
جميع اللحوم المقدمة حالل، )N( تحتوي على المكسرات  )V( نباتي )S( بحري )D( منتجات الحليب
تتوفر األطعمة الخالية من الجلوتين حسب الطلب، ال يشمل عرض دعوة للعشاء

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 3.5% رسوم البلدية، و10% رسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة

•  إفطار حسب الطلب  •
•   A  L A  C A R T E  B R E A K F A S T   •

٩٠  )D( بيض فلورنتين
خبز محمص، بيضتان مسلوقتان، سبانخ مطبوخ،

افوكادو، صلصة هولينديز، يقدم مع طماطم كرزية مشوية و، هليون مشوي

)D( بيض بينيديكت
خبز محمص، بيضتان مسلوقتان، ديك رومي مقدد،

  كرنب مطبوخ، صلصة هولينديز، 
يقدم مع طماطم كرزية مشوية و هليون مشوي

٩٠  )D,S( بيض ملكي
 خبز محمص، بيضتان مسلوقتان، سلمون مدخن، سبانخ مطبوخ، 

كافيار، صلصة هولينديز، يقدم مع طماطم كرزية مشوية و هليون مشوي

٩٠  )D( بيض حسب الرغبة
عجة/ مخفوقة/ مسلوق/ مقلي

٩٠ اإلضافات 
طماطم/ فلفل بارد/بصل/مشروم/ جبن  شيدر/ سبانخ

•   اختيارك من األطباق الجانبية الساخنة   •
•   S E L E C T I O N  O F  H O T  S I D E  D I S H E S   •

45 سجق لحم تركي 

4٠   )N( فاصوليا مطبوخة

4٠  )D( مشروم مشوي

4٠  )D( هليون مشوي

 4٠ طماطم مشوية بالفرن 

4٠   )N( “بطاطا ” هاش براون

4٠   )D( حلوم مشوي

•  فطور عثماني   •
•    O T T O M A N  B R E A K F A S T   •

1٩٠  )D,N( سلة مخبوزات تركية

خيارك من البيض
سجق لحم مع بيض، بسطرمة مع بيض

شكشكوكة، مينيمين

)D,N( قيمر العسل

)N( طحينية و دبس

)D,N( صحن أجبان تركية
قهوة تركية/ شاي تركي

•  فطور إنجليزي   •
•    E N G L I S H  B R E A K F A S T   •

1٩٠  )D,N( سلة مخبوزات

خيارك من البيض:
بيض مقلي/ بيض مخفوق/ بيض مسلوق

سجق، لحم / ديك رومي،  بطاطا ” هاش براون“، فاصوليا مطبوخة
صحن من الفواكه الموسمية، خيارك من العصير الطازج
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•  الشوربات   •

•   S O U P S   •

٦٠  )D شوربة مشروم الغابة )
خبز محمص باألعشاب 

٦٠  )V,N,D شوربة العدس الكريمية )
خبز محمص، قطع ليمون

•  المقبالت   •

•   A P P E T I S E R   •

11٠  )D,N المازة الباردة )
 حمص، لبنة، فتوش، متبل، ورق عنب

محمرة مخلل منوع، يقدم مع الخبز العربي

11٠  )D,N المازة الساخنة )
فالفل، رقاقات، كبة، فطاير سبانخ، سموسك لحم

صلصلة الطحينية، مربى التين

12٠  )D,N  حمص باالحم )
لحم بقري مغذى ١٢٠يوم على األعشاب بتتبيلة التركية

ثوم معمر، حمص، صنوبر، يقدم مع الخبز العربي

125  )D قطع لحم ” كارباجو“ )
 لحم بقري انجوس مغذى على العشب، جرجير
 كمأة سوداء، جبن جرانا بادانو، خل سمبوسك

تقدم مع رغيف فرنسي محمص

1٠5 سلطة نيسوا ز  
تونة، خس صغير، فلفل بارد مشوي، بطاطس، فاصوليا،

طماطم كرزية، األنشوجة، بيض قليل االستواء، صلصة الليمون

٩٠  )D,N  سلطة الكرنب )
تفاح، كمثرى، جبنة بارميزان، تتبيلة الكمأة

٩٠  )V,D,N سلطة البوراتا )
جبن البوراتا، طماطم، جرجير، صلصة البلسميك، آللئ الزيت الزيتون،

بيستو الريحان، اسفنجة الريحان

85  )D  سلطة قيصر الكالسيكية )
 خس صغير، جبنة جرلنا بادانو، ديك رومي مقدد، صلصة قيصر،

ثوم معمر، خبز محمص باألعشاب

1٠5 مع الدجاج المشوي باألعشاب 

115  )S ( مع الروبيان المشوي 

14٠  )S (  سلطعون الملك األلسكي 
 لحم سلطعون، خس صغير، افوكادو، مانجو ناضجة، بوملي

ثوم معمر، صلصة الليمون

75  )A ,D,N (  كبدة دجاج 
صدر بط مدخن، سلطة التفاح و الفجل، خبز
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قائمة شاي ما بعد الظهيره في ردهة السلطان
يوميًا من الساعة ٣ ظهرًا حتى الساعة ٩ مساًء

السعر: 1٩٩ للزوج

•    ساندويشات    •

)D, N سمك السلمون المدخن )
سلمون، جبن كريمة باألعشاب، خبن البيستو

)D, N لحم بسطرمة )
مخلل خيار، مايونيز الخردل، خبز الزيتون

)D دجاج )
تفاح أخضر، ثوم معمر، خبز الطماطم

)D خضار مشوية )
كارباجو الخيار، آللئ زيت الزيتون، خبز أسمر

)D, N موس البيض )
كافيار، خبز بريوش

•    الحلويات االستثنائية    •

)D, N مكرون الكرز )
غاناش روب يوناني بالليمون، مربى الكرز

)D, N تارت الشوكوالتة )
كريمة الشوكالتة، كرامل مملح

)D, N كعكة جبن ”أوبال“ )
موز مكرمل، كعك جوز الهند

)D, N كعكة الروز و الفراولة )
كعكة الفستق و زيت الزيتون، شوكالتة  جواناجا الداكنة

)D, N كعكة أوبرا بالفانيال الفرنسية )
شراب القيقب مع القهوة، معجون الكستناء

•    اإلضافات    •

)D, N سكون باللبن )
)D, N سكون بحبيبات الشكوالتة البلجيكية و التوت البري )

•    اإلضافات    •

)D كريمة )
)D حمضيات رائبة )

مربى الفراولة

1٩٩ درهم لكل  قاعدة

•    الطلبات اإلضافية    •

السندويشات  81
الحلويات  ٩7

سكون  ٦7
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• األطباق الرئيسية  •

•   M A I N  D I S H E S   •

1٩5  )D فيليه سي باس )
قطع من سمك جيرسي الملكي، ثوم معمر، هليون، صلصة الترتار الدافئة

1٩٠  )D فيليه سالمون )
فاصوليا خضراء، جوريزو الدجاج، بطاطا مهروسة، صلصة الزبدة البضاء

1٩٠  )D صدر دجاج مغذى على الذرة مشوي )
معكرونة فريغوال، نعناع، طماطم كرزية شبه مجففه

1٩5  )D مشاوي عربية مشكلة )
 كباب لحم، كباب كفتة،شرايح لحم، شيش طاووق، صلصة الثوم، 

مخلل مشكل، بطاطا مقلية بالسماق

190  )D  قطع لحم بقري مغذى 12٠ يوم على األعشاب )
بطاطا مقطعة يدويًا، سلطة جرجير، صلصة البارنيس 

1٣٠  )D جكن تيكا مساال )
خليط الطماطم و البصل، توابل هندية

خيارك من:
رز البرياني، رز ياسمين مبخر، باراتا

٩5  )D بولونيزا )
معكرونة ريجاتوني، حمصة لحم، إكليل الجبل، جبنة جرانا بادانو

1٠5  )V,D بومودورو )
باستا بيني، صلصة قطع الطماطم، طماطم كرزية، ريحان، جبنة البوراتا

• السندويشات و البرجر  •

•   S A N D W I C H E S  A N D  B U R G E R S   •

٩٠  )D سندويش كلوب الكالسكية )
 صدر دجاج مشوي، لحم عجل مقدد، طماطم، خس، بيض مسلوق،

بطاطا مقلية،سلطة حديقة الخضار

٩٠  )D كروك موسيو )
 خبز مخمر، ديك رومي مقدد، صلصة مورناي، جبنة بارميزان معتقة،

خردل ديجون، زبدة الكمأة، بيض عيون مقلي، سلطة خضار مشكلة

14٠  )D برجر لحم واغيو )
 خبز بريوش، مايونيز الكمأة، خلطة بصل للدهن،  طماطم، خس، مخلل،

جبنة شيدر مدخنة، سلطة الكوسلو، بطاطا مقلية بالكمأة، صلصة خاصة

4٠ مع اللحم المقدد 
٣5 مع البيض المقلي  

145  )D سندويش ستيك لحم فيلي مع الجبن )
لحم بقر مغذى ١٢٠ يوم على األعشاب، بصل أبيض، فلفل بارد مشوي،

مشروم، صلصة جبن شيدر، سلطة كوسلو، بطاطا مقلية

• األطباق الجانبية  •

•   S I D E S   •

4٠ بطاطا مقلية بالكمأة 
٣5 بطاطا مقلية 
٣5  )N بطاطا حلوة مقلية )
٣٠ رز ياسمين مبخر 
٣5  )V سلطة خضار مع صلصة الليمون و العسل )

خيارك من التغميسة
مايونيز الكمأة، صلصة باربكيو  محضرة منزليًا
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 •  الحلويات   •
•   D E S S E R T S   •

4٠  )D,N كعكة جبن نيويورك )
مع قطع المانجو، و أنواع التوت

55  )D,N كعكة شوكالتة بنسيج 24 قيراط )
 كريمة شوكوالتة بالحليب،موس شوكالتة جوناجا، شكوالتة علي شكل اوبال،

شكوالته على شكل قلب

4٠  )D,N تارت الشوكالتة والكراميل المملح )
كريمة الشوكالتة بالكراميل، غاناش شوكوالتة مطاطية 

4٠  )D,N مكرون الكرز و الفستق )
غاناش الروب اليوناني، فستق مطحون 

4٠  )D,N كعكة أوبرا بالفانيال الفرنسية )
شراب القهوة و العسل، غاناش الشوكوالتة 

4٠  )D,N اكلير الشوكوالتة و البرالين )
بندق، كريمة خفق بالشكوالتة

4٠  )D,N تارت الشكوالتة و الفراولة )
كيك اللوز و الفراولة،صلصة قطع الفراولة 

4٠  )D,N بالك فورست )
صلصة قطع الكرز، كريمة الشوكوالتة

حلويات الكؤوس 
V ER R INE S

4٠  )D,N فريسيير )
فراولة، غاناش مخفوق بالشوكالتة البيضاء

4٠  )D,N تراميسو آل كراميلو ساالتو )
اسبريسو، بسكويت سافوياردي، غاناش الشوكالتة و الكراميل

4٠  )D,N باناكوتا حليب الجاموس )
صلصة قطع الكمثرى، توت طارج

4٠ بودينغ المانجو 
ساقو جوز الهند، مربى ليتشي 

4٠  )D,N الشوكالتة و الكراميل )
كعكة الشكوالتة المبخرة، شوكالتة 

كعكة الفواكه 
FRUIT C A K E S

4٠  )D,N كعكة الكيك و الفانيال المدقشرية )
4٠  )D,N كعكة الفستق و الفراولة )
4٠  )D,N كعكة المانجو و جوز الهند )

البسكويت 
COOK IE S

25  )D,N بسكويت فادج الشوكالتة )
25  )D,N بسكويت الشوفان و اللوز )
25  )D,N بسكويت الشوكالتة البيضاء و التوت البري )


