
S A L A D S
Caesar Salad (D) (G) (F)

Anchovies | Caesar Dressing | Croutons | Parmesan Cheese | Romaine Lettuce | Turkey Bacon
AED 50 

Add Your Choice
Slow Cooked Chicken AED 60                                                                                                                  

Grilled Prawns (S)  AED 65

Fattoush Salad (G) (V)
Cucumber | Fried Arabic Bread | Mint Leaves | Pomegranate Dressing | Red Radish | Romaine Lettuce | 

Tomato | Zaatar Leaves
AED 45

Keto Chicken Salad (D) (V) 
Avocado | Bacon Strips | Blue Cheese | Boiled Egg | Cherry Tomato | Cucumber | Honey Mustard 

Dressing | Lettuce | Slow Cooked Chicken
AED 60

Allergens (D) Dairy; (G) Gluten; (F) Fish; (N) Nuts; (V) Vegetarian; (S) Seafood; (SS) Sesame Seed
All prices are inclusive of 7% Municipality Fees 10% Service Charge and 5% VAT

S M A L L  B I T E S
Vegetable Spring Roll (D) (G) (V)

Sweet Chili Sauce
AED 45

Mini Samosa (D) (G) (V) 
Mint Chutney

AED 45

Fried Calamari (D) (G) (S)
Arrabiata Sauce and Lemon Wedges

AED 55

Chicken Wings (G)
Spicy Barbecue Sauce

AED 50



C L A S S I C S
Avani Burger (D) (G) (SS)

Chargrilled Beef Burger | Dijonnaise | Fries I Lettuce | Melted Cheese | Pickles | Sesame Bun |
Sliced Tomato   

AED 75

Triple Decker Club (D) (G) 
Cheese | Crispy Veal Bacon | Fried Egg | Fries | Lettuce | Sliced Tomato | Slow Cooked Chicken Breast

AED 60

Quesadilla (D) (G) 
Cajan Spiced Sauteed Chicken | Cheddar Cheese | Guacamole | Mixed Bell Pepper | Sour Cream | 

Tomato Salsa
AED 55

Hot Dog (D) (G) 
Classic Beef Hotdog | Dijon Mustard | Sauteed Onions | Tomato Ketchup

AED 55

Steak and Cheese Sandwich (D) (G) 
Beef Steak | Fries | Horseradish Cream | Melted Cheese | Sauteed Onions

AED 70

Pizza Margherita (D) (G) (V)
Basil Oil | Mozzarella Cheese | Tomato Sauce

AED 50

Pizza Pepperoni (D) (G)
Beef Pepperoni | Mozzarella Cheese | Tomato Sauce

AED 60

Allergens (D) Dairy; (G) Gluten; (F) Fish; (N) Nuts; (V) Vegetarian; (S) Seafood; (SS) Sesame Seed
All prices are inclusive of 7% Municipality Fees 10% Service Charge and 5% VAT



D E S S E R T S
Seasonal Fruit Platter

Freshly Sliced Fruits with Berries
AED 40

Selection of Ice Cream (D) 
3 Scoops of Ice Cream (Choice of Chocolate, Coconut, Mango, Strawberry and Vanilla)

AED 35

Allergens (D) Dairy; (G) Gluten; (F) Fish; (N) Nuts; (V) Vegetarian; (S) Seafood; (SS) Sesame Seed
All prices are inclusive of 7% Municipality Fees 10% Service Charge and 5% VAT



M O C K TA I L S
35 AED

Berry Blast
Apple Juice | Blueberry | Strawberry | Vanilla Ice Cream

Blue Sea
Blue Lagoon Syrup | Fresh Lime Wedges | Soda Water

Cranberry Sangria
Cranberry Juice | Fresh Fruit | Ginger Ale

Exotic Coffee
Almond Syrup | Espresso | Fresh Pineapple Juice

Frozen Baby Bellini 
Frozen Peach | Lime Juice | Sparkling Apple Juice

Melon Moroccan Iced Tea
Ginger Ale | Sweet Melon Syrup | Traditional Moroccan Tea

Passion fruit Mojito
Fresh Lime | Fresh Mint Leaves | Fresh Passionfruit | Soda Water

Sunrise
Fresh Beetroot Juice | Mango Juice

All prices are inclusive of 7% Municipality Fees 10% Service Charge and 5% VAT



All prices are inclusive of 7% Municipality Fees 10% Service Charge and 5% VAT

J U I C E
Fresh Juice

Apple (Green or Red) | Carrot | Grapefruit | Lemon and Mint | Mango | Orange |
Pineapple | Watermelon

25 AED

S O D A
Coca-Cola | Diet Coke | Diet Sprite | Fanta | Ginger Ale | Sprite | Tonic Water  

20 AED  

Redbull
40 AED

W AT E R
Al Ain Still

Small - 12 AED
Large - 17 AED

Al Ain Sparkling
Small - 14 AED
Large - 19 AED



All prices are inclusive of 7% Municipality Fees 10% Service Charge and 5% VAT

T E A
Selection of Tea

Chamomile | Earl Grey | English Breakfast | Green | Jasmin
22 AED

Moroccan Tea
25 AED

C O F F E E
Americano - 21 AED

Café Latte - 23 AED

Cappuccino - 24 AED

Espresso
Single - 19 AED

Double - 21 AED

Macchiato
Single - 20 AED

Double - 22 AED

Hot Chocolate - 35 AED



ر )أ( )غ( )س( ز سلطة س�ي
ي | لحم ديك رومي مقّدد

ان | خّس روما�ن ن ن محمصة | جبنة بارم�ي ر | مكعبات خ�ب ن أنشوجة | صلصة الس�ي
50 د. إ. 

أضف خيارك
دجاج مطهو ببطء 60 د. إ.

ي مشوي )ث. ب.( 65 د. إ. جم�ب

فتوش )غ( )ن(
ي | طماطم | أوراق زع�ت 

ي مقلي | أوراق نعناع | دبس الرّمان | فجل أحمر | خّس روما�ن ن عر�ب خيار | خ�ب
45 د. إ

سلطة كيتو بالدجاج )أ( )ن(
ائح اللحم المقّدد | جبنة زرقاء | بيض مسلوق | طماطم كرزية | خيار | صلصة الخردل بالعسل | خس | دجاج مطهو ببطء أفوكادو | �ش

60 د. إ

ينغ رول الخضار )أ( )غ( )ن( س�ب
صلصة الشيلي الحلوة

45 د. إ.

ة )أ( )غ( )ن( قطع سنبوسك صغ�ي
صلصة النعناع

45 د. إ.

كاالماري مقلي )أ( )غ( )ث. ب.(
ائح الليمون صلصة االأرابياتا و�ش

55 د. إ.

جوانح دجاج )غ(
صلصة الباربكيو الحارة

50 د. إ.

السلطات

ة اللقيمات الصغ�ي

، )ث. ب.( ثمار البحر، )سم.( سمسم ي
، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبا�ت ن مأكوالت مسّببة للحساسية )أ( ألبان، )غ( غلوت�ي

يبة عل القيمة المضافة تشمل كافة االأسعار نسبة 10 بالمئة من رسم الخدمة، ونسبة 7 بالمئة من رسوم البلدية، ونسبة %5 من ال�ن



، )ث. ب.( ثمار البحر، )سم.( سمسم ي
، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبا�ت ن مأكوالت مسّببة للحساسية )أ( ألبان، )غ( غلوت�ي

يبة عل القيمة المضافة. تشمل كافة االأسعار نسبة 7 بالمئة من رسوم البلدية، ونسبة 10 بالمئة من رسم الخدمة ونسبة %5 من ال�ن

ي )أ( )غ( )سم.(
برغر أفا�ز

ائح  ن | بطاطا مقلية | خس | جبنة ذائبة | مخّلالت | كعكة مغطاة بالسمسم | �ش برغر لحم بقر مشوي عل الفحم | صلصة ديجون�ي

الطماطم   

75 د. إ.

ي الطبقات )أ( )غ(
كلوب سندويش ثال�ش

ائح الطماطم | صدر دجاج مطهو ببطء جبنة | لحم عجل مقدد ومقرمش | بيض مقلي | بطاطا مقلية | خس | �ش

60 د. إ.

الكيساديا )أ( )غ(

دجاج سوتيه متبل بالكاجون | جبنة شيدر | غواكامولي | تشكيلة من الفلفل الحلو | كريمة حامضة | صلصة الطماطم

55 د. إ.

هوت دوغ )أ( )غ(

هوت دوغ لحم البقر كالسيكي | خردل ديجون | بصل سوتيه | كاتشاب

55 د. إ.

سندويش ستيك وجبنة )أ( )غ(

ستيك لحم البقر | بطاطا مقلية | كريمة الفجل | جبنة ذائبة | بصل سوتيه

 70 د. إ.

ا مارغريتا)أ( )غ( )ن( ز بي�ت

زيت الريحان | جبنة موزاريال | صلصة طماطم

50 د. إ.

ي )أ( )غ(
و�ز ا بيب�ي ز بي�ت

ي لحم البقر | جبنة موزاريال | صلصة الطماطم
و�ن بيب�ي

60 د. إ.

االأطباق الكالسيكية



، )ث. ب.( ثمار البحر، )سم.( سمسم ي
، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبا�ت ن مأكوالت مسّببة للحساسية )أ( ألبان، )غ( غلوت�ي

يبة عل القيمة المضافة. تشمل كافة االأسعار نسبة 7 بالمئة من رسوم البلدية، ونسبة 10 بالمئة من رسم الخدمة ونسبة %5 من ال�ن

طبق من الفواكه الموسمية

فواكه طازجة مقّطعة مع تشكيلة من أنواع التوت

40 د. إ.

تشكيلة االآيس كريم )أ(

3 مغارف من االآيس كريم )بنكهات الشوكوالتة، جوز الهند، المانجو، الفراولة والفانيال(

35 د. إ.

الحلويات



يبة عل القيمة المضافة. تشمل كافة االأسعار نسبة 7 بالمئة من رسوم البلدية، ونسبة 10 بالمئة من رسم الخدمة ونسبة %5 من ال�ن

35 د. إ.

الموكتيالت

ي بالست ب�ي

فراولة | توت بري | آيس كريم بنكهة الفانيال | عص�ي التفاح

بلو سي

ائح الاليم الطازجة | مياه الصودا اب بلو الغون | �ش �ش

ي سانجريا بالكرانب�ي

ي | فواكه طازجة | جعة الزنجبيل عص�ي كرانب�ي

قهوة بنكهة الفواكه االستوائية

اب اللوز يسو | �ش عص�ي االأناناس الطازج | إس�ب

ي مثّلج 
ي بيّلي�ز بي�ب

دّراق مثّلج | عص�ي التفاح الفّوار | عص�ي الاليم

ي بنكهة الشمام شاي مثّلج مغر�ب

اب الشمام الحلو | جعة الزنجبيل ي تقليدي | �ش شاي مغر�ب

موهيتو الباشن فروت

اليم طازج | أوراق نعناع طازجة | باشن فروت طازجة | مياه الصودا

صن رايز

عص�ي الشمندر الطازج | عص�ي المانغو



العص�ي الطازج

تفاح )أخ�ن أو أحمر( | جزر | غريب فروت | ليمون ونعناع | مانغو | برتقال | أناناس | بطيخ

25 د. إ.

وبات الغازية الم�ش

ايت | مياه التونيك  ايت | فانتا | جعة الزنجبيل | س�ب كوكا كوال | دايت كوك | دايت س�ب

20 د. إ.

ريد بُل

40 د. إ.

ز العادية مياه الع�ي

ة - 12 د. إ. صغ�ي

ة - 17 د. إ. كب�ي

ز الفوارة مياه الع�ي

ة - 14 د. إ. صغ�ي

ة - 19 د. إ. كب�ي

العصائر

الصودا

المياه

يبة عل القيمة المضافة. تشمل كافة االأسعار نسبة 7 بالمئة من رسوم البلدية، ونسبة 10 بالمئة من رسم الخدمة ونسبة %5 من ال�ن



تشكيلة من الشاي
ن ي | شاي أخ�ن | شاي الياسم�ي ن نجل�ي شاي البابونج | شاي إيرل غراي | شاي الفطور االإ

22 د. إ.

ي شاي مغر�ب

25 د. إ.

يكانو - 21 د. إ. أم�ي

كافيه التيه - 23 د. إ.

كابوتشينو - 24 د. إ.

يسو إس�ب

سنجل - 19 د. إ.

دبل - 21 د. إ.

ماكياتو

سنجل - 20 د. إ.

دبل - 22 د. إ.

شوكوالتة ساخنة - 35 د. إ.

الشاي

القهوة

يبة عل القيمة المضافة. تشمل كافة االأسعار نسبة 7 بالمئة من رسوم البلدية، ونسبة 10 بالمئة من رسم الخدمة ونسبة %5 من ال�ن
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