
 طبق مميز،    مكسرات،     نباتي،       بدون منتجات حيوانية  

سلطة بيبر الخضراء المميزة         6.000
ميسكلون  |  خيار مخلل  |  فلفل مشوي  |  

طماطم غير مهجنة  |  صوص خل أبيض

سلطة خس بوسطن بيب          5.500
برتقال  |  رمان  |  شرائح خيار رفيعة  |  

خس بوسطن  |  ميسكلون  |  صوص كزبرة 

سلطة جبن الماعز      6.000
شمندر محمص  |  جوز  |  خل بلسمي مكثف

سلطة سيزر   4.500   
خس روماني صغير  |  بارميزان  |  صوص ا�نشوجة  

أضف إلى سلطتك                 صدر الدجاج المشوي  6.500 
روبيان بالثوم    8.500

سلطة روبيان مشوي   14.500   
مانجو  |  خيار  |  طماطم  |  كراث

سلمون مدخن   7.500   
سلمون لوخ فين مدخن  |  شمر  |  تفاح  |  كريمة

إسقلوب محمر بالمقالة   8.000   
ميسو  |  تروفل أسود  |  قرنبيط  |  أرز منتفخ

كعكة الكابوريا الملكية  9.000   
صلصة المانجو  |  صلصة تشيميتشوري  |  

وسابي  |  تفاح

فوا جرا   9.500   
كبد أوز مقلي بالمقالة  |  كرز موريل  |  

لحية التيس  |  كمثرى  |  بطاطس مقلية

لوبستر صخري كاتاالنا   18.500   
ميسكلون  |  بصل  |  طماطم  |  كرفس  |  ليمون  |  

جريب فروت  |  بيسك بالميونيز

تارتار لحم بقري واجيو   7.000   
صفار بيض مطبوخ على درجة حرارة 63 درجة مئوية  |  

تروفل  |  أعشاب طازجة  |  كبر  |  مخلل 

كاليماري مقلي متبل  6.500   
أيولي الليمون

د.ك المقبالت

سمك القد بالميسو    19.500
زنجبيل  |  صويا  |  صوص المحار  |  أوراق الموز      

11.000 بطاطس مخبوزة بالفرن جوسبر   
شرائح لحم بقري  |  فلفل رومي  |  كريمة حامضة  |  

جبن شيدر

د.ك أطباق بيبر الخاصة

5.250 حساء البصل    
جبن جروير  |  كونسوميه بقري مزدوج

6.500 بيسك اللوبستر  
كريمة  |  كافيار سيفروجا 

5.000 حساء الفطر   
كونفيت الفطر  |  فطيرة وكريمة حامضة

د.ك حساء

الرجــاء إبــالغ فريــق المطعــم إن كان لديكم حساســيه من مأكوالت معينــة أو إن كان لديكم متطلبات غذائيــة محددة قبل الطلب



 طبق مميز،    مكسرات،     نباتي،       بدون منتجات حيوانية  

روبيان جامبو                           21.500
أرز أبيض مطهو على البخار  |  صوص الليمون بالزبدة

14.000 سلمون مشوي            
هليون سوتيه  |  صوص الليمون بالزبدة

د.ك فيجن

د.ك أسماك

دجاج مغذى على الذرة مشوي                                13.500
بطاطس بالروزماري  |  فلفل  |  قرع  |  مرق زعتر

دجاج مغذى على الذرة مشوي                                13.500
بطاطس بالروزماري  |  فلفل  |  قرع  |  مرق زعتر

د.ك دواجن

قطع لحم ضأن مزدوجة مشوية                               21.000
خضراوات  |  بطاطا مشوية سوتيه  |  مرق  |  روزماري 

د.ك لحم ضأن

برجر بيبر بلحم واجيو البقري                                 11.500
برجر لحم واجيو البقري  |  خبز بريوش  |  كراث مكرمل  |  

خضراوات مخللة  |  صوص التارتار  |  شيدر معّتق
يقدم مع بطاطس مقلية بالتروفل والبارميزان 

برجر بلحم ا©ضالع المفتت                                 11.000
أضالع  |  خبز بريوش  |  صوص باربيكيو  |  خضراوات كيمتشي متبلة  |  

بطاطس مقلية بالفلفل الحار

ساليدر دجاج مراعي حرة               8.500
دجاج  |  خبز بريوش  |  أفوكادو  |  جبنة غرويير  |  صوص مشمش حار  |  

بطاطس مقلية

لحم أضالع أسترالية بقطع 1824                                14.500
أضالع مطبوخة ببطء  |  فلفل أسود مطحون  |  هليون  |  

بطاطس عضوية مهروسة

د.ك لحم بقري
برجر وريش

الرجــاء إبــالغ فريــق المطعــم إن كان لديكم حساســيه من مأكوالت معينــة أو إن كان لديكم متطلبات غذائيــة محددة قبل الطلب

توفو                                                                                                                     5.000
توفو محمر | كوسة | طماطم | صلصة تشيميشوري

ميسو سمك القد                                                                                                 19.500
الزنجبيل | فول الصويا | المحار | اوراق الموز



 طبق مميز،    مكسرات،     نباتي،       بدون منتجات حيوانية  

تندرلوين - 275 جراًما                           23.500
أكثر قطعة طرية ونضرة متوفرة. القوام المزبد والنكهات الرقيقة

والشكل المضغوط تجعل هذه القطعة مثالية للصلصات وا¿ضافات. 

ريب آي - 300 جرام                         21.000
هذه شريحة أضالع من قطعة مركزية بدون عظم.
تشبه قطعة التندرلوين ولكن قوامها أفضل قليًال. 

بورترهاوس - 650-700 جرام                        32.500
هذه القطعة بالعظم ذات القيمة العالية تشبه الحصول على

شريحتين في شريحة واحدة:
شريحة من التندرلوين المزبد على أحد جانبي العظم،

ولحم الخاصرة العلوية العرقة على الجانب اÇخر.

لحم أنجوس البقري طويلة التغذية الذهبية لمدة 220 يوًما
يقدم مع اختيارك من صنف نشويات واحد وطبق جانبي واحد وصوص واحد

تندرلوين - 275 جراًما                           27.500
أكثر قطعة طرية ونضرة متوفرة. القوام المزبد والنكهات الرقيقة

والشكل المضغوط تجعل هذه القطعة مثالية للصلصات وا¿ضافات. 

ريب آي - 300 جرام                         22.500
هذه شريحة أضالع من قطعة مركزية بدون عظم.
تشبه قطعة التندرلوين ولكن قوامها أفضل قليًال. 

ستريبلوين - 250 جراًما                          19.500
مقطوعة من الخاصرة القصيرة الرقيقة، أكثر تعرًقا من الريب آي. 

طبقة سميكة من الدهون حول الحافة ¿ضافة نكهة وعصارة.

لحم واجيو بقري برقعة حمراء ومغذى بالحبوب 5-4
يقدم مع اختيارك من صنف نشويات واحد وطبق جانبي واحد وصوص واحد

تندرلوين - 275 جراًما                           31.500
أكثر قطعة طرية ونضرة متوفرة. القوام المزبد والنكهات الرقيقة

والشكل المضغوط تجعل هذه القطعة مثالية للصلصات وا¿ضافات. 

ريب آي - 300 جرام                         25.500
هذه شريحة أضالع من قطعة مركزية بدون عظم.
تشبه قطعة التندرلوين ولكن قوامها أفضل قليًال. 

لحم واجيو بقري برقعة فضية ومغذى بالحبوب 7-6
يقدم مع اختيارك من صنف نشويات واحد وطبق جانبي واحد وصوص واحد

تندرلوين - 275 جراًما                           34.500
أكثر قطعة طرية ونضرة متوفرة. القوام المزبد والنكهات الرقيقة

والشكل المضغوط تجعل هذه القطعة مثالية للصلصات وا¿ضافات. 

ريب آي - 300 جرام                         28.500
هذه شريحة أضالع من قطعة مركزية بدون عظم.
تشبه قطعة التندرلوين ولكن قوامها أفضل قليًال. 

لحم واجيو بقري برقعة سوداء ومغذى بالحبوب 9-8
يقدم مع اختيارك من صنف نشويات واحد وطبق جانبي واحد وصوص واحد

د.ك المشويات
قطع اللحم البقري ا�متازة متبلة �زيج من أجود أنواع ا�لح والفلفل،

ثم تُشوى حتى تصل إ� درجة النضج ا�ثالية

الرجــاء إبــالغ فريــق المطعــم إن كان لديكم حساســيه من مأكوالت معينــة أو إن كان لديكم متطلبات غذائيــة محددة قبل الطلب



 طبق مميز،    مكسرات،     نباتي،       بدون منتجات حيوانية  

 طبق مميز،    مكسرات،     نباتي،       بدون منتجات حيوانية  

شاتوبريان - 600 جرام             43.500
قطعة سميكة غنية بالعصارة من لحم التندرلوين

توماهوك واجيو - 1200 جرام             48.500
ُتسمى أيًضا "شريحة الجزارين" �ن الجزارين يحبون االحتفاظ بهذه القطعة

�نفسهم، وتتميز هذه الشريحة بنكهات "بقرية" لذيذة وقوام شهي 

شواية بيبر المميزة             34.500
لحم أنجوس بقري  |  ريش  |  قطع لحم ضأن  |  سجق بقري  |  

روبيان كينج  |  لوبستر  |  خضراوات  |  صوص فلفل

اختيارك من ا©طباق الجانبية 
خضراوات مشكلة  |  بروكلي  |  سبانخ  |  هليون  |  فطر  |  معكرونة وجبنة  |   

بطاطا حلوة مقلية  |  جراتان بطاطس  |  بطاطس صغيرة بالروزماري  |  
بطاطس مقلية

3.000

اختيارك من صلصة
الفطر  |  الفلفل  |  الزعتر  |  الجبنة الزرقاء الكريمية  |  هولنديز  |  بيرنيز  |  زبدة الليمون

طاولة تقطيع الشيف للمشاركة (لشخصين)
تقدم مع اختيارك من صنفي نشويات وطبقين جانبيين وصوصين

د.ك المشويات

الرجــاء إبــالغ فريــق المطعــم إن كان لديكم حساســيه من مأكوالت معينــة أو إن كان لديكم متطلبات غذائيــة محددة قبل الطلب

درجة حرارة التحضير
نضج قليل 45-50 درجة مئوية

نضح قليل متوسط 55-60 درجة مئوية
نضج متوسط 60-65 درجة مئوية

نضج متوسط جيد 65-70 درجة مئوية

مغلقة بالخارج بينما المركز دافئ في القطعة كلها
المركز أحمر جًدا، وبني قليًال تجاه الخارج

المركز وردي فاتح، والجزء الخارجي بني
بني من الحافة إلى الحافة والمركز وردي قليًال



 طبق مميز،    مكسرات،     نباتي،       بدون منتجات حيوانية  

سلطة الشيف "اصنعها بنفسك"        3.500
دجاج مشوي  |  قلب الكرنب  |  شيدر  |  بيكون مقرمش  |  

أفوكادو  |  كريمة حامضة

معكرونة لوماشين بولونيز          3.500
راجوت لحم أنجوس طري  |  باستا القمح الكامل  |  

بارميزان 

ميني روست     3.500
دجاج مشوي وبطاطس  |  بروكلي  |  

بودينغ يوركشاير  |  مرق

ناجتس دجاج   3.500   
بطاطس مقلية  |  كاتشب طماطم ومايونيز

سمك وبطاطس  3.500   
سمك قاروص  |  كمثرى الحديقة  |  

قطع بطاطس ودجز مخبوزة بالحنطة السوداء

كوكيز وكريمة   3.500   
كوكيز قمح كامل بالشوفان وزبيب  |  

آيس كريم زبادي

د.ك قائمة االطفال

صنداي فطيرة البقان        3.950
بطاطا حلوة  |  بقان  |  صوص طوفي

3.950 بقالوة   
آيس كريم كولتن  |  فستق  

بافلوفا التوت ا©حمر      3.950
مرينغ  |  توت أحمر  |  فراولة  |  كريمة دبلومات 

فوندان الشوكوالتة    3.950   
شوكوالتة مولتن داكنة  |  موس التوت المشكل  |  

تقدم مع آيس كريم فانيليا

تشيز كيك  3.950   
تشيز كيك شوكوالتة بيضاء مخبوزة  |  

تقدم مع صوص فراولة

تشكيلة بيبر   3.950   
اختيار الشيف من 6 معجنات

طبق فاكهة    3.750   
مجموعة مختارة من شرائح الفواكه الموسمية 

اختيارك من الجيالتو والشربات (للملعقة الواحدة)    1.000   
الشوكوالتة  |  الفانيليا  |  الكراميل  |  الفستق      |  

البندق      |  فيور دي بانا  |  الزبادي  |  التمر  |  الفراولة  |  
التوت ا�حمر  |  الليمون       |  جوز الهند 

د.ك الحلويات

الرجــاء إبــالغ فريــق المطعــم إن كان لديكم حساســيه من مأكوالت معينــة أو إن كان لديكم متطلبات غذائيــة محددة قبل الطلب



د.ك د.كالمشروبات 

كوكتيل الجميرا
3.850 برادايس     

عصير فراولة | مانجا | شراب الخوخ

3.850 بلو سكاي     
ليمون | شراب البرتقال | بلو كراساو

3.850 بينا كوالدا     
أناناس طازج | عصير ا�ناناس | حليب جوز الهند

3.850 موهيتو      
ليمون طازج | نعنع | عصير الليمون | شراب الموهيتو |  

صودا

3.850 باشن تشارجر     
ريد بول | شراب فاكه الباشن | شراب الجوافة

3.850 موهيتو الباشن     
ليمون طازج  |  نعناع  |  فاكهة الباشن  |  

عصير البرتقال و ا�ناناس  |  شراب الباشن  |  صودا

3.850 موهيتو الفراولة    
ليمون طازج  |  نعناع  |  فراولة  |  عصير فراولة  |   

شراب الموهيتو  |  شراب الفراولة  |  صودا

3.850 ليمون ونعناع     
عصير الليمون الطازج مع أوراق النعناع

كوكتيل الجميرا
3.850 سكيني كرانبيري    

عصير التوت البري  |  ليمون  |  عصير الليمون ا�خضر

3.850 سي او سبيشال     
مزيج من عصير البرتقال والجزر الطازج

3.850 مانجو دياليت     
مانجا  |  موز  |  توت أزرق

3.850  مشروب MOC الصحي     
مانجا  |  برتقال  |  عصير جزر

المشروبات المميزة من بيبر
3.850 فيرجن ماري      

عصير طماطم  |  صلصة التوباسكو الحاره  |  
كرفس  |  ملح

3.850 رفيتليزر      
عصير الجزر  |  عصير التفاح  |  عصير الليمون  |  

شراب الزنجبيل

3.850 موهيتو الزنجبيل     
عصير الليمون  |  نعناع  |  ليمون  |  شراب الموهيتو

شراب الزنجبيل 

3.850 كرانبري كوال      
شراب الكرز  |  دايت كوال  |  توت العليق  |  توت بري 

3.850 كوكتيل عنبية موسكو     
بيرة الزنجبيل  |  توت بري  |  عصير الليمون  |  

شراب السكر 

نبيذ وشمبانيا بدون كحول
شمبانيا العاطفة الذهبية 

واين أحمر سكافي اند راي

واين أبيض سكافي اند راي

شمبانيا سكافي اند راي

بيرة من غير كحول
إستريال   

هولستن 

مشروبات الطاقة
ريد بول   

ريد بول دايت 

36.000 

18.000 

18.000

18.000

750 ML

750 ML

750 ML 

750 ML 

2.700 

2.700 

330 ML

330 ML

3.500 

3.500 

250 ML

250 ML

3.400 عصائر طازجة    
برتقال - فراولة - أناناس - مانجا - جزر 

مياه معدنية
هايلند سبرنج صغير

هايلند سبرنج كبير

افيان صغير

ايفيان كبير

اكوابنا صغير

اكوابنا كبير

فووس صغير

فووس كبير

مياه غازية
سان بلغرينو صغير

سان بليغرينو كبير

بيرييه صغير

بيرييه كبير

فووس صغير

فووس كبير

2.150 مشروبات غازية    
بيبسي  |  بيبسي دايت  |  سفن اب  |  

سفن اب دايت  |  كوكا كوال  |  كوك دايت  |  

ميريندا  |  فانتا  |  سبرايت  |  جنجر ايل  |  صودا

مختارات القهوة
2.500 ايسبريسو     

3.000 ايسبريسو كبير     

2.500 قهوة بدون كافيين    

2.500 قهوة أمريكية     

2.990 قهوة فرنسية     

2.990 قهوة تركية     

2.990 موكا      
كابتشينو مع قليل من الصلصة أو

شراب الشوكوالته

2.990 كافيه ماكياتو     
ايسبريسو مع رغوة الحليب

2.990 كابتشينو     
ايسبريسو مع رغوة الحليب على البخار

2.990 التيه      
ايسبريسو مع حليب وقليل من الرغوة

2.990 الشوكوالته الحاره الكالسيكية   
شوكوالتة داكنة  |  بودرة شوكوالتة

2.900 كراميل ماكياتو     
ايسبريسو  |  حليب  |  شراب الكراميل

2.500 مختارات الشاي المثلج   
الليمون - الخوخ - التوت

2.850 تشكيلة الشاي     
رويال أسود  |   أخضر  |  ايرل غراي  |  ياسمين أبيض

مغربي  |  ياسمين أخضر  |  كامومايل

330ML         

1000 ML

330 ML

750 ML 

500 ML

1000 ML

375 ML

800 ML 

1.750         

2.800

1.800      

3.000

1.700

3.000

2.900

3.900

250 ML 

750 ML

200 ML 

750 ML 

375 ML 

800 ML 

2.250

3.250

1.900

3.250

2.900

3.900



Please advise your dietary restrictions and allergies to your server

PEPPER’S SIGNATURE GARDEN SALAD   6.000
Mesclun | Pickled Cucumber | Roasted Peppers | 
Heirloom Tomatoes | White Vinegar Dressing

BOSTON BIBB LETTUCE SALAD   5.500
Orange | Pomegranate | Cucumber Ribbon | 
Boston | Mesclun | Cilantro Dressing

GOAT CHEESE SALAD                       6.000
Roasted Beetroots | Walnuts | Balsamic Glaze

CHAR GRILLED PRAWN SALAD              14.000
with Mango | Cucumbers | 
Tomatoes and Shallots

SMOKED SALMON     7.500
Smoked Loch Fyne Salmon | Fennel | 
Apple | Dill Cream

PAN SEARED SCALLOPS    8.000
Miso | Black Truffle | Cauliflower | Rice Puff 

KING CRAB CAKE     9.000
Mango Salsa | Chimichurri Sauce | Wasabi | Apple

FOIE GRAS      9.500
Pan-Seared Foie Gras | Morel Cherry | 
Black Salsify | Pears | Chips

 Chef’s Signature Dish,    Nuts,    Vegetarian,    Vegan

ROCK LOBSTER CATALANA               18.500
Mesclun | Onion | Tomato | Celery | Lemon | 
Grapefruit | Bisque Mayo 

WAGYU BEEF TARTAR     7.000
63°C cooked Egg Yolk | Truffles | Fresh Herbs | 
Capers | Pickles

SPICED FRIED CALAMARI    6.500
Lemon Aioli

CAESAR SALAD     4.500
Baby Romaine Lettuce | Parmesan | 
Anchovy Dressing
Enhance Your Salad with       Grilled Chicken  6.500 
            Garlic Prawns  8.500

KWDSTARTERS

MISO COD FISH                19.500
Ginger | Soya | Oyster Sauce | Banana Leaves

JOSPER OVEN BAKED POTATO               11.000
Beef Strips | Bell Pepper | Sour Cream | 
Cheddar Cheese

KWDPEPPER SPECIALS



 Chef’s Signature Dish,    Nuts,    Vegetarian,    Vegan

TOFU                                                                           5.000
Pan Seared Tofu, Zucchini, Tomato, Chimichurri Sauce

Please advise your dietary restrictions and allergies to your server

ONION SOUP       5.250
Cheese Gruyere | Double Beef Consommé

LOBSTER BISQUE      6.500
Cream | Sevruga Caviar

MUSHROOM SOUP         5.000
Confit Mushroom | Puff & Sour Cream

KWDSOUPS

JUMBO PRAWNS    21.500
White Steamed Rice | Lemon Butter Sauce

GRILLED SALMON    14.000
Sautéed Asparagus | Lemon Butter Sauce

VEGAN KWD

KWDFISH

CORN FED GRILLED CHICKEN   13.500
Rosemary Potato | Peppers | Pumpkin | Thyme Jus

KWDPOULTRY

GRILLED DOUBLE LAMB CHOPS  21.000
Sautéed Vegetables and Potato | Rosemary Jus 

KWDLAMB

PEPPER WAGYU BEEF BURGER  11.500
Wagyu Beef Burger | Brioche Bun | 
Caramelized Shallots |  Pickled Vegetables | 
Tartar Sauce | Aged Cheddar
Served with Truffle & Parmesan Fries

PULLED SHORT RIB BURGER   11.000
Ribs | Brioche Bun | BBQ Sauce | 
Kimchi Marinated Vegetables | Chili Fries

FREE-RANGE CHICKEN SLIDER    8.500
Chicken | Brioche Bun | Avocado | 
Gruyere Cheese | Spicy Apricot Chutney | Fries

AUSTRALIAN 1824-CUT SHORT RIBS  14.500
Slow Cooked Ribs | Black Pepper Dust | 
Asparagus | Mashed Organic Potatoes

KWDBEEF

BURGERS & RIBS

MISO CODE FISH    19.500
Ginger | Soya | Oyster | Banana Leaves



Please advise your dietary restrictions and allergies to your server
 Chef’s Signature Dish,    Nuts,    Vegetarian,    Vegan

TENDERLOIN - 275 GRAMS    23.500
The most succulent and tender cut available.
The buttery texture, subtle flavors and compact shape
make this a perfect vehicle for sauces & toppings.

RIBEYE - 300 GRAMS     21.000
This is a center cut rib steak with no bone. Similar to
the tenderloin but offers up a little more texture.

PORTERHOUSE - 650/700 GRAMS   32.500
This highly prized on-the-bone cut is like getting
two steaks in one:
Slice of buttery tenderloin on one side of the bone
and juicy marbled top loin on the other side.

OUR HERITAGE PRIME BEEF CUTS SEASONED WITH 
THE FINEST SALT AND PEPPER BLEND, AND THEN GRILLED TO PERFECTION

KWDTHE GRILL

ANGUS BEEF LONG FED GOLD 220 DAYS
Served With Selection of One Starch, One Side Dish, One Sauce

TENDERLOIN - 275 GRAMS    31.500
The most succulent and tender cut available.
The buttery texture, subtle flavors and compact shape
make this a perfect vehicle for sauces & toppings.

RIBEYE - 300 GRAMS     25.500
This is a center cut rib steak with no bone. Similar to
the tenderloin but offers up a little more texture.

TENDERLOIN - 275 GRAMS    27.500
The most succulent and tender cut available.
The buttery texture, subtle flavors and compact shape
make this a perfect vehicle for sauces & toppings.

RIBEYE - 300 GRAMS     22.500
This is a center cut rib steak with no bone. Similar to
the tenderloin but offers up a little more texture.

STRIPLOIN - 250 GRAMS    19.500
Cut from the tender short loin, more marbled than
a rib eye. A thick band of fat around the edge for added
flavour and juiciness.

WAGYU STOCKYARD BEEF RED LABEL GRAIN FED 4-5
Served With Selection of One Starch, One Side Dish, One Sauce

WAGYU STOCKYARD BEEF RED LABEL GRAIN FED 6-7
Served With Selection of One Starch, One Side Dish, One Sauce

TENDERLOIN - 275 GRAMS    34.500
The most succulent and tender cut available.
The buttery texture, subtle flavors and compact shape
make this a perfect vehicle for sauces & toppings.

RIBEYE - 300 GRAMS     28.500
This is a center cut rib steak with no bone. Similar to
the tenderloin but offers up a little more texture.

WAGYU STOCKYARD BEEF RED LABEL GRAIN FED 8-9
Served With Selection of One Starch, One Side Dish, One Sauce



 Chef’s Signature Dish,    Nuts,    Vegetarian,    Vegan
Please advise your dietary restrictions and allergies to your server

CHÂTEAUBRIAND - 600 GRAMS    43.500
Succulent, thick cut of tenderloin

WAGYU TOMAHAWK - 1200 GRAMS    48.500
Also called the ‘BUTCHERS STEAK’ because butchers
like to keep this cut for themselves, this steak has
delicious “beefy” flavors and a hearty texture

PEPPER SIGNATURE GRILL    34.500
Angus Beef | Ribs | Lamb Chops | Beef Sausage | 
King Prawns | Lobster | Vegetables | Pepper Sauce

SELECTION OF SIDE DISHES      3.000
Mixed Vegetables | Broccoli | Spinach | Asparagus | 
Mushrooms | Mac & Cheese | Sweet Potato Fries | 
Potato Gratin | Rosemary Baby Potato | French Fries

SELECTION OF SAUCES
Mushrooms | Peppercorn | Thyme | Creamy Blue Cheese | 
Hollandaise | Béarnaise | Lemon-Butter

PREPARATION TEMPERATURE

Rare 45-50c
Medium rare 55-60c
Medium 60-65c
Medium well 65-70c

Sealed outside while center is warm throughout
Center is very red, slightly brown towards the extern
Center is light pink, the outer portion is brown
Brown from edge to edge with a slightly pink center

KWDTHE GRILL

THE CHEF’S CARVING TABLE TO SHARE
(FOR 2 PERSONS)
Served with selection of two starches, two side dishes, two sauces



Please advise your dietary restrictions and allergies to your server
 Chef’s Signature Dish,    Nuts,    Vegetarian,    Vegan

CHEF’S SALAD “CREATE YOUR OWN”    3.500
Grilled Chicken | Gem Heart | Cheddar | 
Crispy Bacon | Avocado | Sour Cream

LUMACHINE BOLOGNESE     3.500
Lean Angus Ragout | Whole Wheat Pasta | 
Parmesan

MINI ROAST         3.500
Roast Chicken & Potato | Broccoli | 
Yorkshire Pudding | Gravy

CHICKEN NUGGETS      3.500
French Fries | Tomato Ketchup & Mayonnaise

FISH & CHIPS       3.500
Sea Bass | Garden Pears | 
Buckwheat Beaten Baked Potato Wedges

COOKIES & CREAM        3.500
Oats and Raisin Whole Wheat Cookies | 
Yoghurt Ice Cream

KWDKIDS MENU

PECAN PIE SUNDAE      3.950
Sweet Potato | Pecan | Toffee Sauce

BAKLAWA        3.950
Clotted Cream Ice Cream | Pistachio 

RED BERRIES PAVLOVA        3.950
Meringue | Raspberry | Strawberry | 
Diplomat Cream 

CHOCOLATE FONDANT      3.950
Dark Chocolate Molten Cake | Served with
Vanilla Ice Cream | Dehydrated Mixed
Berries Mousse

CHEESECAKE       3.950
Baked White Chocolate Cheesecake Served with
Strawberry Sauce

PEPPER SELECTION        3.950
Chef’s selection of 6 pastries

FRUIT PLATTER       3.750
Selection of seasonal sliced fruits 

GELATO AND SORBET SELECTION (PER SCOOP)      1.000
Chocolate | Vanilla | Caramel | Pistachio    | Hazelnut     | 
Fior Di Panna | Yoghurt | Date | Strawberry | Raspberry | 
Lemon     | Coconut

KWDDESSERT



JUMEIRAH COCKTAILS
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 | Passion Fruit 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 | 
Mojito Syrup | Strawberry Syrup | Soda

MINTED LEMONADE       3.850        
Lemon Juice and Fresh Mint Leaves 

HEALTHY COCKTAILS
SKINNY CRANBERRY       3.850      
Cranberry Juice | Lemon | Lime Juice

CO SPECIALS         3.850
Freshly Squeezed Carrot & Orange

MANGO DELIGHT         3.850 
Mango | Banana | Blueberry

HEALTHY MOC DRINK        3.850
Mango | Orange | Carrot Juice

SIGNATURE DRINKS
VIRGIN MARY       3.850
Tomato Juice | Tobacco Sauce | Celery | Salt

REVITALIZER       3.850
Carrot Juice | Apple Juice | Lime Juice | 
Ginger Syrup

GINGER MOJITO      3.850
Fresh Lime | Fresh Mint | Lemon Juice | 
Mojito Syrup | Ginger Ale | Ginger Hand Chops 

CRANBERRY COLA       3.850
Cranberry Juice | Coca-Cola Zero | Raspberry | 
Blackberry

BLUEBERRY MOSCOW      3.850
Ginger Beer | Blueberry | Lime Juice | White Stugar 

NON ALCOHOLIC WINE & CHAMPAGNE
GOLD EMOTIONS  750 ML  36.000 

SCAVY & RAY RED WINE 750 ML  18.000 

SCAVY & RAY WHITE WINE 750 ML  18.000

SCAVY & RAY CHAMPAGNE 750 ML  18.000

NON ALCOHOLIC BEER 
ESTRELLA   330 ML  2.700 

HOLSTEN   330 ML  2.700 

ENERGY DRINKS
RED BULL   250 ML  3.500 

RED BULL SUGAR FREE  250 ML  3.500 

KWDBEVERAGES

FRESH JUICES    3.400

ORANGE | STRAWBERRY | PINEAPPLE | 

MANGO | CARROT

STILL WATER
HIGHLAND SPRING  330ML   1.750         

HIGHLAND SPRING LARGE 1000 ML 2.800

EVIAN SMALL   330 ML  1.800      

EVIAN  LARGE   750 ML  3.000

AQUA PANNA SMALL  500 ML  1.700

AQUA PANNA LARGE  1000 ML 3.000

VOSS SMALL   375 ML  2.900

VOSS LARGE   800 ML  3.900

SPARKLING WATER
SAN PELLEGRINO SMALL 250 ML  2.250

SAN PELLEGRINO LARGE 750 ML  3.250

PERRIER SMALL  200 ML  1.900

PERRIER LARGE  750 ML  3.250

VOSS  SMALL   375 ML  2.900

VOSS LARGE   800 ML  3.900

SOFT DRINKS    2.150

PEPSI | PEPSI DIET | SEVEN UP | SEVEN UP DIET | 
COCA-COLA | COCA-COLA ZERO | MIRINDA | FANTA | 
SPRITE | GINGER ALE | SODA 

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

CAFFÉ MACCHIATO                   2.990
2 shots of espresso with foamed milk

CAPPUCCINO                   2.990
Espresso with steamed and foamed milk cap
topped with chocolate

LATTE                           2.990
Espresso with Milk | Little Milk Foam

CLASSIC HOT CHOCOLATE   2.990
Dark Chocolate | Chocolate Powder

CARAMEL MACCHIATO      2.990
Espresso | Steam Milk | Caramel Syrup

ICED TEA SELECTION   2.500

LEMON | PEACH | BERRY 

TEA SELECTION    2.850

ROYAL BREAKFAST | GREEN TEA | 
EARL GREY FLORA | JASMINE PEARL WHITE | 
MOROCCAN NIGHTS | JASMINE HAZE GREEN | 
CHAMOMILE BREEZE

KWD



Beef Short Ribs Bone In
USA | Australia

أضالع لحم بقري قصير بالعظم
الواليات المتحدة ا�مريكية | أستراليا

Beef Wagyu Rib Eye & Tenderloin
Australia

واغيو بيف
أستراليا

Beef Angus Rib Eye & Tenderloin
USA

بيف انجوس | ريب آي و تندرلوين
الواليات المتحدة ا�مريكية

Cod fish
USA

سمك القد
الواليات المتحدة ا�مريكية

Seabass
Turkey

سمك سي باس
تركيا

Breaded fish finger
United Arabic Emirates

أصابع السمك المخبوز
ا�مارات العربية المتحدة

Salmon & Smoked Salmon
Norway

سلمون و سلمون مدخن
النرويج

Hammour Fillet
Iran 

فيليه هامور
إيران

Tuna Saku
Vietnam | Taiwan

تونا ساكو
فيتنام | تايوان

Mussels Half Shell
New Zealand

بلح البحر
نيوزيالندا

Squid Tube U10
United Arabic Emirates

الحبار 
ا�مارات العربية المتحدة

Sea Scallop
United Arabic Emirates

اسقلوب البحر
ا�مارات العربية المتحدة

Omani Lobster
Oman | United Arabic Emirates

لوبستر عماني
عمان / ا�مارات العربية المتحدة

Crab Meat Jumbo 
Indonesia | Thailand

جامبو لحم السلطعون
اندونيسيا | تايالند

Shrimp Torpedo
Vietnam

روبيان طوربيد 
فيتنام

U10

Shrimp | 30/26 & 20/16 & U7 روبيان
India | United Arabic Emirates الهند | ا�مارات العربية المتحدة

SEAFOOD & MEAT ORIGIN  بلد المنشأ للمأكوالت البحرية واللحوم

30/26 & 20/16 & U7

Beef | Topside & Pepperoni
USA

لحم بقر | توبسايد وبيبروني
الواليات المتحدة ا�مريكية 



Chicken Sausage 
Saudi Arabia+A29:B29

نقانق الدجاج
المملكة العربية السعودية

Chicken Nuggets
Brazil

دجاج ناجتس
البرازيل

Veal Frozen | Bone In & Tenderloin
New Zealand

لحم عجل مجمد | بالعظام وتندرلوين
نيوزيالندا

Chicken Frozen Breast, Shawarma, Whole
Brazil

صدور دجاج مجمد | شاورما و حبة دجاج كاملة
البرازيل

Chicken | Baby & Breast & Leg
United Kuwait Poultry

دجاج
شركة الكويت المتحدة للدواجن

+A29:B29

Veal Osso Bucco
Australia

لحم العجل أوسو بوكو
أستراليا

Lamb Cube Fresh Boneless
Australia | Kuwait

مكعبات لحم خروف بدون عظم
أستراليا | الكويت

Lamb | Whole Ouzi & Leg De-bonned
Australia

خروف | ا�وزي كله منزوع الساق
أستراليا

Mutton | Rack & Tenderloin
Australia

لحم ضأن | راك وتندرلوين
أستراليا


