
Starters & Snacks KWD

Marinated green lentil (Vegan) (N) 4.250

Celery | Macadamia nuts | Sundried tomato |
Yellow tomato

Caprese skewers (V) (N) 4.000

Cherry tomato | Mini mozzarella | Basil pesto

Cold mezze (V) 4.500

Hummus | Mutable | Vine leaves | Fattoush 

Hot mezze (N) 5.000

Meat Kibbeh | Cheese roll | Spinach fatayer |
Meat sambousak

Beef sate (GF) 4.250

Marinated beef skewers served with peanut sauce

Tuna tartare 5.500 

Avocado mash | Yuzu ponzu

Prawns torpedo 6.000

Breaded fried prawn | Sweet & chili sauce | Lime |
Mango salsa 

Crunchy chicken fillet 4.250

Cornflakes coated chicken breast served with ranch dip

Chicken wings  4.250

Your choice of Buffalo or BBQ sauce 

Salads
Detox (GF) (Vegan)  4.500

Kale | Greens | Avocado | Sundried tomato |
Balsamic dressing

Niçoise (GF) 6.000

Seared sesame tuna | Tomato | Green beans | Onion | 
Anchovy | Hard-boiled egg | Lemon vinaigrette 

Fattoush (V) 3.750

Tomato | Cucumber | Radish | Lettuce |
Pomegranate molasses | Mint | Crispy bread

Greek with watermelon (GF) (V) 4.000

Watermelon | Cucumber | Kalamata olive | Red onion | 
Halloumi | Lemon vinaigrette

Classic Caesar (V) 4.250

Heart of romaine lettuce | Parmesan | Focaccia crouton | 
Caesar dressing  

+ Enhance your salad with Grilled Chicken 5.500

+ Enhance your salad with Grilled Shrimps 7.250

All prices in Kuwaiti Dinar

Sandwiches KWD

Served with French fries

Falafel wrap (V)  5.000

Falafel | Tahina | Tomato | Pickles | Lettuce |
Markouk bread

Angus beef burger 7.000

Sesame bun | Angus beef patties |
Mushroom & onion sautéed | Dijon mayo | Gruyere | 
Relish sauce | Lettuce 

Steak sandwich 7.000

Beef steak tenderloin | Rocca | Mushroom & onion 
sautéed | Ciabatta bread | Cheddar | Dijon mayo 

Smoked salmon triple decker (N) 6.250

Cereal bread | Rocca | Cream cheese | Red onion | 
Capers | Dill | Cucumber salad

Dynamite shrimp sandwich    6.250

Ciabatta bread | Remoulade sauce | Lettuce |
Hot pepper sauce

Chicken burger 5.500

Sesame bun | Chicken patties | Dijon mayo |
Mushroom & onion sautéed | Cheddar | Lettuce 

Chicken shawarma 5.500

Markouk bread | Chicken marinated | pickles |
Garlic sauce 

Messilah club sandwich   5.500

Chicken | Turkey Bacon | Tomato | lettuce | Cheese | Egg

Soups
Chicken and corn (GF) 4.000

Corn | Chicken | Cream | Spring onion 

Roasted tomato (N) (V)   3.500

Basil pesto | Garlic bread 

Pizza & Pasta
Penne 5.000

Your Choice of tomato or cream-mushroom sauce                        

+ Enhance your pasta with Grilled Chicken 6.000

+ Enhance your pasta with Grilled Shrimps 7.000

Pizza Margherita (V) 5.550

Mozzarella | Tomato sauce | Basil

Pizza Pepperoni 6.500

Mozzarella | Tomato sauce | Beef pepperoni | Olive 

(GF) gluten free

(V) vegetarian

(N) contains nuts Please advise our team members of any allergy, dietary requirements or food intolerance prior to ordering



Children’s Corner KWD

Fish finger 3.250

Breaded fish | Tartare sauce | French fries

Mini burger 3.250

Grilled beef or chicken patties | Cheese | Tomato | 
Lettuce | French fries

Chicken nuggets 3.000

Breaded chicken | Homemade ketchup | French fries

Macaroni and cheese (V) 3.250

Macaroni baked in cheese sauce

Mint Specials KWD

Beef tagliata 15.000 

Wagyu striploin | Rocca and tomato salad | Parmesan | 
Balsamic dressing

Fajita sandwich (GF) 6.500

Your choice of chicken or beef | Tortilla bread | 
Capsicum | Onion | Guacamole | Mexican salsa |
Sour cream | Mexican black beans  

Hammour fish & chips 7.000

Homemade battered crispy fish | Mashed peas |
French fries | Tartare sauce 

Grilled Mediterranean octopus 8.500 

Roasted eggplant and capsicum | Pickled onion |
Olives and tomato salsa

Grilled king prawns (GF) 15.000

Grilled vegetables | Fennel salad | Lemon butter sauce 

Grilled baby chicken (GF) 8.500

Cajun potato wedges | Grilled vegetables |
Mushroom sauce

Sweets
Um Ali (N) 3.500

Fresh dates | Baklava ice cream 

Apple tart (N) 3.750

Vanilla sauce 

Fruit platters

Watermelon
Mixed fruits & berries

3.000

4.500

Ice cream (per scoop) 1.500

Daily selection of flavours

New York cheesecake 4.000

Vanilla cream | Berries

Date sticky toffee pudding (N) 3.750

Butternut scotch sauce | Hazelnut ice cream

Walnut-chocolate brownies (N) 3.750

Cinnamon ice cream | Chocolate sauce

Tiramisu (N) 4.000

Mascarpone cream | Lady finger biscuit | Coffee

Mango balouza (GF) (N) 3.750

Streusel

Red berries & vanilla panna cotta 4.000

Chocolate crumble

All prices in Kuwaiti Dinar

(GF) gluten free

(V) vegetarian

(N) nuts Please advise our team members of any allergy, dietary requirements or food intolerance prior to ordering



All prices in Kuwaiti DinarPlease advise our team members of any allergy, dietary requirements or food intolerance prior to ordering

Energy
Red Bull 3.500

Red Bull Sugar Free 3.500

Beer
Estrella 2.700

Holsten 2.700

Drinks(Non Alcoholic)

Fresh Juices
Orange, Strawberry, Pineapple, Mango, 
Lemon, Carrot, Watermelon

3.400

Soft Drinks
Pepsi, Pepsi Diet, Seven Up, Seven Up Diet, 
Coca Cola, Diet Coke, Mirinda, Fanta, Sprite, 
Ginger Ale, Soda Water 

2.150

Ice Tea Selection
Lemon Ice Tea, Peach Ice Tea, Berries Ice Tea,
Passion Ice Tea                                                            

2.500

Coffee Selection
Espresso 2.500

Double Espresso 3.000

Decaffeinated Coffee 2.500

American Coffee 2.500

French Coffee 2.990

Turkish Coffee 2.990

Mocha 2.990

Cappuccino with a shot of chocolate sauce or syrup

Coffee Macchiato  2.990

Espresso with foamed milk

Cappuccino                        2.990

Espresso with steamed and foamed milk

Latte                                                                              2.990

Espresso with milk and milk foam

Classic Hot Chocolate 2.990

A mix of white and black chocolate

Spanish Latte 2.990

Espresso with condense milk and steamed milk

Irish Latte 2.990

Instant coffee, Irish syrup, brown sugar, fresh cream

Tea Selection
Royal Breakfast, Green Tea Curl,
Earl Grey Flora Black, Jasmine Pearl White,
Moroccan Nights, Jasmine Haze Green, 
Chamomile Breeze

2.850

Still Water
Highland Spring Small 1.750

Highland Spring Large 2.800

Evian Small 1.800

Evian Large 3.000

Aqua Panna Small 1.700

Aqua Panna Large 3.000

Voss Small 2.900

Voss Large 3.900

Sparkling
San Pellegrino Small 2.250

San Pellegrino Large 3.250

Perrier Small 1.900

Perrier Large 3.250

Voss Small 2.900

Voss Large 3.900

Water

Wine & Champagne (Non Alcoholic)

Gold Emotions                               750ml 36.000

Scavy & Ray Red Wine                  750ml 18.000

Scavy & Ray White Wine              750ml 18.000

Scavy & Ray Champagne             750ml 18.000

Jumeirah Cocktails KWD

Paradise 3.850

Strawberry, mango, peach syrup

Blue Sky 3.850

Lemon juice, triple sec syrup, blue curacao, sprite

Virgin Piña Colada    3.850

Fresh pineapple, pineapple juice, coconut milk                                                                              

Mojito 3.850

Fresh lime, fresh mint, lemon juice, mojito syrup, soda                                                                                                                               

Passion Charger 3.850

Red bull, lemon juice, passionfruit syrup, guava syrup 

Passion Mojito 3.850

Fresh lime, fresh mint, fresh passion, orange juice, 
passion syrup, soda

Strawberry Mojito 3.850

Fresh lime, fresh mint, fresh strawberry, strawberry, 
mojito syrup, strawberry syrup, soda

Minted Lemonade 3.850

Lemon juice and fresh mint leaves  

Healthy Cocktails
Skinny Cranberry 3.850

Strawberry, mango, peach syrup

CO Special 3.850

Orange and carrot

Mango Delight 3.850

Mango, banana, blueberry      

Healthy BBS 3.850

Banana, blueberry, spinach     

Mint Health Special 3.850

Freshly squeezed lemon, ginger, and cucumber

Healthy Moc Drink 3.850

Mango, orange, carrot juice

Signature Drinks
Mint Blossom 3.850

Caribbean syrup, Sun dried orange, orange juice, 
pineapple juice, grenadine syrup

Messilah Tripple ‘P’ 3.850

Pineapple juice, passion fruit, peach syrup, mango

Mixed Berry Mojito  3.850

Blue berry, black berry, strawberry, fresh mint,
fresh lime, soda

Sparkling Rose 3.850

Basil leaves, rose syrup, lemon juice, sugar syrup, soda

Smoothies and Milkshakes
Berry Smoothie 3.850

Fresh red & black berry, low fat yoghurt, cranberry juice                                                                                               

Avocado Honey Smoothie 3.850

Avocado, low-fat milk, honey                                                                    

Mango Smoothie 3.850

Fresh mango, mango nectar, low fat yoghurt                                                                                             

Vanilla Milkshake 3.850

Vanilla ice cream, vanilla syrup, whipped cream                                                                                                

Chocolate Milkshake 3.850

Chocolate ice cream, chocolate syrup, whipped cream

Banana Milkshake 3.850

Banana, vanilla ice cream, milk                                                                                     

Strawberry Milkshake 3.850

Fresh strawberry, strawberry ice cream, milk

BEVERAGES



د.ك.املقبالت والوجبات اخلفيفة
4.250عدس أخضر متبل  )مك( )ڤيجن(

كرفس | مكسرات مكادمييا | طماطم جمففة | طماطم صفراء

4.000أسياخ الكابريزي  )ن( )مك(

طماطم صغرية | جبنة املوزيريال | صلصة البيستو

4.500مازة باردة  )ن(

 حمص | متبل | ورق عنب | فتوش

5.000مازة ساخنة  )مك(

كبة حلم | جبنة رول | فطائر السبانخ | سمبوسك حلم 

4.250ساتيه اللحم البقري  )خ.غ.(

أسياخ حلم بقري تقدم مع صلصة الفول السوداين

تارتار 5.500تونا 

هريس األفوكادو | يوزو بونزو 

بالقصمات 6.000روبيان 

يقدم مع صلصة التشيلي احللوة | ليمون | صلصة املاجنو

الدجاج املقرمش 4.250فيليه 

صدر الدجاج بالقصمات يقدم مع صلصة الرانش

الدجاج 4.250أجنحة 

اختيارك من صلصة البافلو أو الباربيكو 

السلطات
4.500سلطة الديتوكس  )خ.غ.( )ڤيجن( 

كرنب | افوكادو | طماطم جمففة | صلصة بلسميك

6.000سلطة النيسواس  )خ.غ.(

تونا مع السمسم | طماطم | فاصوليا خضراء | بصل | انشويف | 
بيض مسلوق | صلصة الليمون واخلل 

3.750سلطة فتوش  )ن(

طماطم | خيار | فجل | خس | دبس الرمان | نعناع | خبز حممص

4.000سلطة البطيخ اليونانية  )خ.غ.( )ن(  

بطيخ | خيار | زيتون الكاالماتا | بصل أحمر | جبنة حلوم |
صلصة الليمون و اخلل  

4.250سلطة سيزر  )ن(

خس روماين | جبنة البارميزان | خبز الفوكاشيا | صلصة سيزر
  + إضافة دجاج مشوي

  + إضافة روبيان مشوي
5.500

7.250

الكويتي بالدينار  األسعار  جميع 

د.ك.الساندويشات 

تقدم مع البطاطا املقلية
5.000فالفل راب  )ن(

فالفل | طحينة | طماطم | خملل | خس | خبز مرقوق

7.000برغر حلم

خبز السمسم | حلم بقري | سوتيه البصل والثوم |
ديجون مايونيز | جبنة الغرويري | صلصة راليش | خس 

ساندويش  7.000ستيك 

شرائح حلم بقري تندرلوين | سوتيه البصل والفطر |
خبز التشيباتا | جبنة الشيدر | ديجون مايونيز 

6.250ساندويش ساملون مدخن تريبل ديكر  )مك(

خبز احلبوب | جرجري | جبنة كرميي | بصل | كيربز | شومر |
سلطة اخليار

6.250ساندويش روبيان دينامايت

خبز تشيباتا | صلصة الرميوليد | خس | صلصة حارة

5.500 برغر دجاج

خبز السمسم | دجاج | ديجون مايونيز |  سوتيه البصل والفطر | 
جبنة الشيدر | خس

5.500شاورما دجاج

خبز مرقوق | دجاج متبل | خملل | صلصة الثوم

5.500مسيلة كلوب ساندويش 

دجاج | حلم التريكي املقدد | جبنة | طماطم | خس | بيض  

الشوربات
5.000شوربة الذرة والدجاج  )خ.غ.(

ذرة | دجاج | كرمية | أوراق البصل األخضر

6.000شوربة الطماطم  )خ.غ.( )ن(

تقدم مع صلصة البيستو وخبز الثوم

وباستا  بيتزا 
البينا 5.000معكرونة 

اختيارك من صلصة الطماطم او الكرمية والفطر
  + إضافة دجاج مشوي

  + إضافة روبيان مشوي
6.000

7.000

11.000بيتزا مارغريتا )ن(

موزاريال | صلصة الطماطم

بيربوين 9.250بيتزا 

موزاريال | صلصة الطماطم | بيربوين | زيتون

)خ.غ.( خايل من الغلوتني 
)ن( نباتي     

الرجاء إبالغ فريق املطعم إن كان لديكم أي حساسية من مأكوالت معينة أو إن كان لديكم متطلبات غذائية حمددة قبل الطلب)مك( مكسرات



د.ك.وجبات األطفال
السمك 3.250أصابع 

سمك بالقصمات تقدم مع صلصة التارتار وبطاطا مقلية

3.250برغر “ميني”

اختيارك من اللحم او الدجاج | جبنة | طماطم | خس | بطاطا مقلية

الدجاج املقلية 3.000أصابع 

أصابع الدجاج بالقصمات تقدم مع كاتشب و بطاطا مقلية

3.250معكرونه مع اجلبنة  )ن(

معكرونه تقدم مع صلصة اجلبنة

د.ك.أطباق مينت املميزة
تاغلياتا البقر  15.000حلم 

ستيك واغي | سلطة الروكا مع الطماطم | بارميزان |
بلسميك صلصة 

6.500فاهيتا ساندويتش  )خ.غ.(  

اختيارك من فاهيتا اللحم او الدجاج | خبز التورتيال | فلفل حلو |
بصل | صلصة األفوكادو | فاصولياء مكسيكية |

تقدم مع صلصة مكسيكية وكرمية حامضة

7.000شرائح سمك الهامور املقلية  

سمك مقلي مقرمش | بطاطا مقلية | صلصة التارتار

8.500أخطبوط البحر األبيض املتوسط املشوي

الباذجنان احملمص | بصل خملل | صلصة الزيتون والطماطم

15.000روبيان جامبو مشوي  )خ.غ.( 

اخلضار املشوية | سلطة الشمر | صلصة زبدة الليمون

8.500دجاج صغري مشوي  )خ.غ.(  

بطاطا ودجز مع الكاجون | خضار مشوية | صلصة الفطر

احللويات
3.500ام علي  )مك(

متر | بوظة البقالوة

3.750تارت التفاح  )مك(

تقدم مع بوظة الفانيال

صحن فواكه 
بطيخ

فواكه مشكلة مع التوت
3.000

3.500

1.500اختيارك من البوظة  )بالسكوب(

النكهات تشكيلة يومية من 

4.000كعكة اجلنب

تقدم مع بوظة الفانيال | توت

3.750كعكة التمر و التويف  )مك(

صلصة زبدة الفستق | بوظة البندق 

3.750براونيز الشوكوالتة واجلوز  )مك(

تقدم مع بوظة القرفة | صلصة الشوكوالتة

4.000ترياميسو  )مك(

كرمية امليسكربوين | اصابع البسكويت | نكهه القهوة

3.750بالوزا املاجنو  )خ.غ.( )مك(

فتات الطحني والزبدة

4.000بانا كوتا مع الكرز االحمر

الشوكوالتة فتات 

الكويتي بالدينار  األسعار  جميع 

)خ.غ.( خايل من الغلوتني 
)ن( نباتي     

الرجاء إبالغ فريق املطعم إن كان لديكم أي حساسية من مأكوالت معينة أو إن كان لديكم متطلبات غذائية حمددة قبل الطلب)مك( مكسرات



الكويتي بالدينار  األسعار  جميع  الرجاء إبالغ فريق املطعم إن كان لديكم أي حساسية من مأكوالت معينة أو إن كان لديكم متطلبات غذائية حمددة قبل الطلب

د.ك.كوكتيالت جمريا

3.850برادايس

عصري فراولة | ماجنا |  شراب اخلوخ

3.850بلو سكاي

ليمون | شراب الربتقال | بلو كراساو | سربايت

3.850بينا كوالدا

أناناس طازج | عصري األناناس | حليب جوز الهند

3.850موهيتو 

ليمون طازج | نعناع | عصري الليمون | شراب املوهيتو | صودا

3.850باشن تشارجر

ريد بول | شراب فاكه الباشن | شراب اجلوافه

3.850موهيتو الباشن

ليمون طازج | نعناع | فاكهة الباشن | عصري الربتقال | عصري األناناس |
 شراب الباشن | صودا

3.850موهيتو الفراولة

ليمون طازج | نعناع | فراولة | عصري فراولة | شراب املوهيتو |
 شراب الفراولة | صودا

3.850ليمون ونعنع

عصري الليمون الطازج مع اوراق النعناع

الكوكتيالت الصحية
3.850سكيني كرانبريي

عصري التوت الربي | ليمون | عصري الليمون االخضر

3.850سي او سبيشال

مزيج من عصري الربتقال واجلزر الطازج

3.850ماجنو دياليت

ماجنا | موز | توت ازرق

BBS3.850 الصحي

موز | توت بري | سبانخ 

3.850املشروب الصحي اخلاص من منت

عصري الليمون | زجنبيل | خيار 

3.850 مشروب MOC الصحي

ماجنا | برتقال | عصري جزر

املشروبات املميزة من منت
3.850زهرة املنت

شراب الكريبيان | شراب الربتقال | عصري الربتقال | عصري األنانس | شراب الرمان

3.850تربل “ب” املسيلة

عصري األنانس | فاكهة الباشن | شراب اخلوخ | ماجنا

3.850موهيتو التوت املشكل

توت اسود | توت احمر | فراولة | ليمون اخضر | نعناع | صودا 

3.850املسيلة اخلضراء

شراب اللوز | شراب الباشن | هريس الليتشي | شراب ازرق | عصري األناناس 

3.850كوكتيل الورد الغازي

ريحان | عصري الورد | عصري الليمون | شراب السكر | صودا

سموذي وميلك شيك
3.850سموذي التوت

توت احمر واسود | لنب قليل الدسم | عصري التوت الربي 

3.850سموذي األفوكادو والعسل

أفوكادو | حليب قليل الدسم | عسل

3.850سموذي املاجنا 

ماجنا طازجة | عصري املاجنا | لنب قليل الدسم 

3.850ميلك شيك الفانيال

أيس كرمي الفانيال | شراب الفانيال | خمفوق الكرمية

3.850ميلك شيك الشوكوالتة

أيس كرمي الشوكوالتة | شراب الشوكوالتة | خمفوق الكرمية

3.850ميلك شيك املوز

موز | أيس كرمي الفانيال | حليب 

3.850ميلك شيك الفراولة

فراولة | أيس كرمي الفراولة | حليب 

نبيذ وشمبانيا )بدون كحول(
36.000شمبانيا العاطفة الذهبية           750 مل

18.000واين احمر سكايف اند راي               750 مل

18.000واين ابيض سكايف اند راي                750 مل

18.000شمبانيا سكايف اند راي                   750 مل

3.500ريد بول  

3.500ريد بول دايت

مشروبات الطاقة  برية
    2.700إسرتيال  

2.700هولسنت 

)بدون كحول(

1.750هايلند سربجن صغري

2.800هايلند سربجن كبري

1.800ايفيان صغري

3.000ايفيان كبري

1.700اكوابنا صغري

3.000اكوابنا كبري

2.900فووس صغري

3.900فووس كبري

مياه معدنية
2.250سان بلغرينو صغري

3.250سان بلغرينو كبري

1.900بريييه صغري

3.250بريييه كبري

2.900فووس صغري

3.900فووس كبري

مياه غازية

عصائر طازجة
3.500برتقال | فراولة | أناناس | ماجنا | ليمون | جزر | بطيخ

مشروبات غازية
ببسي | بيبسي دايت | سفن اب | سفن اب دايت | كوكا كوال |

كوك دايت | مرييندا | فانتا | سربايت | جنجر ايل | صودا
2.150

خمتارات الشاي املثلج
2.500الليمون | اخلوخ | التوت | باشن 

خمتارات القهوة
2.500اسربيسو

3.000اسربيسو كبري

2.500قهوة بدون كافيني

2.500قهوة امريكية

2.990قهوة فرنسية

2.990قهوة تركية

2.990موكا

كباتشينو مع قليل من الصلصة او شراب الشوكوالته

2.990كافيه ماكياتو

اسربيسو مع رشة حليب

2.990كابتشينو

اسربيسو مع رغوة حليب على البخار

2.990التيه

اسربيسو مع حليب وقليل من الرغوة

2.990الشوكوالته احلاره الكالسيكية

خليط شوكوالته بيضاء وشكوالتة داكنة

2.990التيه اسباين  

اسربيسو مع حليب مكثف وحليب طازج

2.990التيه ايرلندي 

قهوة | شراب االيرلندي | سكر بني | كرمية

خمتارات الشاي
شاي رويال اسود | شاي اخضر | شاي ايرل غراي |

شاي الياسمني االبيض | شاي مغربي | شاي الياسمني االخضر | 
خليط البابوجن

2.850

املشروبات


