جداً  |    خالي من منتجات األلبان  |    خالي من الجلوتين
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 5٪ ضريبة القيمة المضافة.

  مكسرات  |     نباتي  |     قشريات  |     نباتي جداً  |    خالي من منتجات األلبان  |    خالي من الجلوتين
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 5٪ ضريبة القيمة المضافة.

كعكة الفا بالشوكوالته قطايف تشيزكيك 

 28 لقيمات  
كرات العجين المقلية تقدم مع دبس التمر

28 خبز نان بالقيمر والعسل    
خبز نان مغّطى بالقشطة والعسل

والفستق

32 أم علي   
خبز ميلفي وحليب طازج مغطى بالقشطة الطازجة

والفستق ومسحوق جوز الهند

كعكة الفا بالشوكوالته   42
كيك بالشوكوالته الداكنة محشوة بشراب

الشوكوالتة تقدم مع آيس كريم فانيال

كنافة   44
كنافة تركية محشّوة بالجبنة

سكة خمير برجر  56
برجر بقري، جبنة إيمنتيل، خبز خمير، مربى بصل،

طماطم، خس، تقدم مع بطاطا مقلية
ومخلالت مشكلة



#DELICIOUSLYLOCAL

قائمة الطعام  اإلصدار السادس 

CITY WALK

أصل التسمية 
ة هــي كلمــة إماراتيــة تعنــي الزقــاق وجمعهــا )ســكيك(،  ســكَّ
والتــي كانــت تكثــر فــي منطقتــي ديــرة وبــر دبــي، حيــث كان 
يأتــي هنــاك التجــار ليبيعــوا تشــكيلة متنوعــة مــن األعشــاب 
والتوابــل الغريبــة. هــذه التوابــل األساســية أضافــت مذاقــات 
لذيــذة علــى مطابــخ دول الشــرق األوســط، وبــال شــك كان 
ة  مــن ضمنهــا المطبــخ اإلماراتــي. فــي جوهــره، يعتبــر ســكَّ
مقهــى محلــي يقــدم مزيجــًا مــن مأكــوالت البلــدان العربيــة.

مــن خــالل ثالثــة فــروع ضمــن أشــهر األماكــن فــي دبــي، نفخــر 
واألناقــة  الطبيعيــة  اإلنــارة  بيــن  تمــزج  رائعــة  أجــواء  بتوفيــر 
ــي  ــك ف ــعر وكأن ــات لتش ــن النكه ــع م ــج رائ ــع مزي ــن م والحني

المنــزل فعــاًل.

المقبالت
 26 بابا غنوج    

باذنجان مشوي، طماطم، بصل، عصير ليمون،
زيت الزيتون و الفليفلة

 26 متبل باذنجان    
 باذنجان مشوي، طحينة، عصير ليمون،

زيريشك وزيت زيتون

 28 رة    محمَّ
 غموس بابريكا مدخنة، جوز محمص،

جبنة وزيت زيتون 

28 ص       حمُّ
اختيارك من حمص كالسيكي، بيروتي، 

أو حمص متبل

 48 ص سّكة الثالثي       حمُّ
ثالثة أنواع من الحمص: كالسيكي، كمون متبل

مع صنوبر، وبيروتي مع لحم بقر يقدم مع
اختيارك من الخبز

 32 لبنة    
نعناع مجفف، جوز، فلفل رومي، خيار، زيت زيتون

32 ورق عنب     
ورق عنب بحشوة األرز

خضرة مقطعة    26
خضار طازج يقدم مع غموس اللبنة والزعتر

سوتيه خضروات    24
مزيج خضار من مصادر محلية مقلية

بالزبدة والبقدونس

18 خيار باللبن    
زبادي مع خيار

 26 سمبوسة مشّكلة  
خضار، جبنة، لحم وبنجابي 

 46 كبدة دجاج  
مقلية قلياًل مع دبس الرمان ومزيّنة بالجوز

و برقائق الثوم 

كبة لحم   32
لحم مفروم متبل، بصل، حبوب، طحن البرغل

رقاقات الجبنة  28
لفائف محشوة بجبنة فيتا و جبنة عكاوي

 46 جبنة حلّومي مشويّة    
حلومي مشوي يقدم مع الطماطم المقطعة

و الزيتون و الزعتر

 32 بطاطا مقليّة حارّة     
 بطاطا مقلية مع الثوم والكزبرة وصلصة

الفلفل الحار 

الشوربة 
 24 شوربة العدس   

 شوربة عدس كالسيكية تقدم مع شرائح خبز عربي
مقرمش وليمون

 28 شوربة الدجاج 
شوربة دجاج تقدم مع شرائح خبز عربي مقرمش

وليمون

شوربة العدس

كبدة دجاج

تنصح اإلدارة بان األطعمة التي يتم إعدادها هنا قد تحتوي على أو قد تأتي مع مكونات مثل المكسرات، السمك، البيض، الحليب أو الجلوتين. 
لذلك، يرجى إبالغ أحد أعضاء فريق الخدمة إذا كان لديك حساسية تجاه بعض األطعمة أو متطلبات غذائية خاصة.

 إيزي بريزياألمـس

 أجواءالـيـوم
لالسترخاء

اقترب الشتاءكـل يـوم

 طقس اللتقاط غـدًا
صور سيلفي

  مكسرات  |     نباتي  |     قشريات  |     نباتي جداً  |    خالي من منتجات األلبان  |    خالي من الجلوتين
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 5٪ ضريبة القيمة المضافة.

 28 فالفل    
كرات مقلّية  مصنوعة من الحّمص تقدم مع 

الطحينة والمخّلل المشّكل 

46 حّمص باللّحم   
حّمص بيروتي مع لحم ستريبلوين بقري

و صنوبر محّمص، يقدم مع اختيارك من الخبز


