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BREAKFAST
Acai Bowl (N) (V) 

Almonds | Banana | Fresh Berries | Green Apple | Sunflower Seeds
AED 65

Bakers Basket (D) (G) 
Pastry Selection | Croissant | Muffin | Danish | Served with Preserves and Butter

AED 40

Caramelized Brioche French Toast (D) (G) 
Butterscotch Sauce | Fruit Compote | Mascarpone Cream

AED 55

Emirati Camel Milk Porridge (N)
Dates | Black Raisins | Mixed Nuts | Honey

AED 58

Foul Medames (D) (G) 
Stewed Broad Beans with Lemon | Olive Oil | Cumin | Arabic Bread

AED 45

Granola (D) (G) (N)
Agave | Berries | Greek Yoghurt | Home-Made Granola | Peanut Butter

AED 50

Keema Paratha Burritos (D) (V)  
Lettuce | Tomato | Truffle Cheddar | Guacamole

AED 60

Pancake Stack (D) (G) 
Butterscotch Sauce | Fruit Compote | Maple Syrup | Mascarpone Cream

AED 55

Seven Seeds Bowl (N) (V)  
Almonds | Almond Milk | Blueberry | Dates | Grated Coconut | Red Quinoa | Rice Berry | 

Strawberry | Walnuts
AED 65

Tapioca Coconut Porridge (D) (V) (SS) 
Coconut | Coconut flakes | Mango | Milk | Passionfruit | Raisins | Sesame Seeds

AED 50



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

EGGS DISHES
Eggs Benedict (D) (G) 

Choice of Toasted Rye Bread or Toasted English Muffin | Grilled Cherry Tomato |
Hollandaise Sauce | Sauteed Mushrooms | Two Poached Eggs | Veal Bacon

AED 60

Eggs Royale (D) (G) (F)
Choice of Toasted Rye Bread or Toasted English Muffin | Grilled Cherry Tomato |

Hollandaise Sauce | Sauteed Mushrooms | Sauteed Spinach | Smoked Scottish Salmon
AED 65

Eggs Skillet (D) (G) 
Cheddar Cheese | Smoked Turkey Breast | Cherry Tomatoes | Mushrooms | Hash Brown |

Veal Bacon | Toast Bread
AED 60

Eggs in Coquette (D) (F) (G)
Poached Egg | Smoked Salmon | Parmesan Parsley Cream | Chicken Cheese Sausage | 

Hashbrown | Grilled Tomatoes | Toast Bread
AED 65

Keto Friendly Portobello Benedict (D) (G) 
Balsamic Marinated Mushrooms | Hollandaise Sauce | Sauteed Spinach | Two Poached Eggs

AED 60

Shakshuka (D) (G) 
Baked Eggs | Bell Pepper | Cherry Tomatoes | Feta Cheese | Tomato Ragout | Zucchini |

Arabic Bread
AED 55

Smashed Avo (D) (G)  
Cottage Cheese | Poached Eggs | Smashed Avocado | Toasted Rye Bread

AED 62

The English (D) (G) 
Baked Beans | Chicken Cheese Sausages | Grilled Tomatoes | Sauteed Mushrooms |

Veal Bacon | Two Eggs of Your Choice – Boiled | Fried | Poached | Scrambled
AED 70
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SOUPS | SALADS | APPETIZERS
Lobster Bisque (D) (G) (S)

Traditional Provencal Lobster Stew | Bread Croutons
AED 59

Minestrone Soup (V)
Pesto | Vegetables | White Beans

AED 45

Mushroom Espresso (D) (G) (V) 
Bread Croutons | Truffle Foam | Mushroom Dust

AED 48

Oriental Lentil Soup (D) (G) (V) 
Arabic Bread | Lemon Wedges

AED 45

Roasted Chicken Tea Consommé  
Asparagus | Celery | Leek

AED 48

Tom Yum Goong (S) 
Cherry Tomato | Galangal | Hot and Sour Thai Soup | Lime Leaves | Mushrooms | Onions | 

Prawns
AED 52

Baby Spinach and Kale Salad (D) (G) (N) (V)
Raspberry Balsamic Vinaigrette | Walnuts | Toasted Bread

AED 68

Beef Spareribs Six Hours Slow Cooked (D) (V)
Slow Cooked In-House Marinade then Flames Grilled | Orange BBQ Sauce

AED 72

Beef Tartare with Triple Cooked Crispy Chips (D) (G)
Capers | Raw Egg Yolk | Truffle Rustic Bread

AED 70

Caprese Salad (D) (V)
Balsamic Glaze | Basil Pesto | Buffalo Mozzarella | Wild Rocket Leaves

AED 65



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

SOUPS | SALADS | APPETIZERS
Classic Caesar (D) (F) (G) (V)

Anchovies | Baby Gem Lettuce | Boiled Egg | Caesar Dressing | Croutons | Parmesan Cheese | 
Veal Bacon

AED 54
Add your choice:

Slow Cooked Chicken AED 60
Grilled Prawns AED 65

Cold Royal Mezza (D) (G) (V)
Arabic Bread | Arabic Pickles | Fattoush | Hummus | Moutabel | Stuffed Vine Leaves | 

Tabouleh
AED 70

Dynamite Rock Shrimps (D) (G) (S) (SS)
Iceberg Slaw | Chili Mayonnaise | Sakura Bouquet | Sesame Seeds

AED 68

Gravlax Salmon (F)
Cured Salmon | Fennel and Citrus Salad

AED 73

Greek Village (V) 
Cucumber | Greek Feta Cheese | Green Peppers | Kalamata Olives | Tomatoes |

Oregano and Olive Oil Vinaigrette
AED 52

Keto Chicken Salad (D) (G)  
Avocado | Blue Cheese | Boiled Egg | Cherry Tomato | Cucumber |

Honey Mustard Dressing | Mixed Lettuce | Slow Cooked Chicken | Veal Bacon Strips
AED 60

Seven Seeds “Healthy Salad”  
Asparagus | Baby Spinach | Boiled Egg | Broccoli | Cherry Tomato | Pumpkin Seeds | Quinoa | 

Roasted Pumpkin 
AED 60
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SOUPS | SALADS | APPETIZERS
The Crab Salad (S) 

Thai Vinaigrette Dressing | Spicy Mayo | Cucumber | Avocado | Mango | Sakura Bouquet | 
Black Tobiko

AED 65

Garlic Spicy Edamame (V)
Mixed Seasoning | Golden Fried Garlic

AED 55

Hot Oriental Mezza (D) (G) (SS) (V)
Arabic Bread | Cheese Rakakat | Meat Kibbeh | Meat Sambousek | Mixed Arabic Pickle | 

Spinach Fatayer | Tahini Dip
AED 73

Purple Corn on The Cob (D)
Paprika Butter Sauce | Cheddar Truffle | Sakura Bouquet

AED 58

Steamed Traditional Dim Sum (D) (G)
Sweet Chili Sauce | Chili Lime Soya

AED 74

Fois Gras (A) 
Caramelized Green Grapes | Red Wine Reduction

AED 85
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MAIN COURSE
Baby Chicken Chasseur 

Mashed Potato | Half Roasted Chicken | Chasseur Sauce | Rocket Leaves
AED 92

Black Angus US Rib Eye Steak 
Roasted Baby Potatoes | Green Beans with Bacon | Portobello Mushroom Sauce

AED 155

Chicken Kabsa (D) 
Half Grilled Chicken | Kabsa Rice | Chatta | Raita

AED 95

Emirati Mixed Grill (D) (G)  
Shish Tawook | Lamb Chops | Kofta Kebab |

Shish Kebab Marinated in Traditional Emirati Spices | Tahina Yoghurt |
Oriental Rice or French Fries

AED 130

Explore The Land of Maharajas Biryani (D) (G) (N) 
Your Choice of: 

Lamb AED 82
Chicken AED 75
Prawn AED 89

Vegetable AED 55

Grilled Australian Wagyu Tenderloin
Creamy Mashed Potato | Mushroom Ragout | Natural Jus

AED 170

Grilled Juicy Lamb Chops   
Sauteed Green Beans | Mashed Potato with Sundried Tomato | Black Olives |

Rosemary Sauce
AED 110

Gulf Shrimp (S) 
Braised Puy Black Lentil | Parsley Lemon and Garlic Sauce

AED 120
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MAIN COURSE
Mediterranean Seabass (F)  

Artichoke | Basil Infused Tomato Ragout | Pan Seared Seabass | Pitted Olives | Scallions
AED 100

Mild Butter Chicken Masala (D) (G)  
Saffron Rice | Raita | Pickle | Masala | Poppadom

AED 75

Miso Honey White Cod Fish (D) (F)
Snow Pea Beans | Spring Onion | Pok Choy | Miso Sauce | Lotus Root | Ginger Sprouts

AED 95

Mustard Prawns in Green Young Coconut (G) (S) 
White Rice | Poppadom | Pickle

AED 88

Pan Seared Duck Breast (A)  
Red Wine Reduction | Maple Glazed Carrot and Figs | Balsamic Rocket Leaves

AED 120

Pan Seared Salmon (F)
Asparagus | Baby Carrots | Pea Puree | Shimeji Mushrooms

AED 95

Thai Penang Red/Green Curry   
Your Choice of: 

Beef AED 75
Chicken AED 68
Seafood AED 82

Vegetable AED 55
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SANDWICHES | WRAPS | BURGERS
Avani Wagyu Beef Burger (D) (G) (SS)

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

AED 78

Beyond Burger (V)
French Fries | Pickled Cucumber | Plant Based Burger Patty | Smashed Avocado | Vegan Bun

AED 80

BBQ – Steak Sandwich (D) (G)  
Grilled Beef Tenderloin | Ciabatta Bread | Onion Jam | BBQ Sauce | French Fries 

AED 76

Cajun Chicken Wrap (D) (G)  
Cajun Chicken Strips | Spinach Tortilla Bread | Romain Lettuce | Cucumber | French Fries | 

Mexican Dips
AED 65

Chicken Teriyaki Bao Bao Slider (D) (G) 
Chicken in Teriyaki Sauce | Asian Slaw | Sweet Potato Fries

AED 58

Crispy Chicken Brioche (D) (G) 
Brioche Bread | Country Style Fried Chicken | French Fries | Sriracha Mayo

AED 65

Grilled Vegetable Panini (D) (G) (N) (V)
Grilled Mediterranean Vegetables | Romain Lettuce | Tomato | Pesto Sauce |

Mustard Mayonnaise | French Fries
AED 52

Triple Decker Club (D) (G) (V)
Cheese | Crispy Veal Bacon | Dijonnaise | Fried Egg | Fries | Lettuce |

Slow Cooked Chicken Breast | Tomato | Fruit Slaw with Ginger and Chili Sweet Sauce | 
French Fries

AED 65
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CLASSIC PIZZA
Frutti di Mare (D) (G) (S)

Calamari | Scallops | Shrimps | Mozzarella Cheese
AED 68

Pizza ai Fungi (D) (G) (V)
Mozzarella Cheese | Tomato | Tomato Sauce | Truffle Oil | Wild Mushrooms

AED 58

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

AED 52

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

AED 65

Pizza Quattro Formaggi (D) (G) (V) 
Blue Cheese | Buffalo Mozzarella | Fontina Cheese | Parmigiano | Tomato Sauce

AED 65

Rocca and Bresaola (D) (G) 
Thinly Sliced Air-Dried Beef | Rocca Salad | Semi-Fried Tomatoes

AED 65

Tonno Pizza (D) (G) (S)  
Tuna | Red Onions | Black Olives

AED 60
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THE PASTAS
Gnocchi di Patate Con Gamberi e Salsa di Pomodoro (D) (G) (S)

Fresh Tomato Sauce | Parmesan Cheese | Shrimp | Potato Gnocchi Pasta
AED 89

Keto Friendly Zucchini Pasta (V)
Baby Spinach | Capers | Parmesan Cheese | Pitted Green Olives | Sundried Tomato | Zucchini 

AED 65

Lamb Shank with Saffron Risotto (D) (G)  
Braised Lamb Shank | Saffron Risotto | Parmesan Cheese | Garlic Bread

AED 120

Mushroom Ravioli (D) (G) (N) (V)  
Creamy Pesto | Parmesan Cheese | Truffle Oil | Garlic Bread

AED 70

Signature Lobster Black Spaghetti (D) (G) (S) 
Fresh Lobster in Pink Sauce | Parmesan Cheese | Garlic Bread

AED 230

Spaghetti or Penne Pasta (D) (G) 
Gluten Free Pasta Available

Your Choice of:
Arrabiata | Bolognese | Cream Sauce | Rose

AED 60

Tagliatelle Carbonara (D) (G) (S)  
Cream Sauce | Crispy Veal Bacon | Egg Yolk | Parmesan Cheese 

AED 72
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SIDES
Grilled Vegetables

AED 20

Mashed Potatoes
AED 20

Mixed Green Salad
Cherry Tomato | Cucumber | Fresh Baby Leaves | Vinaigrette 

AED 20

Sauteed Garden Vegetables
AED 20

Steak Fries
AED 20

Steamed Rice
AED 20

Sweet Potato Fries
AED 20

Truffle Fries (D) (V)
Topped with Parmesan Cheese | Truffle Cheddar Cheese | Black Truffle

AED 58
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DESSERTS
Chocolate Lava Cake (D) (G) 

Served Hot with Vanilla Ice Cream
AED 50

Organic Coconut Mango Pudding (D) (G) 
Sago Sauce | Sweet Potato Dumpling | Choco Matchstick

AED 50

Saffron Milk Cake (D) (G) 
Saffron Milky Sauce | Whipping Cream | Saffron Ice Cream

AED 50

Seasonal Fruit Platter
AED 45

Traditional One-Way Tiramisu (D) (G) 
Traditional Italian Coffee Flavored Dessert | Fresh Mascarpone | Cocoa

AED 50

Traditional Um Ali (D) (G) (N)
Cream | Fresh Milk | Pistachio | Puff Pastry | Rose Essence

AED 40

Vanilla Crème Brulée (D) (G) 
Fresh Berries | Vanilla Flavored Brulée

AED 45

Selection of Ice Cream (D) (G) 
Three (3) Scoops of Your Choice:

(Chocolate | Coconut | Mango | Vanilla | Sugar Free)
AED 35

Avani Royal Cheese Platter (D) (G) 
Selection of Cheeses | Mixed Fruit Chutney | Crackers

AED 65
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KIDS MENU
Chicken Nuggets (D) (G) 

French Fries | Panko Fried Chicken
 AED 40

Slow Cooked Parmesan Chicken Balls (D) (G) 
Tomato Sauce | Steamed Rice

 AED 45

Broccoli Cheesy Bread (D) (G) 
Cream Cheese Dip 

 AED 40

Chicken Quinoa Fried Rice (D) (G)
Poached Chicken | Green Tomato Sauce

 AED 45

Grilled Cheese Sandwich (D) (G) 
Cheddar Cheese | French Fries | Toasted Wholegrain Bread 

 AED 40

Salmon Fish Sticks (D) (G) (F)
Capers | Avocado Mash | Tartare Sauce 

AED 45

Mini Beef Burgers (D) (G)  
Angus Beef Patty | Cheddar Cheese | French Fries | Lettuce | Tomato

AED 45

Spaghetti or Penne Pasta (D) (G) 
Choice of Sauce – Bolognese | Cream Sauce | Tomato Sauce

AED 45

Triple Chocolate Brownies (D) (G) 
Served Warm with Vanilla Ice Cream

AED 30

Oreo Cheesecake (D) (G)  
Caramel Sauce | Fresh Berries

AED 30
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BEVERAGES

SPARKLING WINE
Valdo Rosé Prosecco, Italy

AED 220

Valdo Brut Prosecco, Italy
AED 235

CHAMPAGNE
Moet & Chandon

AED 650

WHITE WINE
Corte Giara, Pinot Grigio, Italy

AED 270

Blanc de Blancs, Chateau Ksara, Lebanon
AED 290

Gran Vina Sol, Penedes DO, Chardonnay, Spain
AED 250

Kapuka, Sauvignon Blanc, New Zealand
AED 250

Eaglehawk, Chardonnay, Australia
AED 200

ROSÉ WINE
Pink Flamingos, Pinot Grigio Rosé, Italy

AED 200

Rosé D›Anjou, Domaine des Nouvelles Loire
AED 220

BY THE BOTTLE
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BEVERAGES

RED WINE
Eaglehawk, Merlot, Australia

AED 200

Chateau Ksara Rouge, Lebanon
AED 360

Torres Gran Corona, Penedes DO, Spain
AED 250

Matua Valley, Marlborough, Pinot Noir, New Zealand
AED 270

False Bay, Old School, Shiraz, South Africa
AED 200

Cabernet Sauvignon, Merlot, The Riddle, Hardys, Australia
AED 200

Montepulciano D›Abruzzo, Moncaro, Marche, Italy
AED 290

Chianti Classico, Castello di Gabbiano DOCG, Italy
AED 220

Cabernet Sauvignon, Aromas, Mendoza, Argentina
AED 230

BY THE BOTTLE
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BEVERAGES
WINE BY THE GLASS

WHITE WINE
Eaglehawk, Chardonnay, Australia

AED 60

Kapuka, Sauvignon Blanc, New Zealand
AED 75

ROSÉ WINE
Pink Flamingos, Pinot Grigio Rosé, Italy

AED 70

RED WINE
Eaglehawk, Merlot, Australia

AED 60

Alamos Mendoza, Cabernet Sauvignon, Argentina
AED 70

False Bay Old School, Shiraz, South Africa
AED 60

BEER & CIDER

DRAUGHT
Heineken | Stella

AED 48

BOTTLES
Corona
AED 45

Heineken
AED 42

Kopparberg (Strawberry and Lime)
AED 58

Smirnoff Ice
AED 42

Stella
AED 42

Strongbow
AED 42
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BEVERAGES

VODKA

Absolut Blue AED 52
Grey Goose AED 78
Stolichnaya AED 52

GIN

Bombay Sapphire AED 52
Hendricks AED 65
Tanqueray AED 52

TEQUILA

Jose Cuervo Silver AED 52
Jose Cuervo Gold AED 60

RUM

Cabana White AED 52
Bacardi White AED 52

Captain Morgan Dark AED 60

WHISKEY

Chivas Regal 12 YO AED 65
Johnnie Walker Red Label AED 52

Johnnie Walker Black Label AED 70
Macallan 12 YO AED 90 

Jack Daniel’s AED 64

SPIRITS (30ml)
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BEVERAGES

Martini Bianco  AED 52

Aperol AED 52

Pimm’s No 1 AED 52

Arak AED 58

Baileys AED 56

Kahlua AED 52

Jägermeister AED 54

Malibu AED 52

Cointreau AED 54 

Sambuca AED 52

Limoncello AED 52

Grappa AED 74

LIQUEURS (30ml)
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MOCKTAILS

JUICE

Acai Smoothie
Acai Berries | Banana | Blueberries | Chia Seeds | 

Almond Milk
45 AED  

Blessing
Fresh Green Apple Juice | Celery | Cucumber

35 AED 

Charcoal Lemonade
Fresh Lemon Juice | Maple Syrup |

Activated Charcoal | Water
35 AED

Lavender Lemonade 
Dried Lavender | Lemon Juice | Soda Water

35 AED

Lychee Treat
Lychee | Mint Leaves | Grapefruit | Lime |

Soda Water
35 AED

Not A Gin & Tonic
Cucumber | Elderflower Syrup | Mint Leaves | 

Sparkling Apple Juice
35 AED

Orange Blossom
Orange | Mango | Lime Juice | Fresh Passionfruit

35 AED

Sunrise
Fresh Beetroot Juice | Mango Juice

35 AED

Virgin Mojito
Fresh Lime | Mint Leaves |

Your Choice of Flavor (Classic | Strawberry | 
Passion Fruit) | Soda water

35 AED

Fresh Juice
Apple (Green or Red) | Carrot | Grapefruit | Lemon and Mint | Mango | Orange |

Pineapple | Watermelon
25 AED
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TEA

COFFEE

Selection of Tea
Chamomile | Earl Grey | English Breakfast | Fruit Infusion | Green | Jasmin

22 AED

Matcha Green Tea
Honey | Fresh Milk | Green Tea Powder

35 AED

Moroccan Tea
25 AED

Arabic Coffee - 40 AED

Americano - 21 AED

Café Latte - 23 AED

Cappuccino - 24 AED

Espresso
Single - 19 AED

Double - 21 AED

Macchiato
Single - 20 AED

Double - 22 AED

Golden Latte - 35 AED
Turmeric | Cinnamon | Ginger | Fresh Milk 

Hot Chocolate - 35 AED

Turkish Coffee - 25 AED
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ICED COFFEE

SODA

WATER

Exotic Coffee
Fresh Pineapple Juice | Espresso | Almond Syrup

35 AED

Vienna
Americano | Whipped Cream

30 AED

Very Vegan
Espresso | Maple Syrup | Almond Milk

30 AED

Soft Drinks
Coca Cola | Diet Coke | Diet Sprite | Fanta | Ginger Ale | Sprite | Tonic Water 

20 AED  

Redbull
40 AED

Al Ain Still
Small - 12 AED
Large - 17 AED

Al Ain Sparkling
Small - 14 AED
Large - 19 AED

Aqua Panna Still
Small - 16 AED
Large - 21 AED

San Pellegrino Sparkling
Small - 18 AED
Large - 23 AED



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

الفطور

 وعاء األساي )م( )ن(

لوز | حليب اللوز | موز | تشكيلة توت طازجة | تفاح أخرض | بذور دوار الشمس

65 د. إ.

 سلة املخبوزات )أ( )غ(

تشكيلة من الحلويات | كرواسان | مافن | معجنات دمناركية | تقّدم مع مربّيات وزبدة

40 د. إ.

 توست الربيوش الفرنيس بالكاراميل)أ( )غ(

صلصة الزبدة االسكتلندية | كومبوت الفواكه | كرمية ماسكاربوين

55 د. إ.

 عصيدة حليب اإلبل اإلماراتية )م(

بلح | زبيب أسود | مكّسات مشّكلة | عسل

58 د. إ.

 فول مدمس )أ( )غ(

حساء حبوب الفول مع الليمون | زيت زيتون | كّمون | خبز عريب

45 د. إ.

 غرانوال )أ( )غ( )م(

صبار | توت | زبادي يوناين | غرانوال محرّضة عىل الطريقة املنزلية | زبدة الفول السوداين

50 د. إ.

 بوريتو بالكيام وخبز الرباتا )أ( )ن(

خس | طامطم | شيدر بالكأمة | غواكامويل 

60 د. إ.

 فطائر البانكيك )أ( )غ(

صلصة الزبدة االسكتلندية | كومبوت الفواكه | رشاب القيقب | كرمية ماسكاربوين

55 د. إ.

 وعاء سيفن سيدز )م( )ن(

لوز | حليب اللوز | توت بّري | متر | جوز الهند مبشور | كينوا حمراء | أرز بنفسجي تايالندي | فراولة | جوز

65 د. إ.

 عصيدة تابيوكا جوز الهند )أ( )ن( )سم.(

جوز الهند | رقائق جوز الهند | مانغو | حليب | باشن فروت | زبيب | سمسم

50 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

أطباق البيض

 بيض بينديكت )أ( )غ(

اختيارك من خبز جاودار املحّمص أو املافن اإلنجليزية املحمصة | طامطم كرزيّة مشويّة | صلصة هوالنديز | فطر سوتيه | بيضتان مسلوقتان من دون قرش | 

لحم عجل مقّدد

60 د. إ.

 بيض رويال)أ( )غ( )س(

اختيارك من خبز جاودار املحّمص أو املافن اإلنجليزية املحمصة | طامطم كرزيّة مشويّة | صلصة هوالنديز | فطر سوتيه | سبانخ سوتيه | سلمون اسكتلندي 

مدّخن

65 د. إ.

 بيض مقيل )أ( )غ( 

جبنة شيدر | صدر سلمون مدّخن | طامطم كرزيّة | فطر | بطاطا هاش براون | لحم عجل مقدد | خبز محّمص

60 د. إ.

 بيض مخبوز بالفرن )أ( )س( )غ(

بيضة مسلوقة من دون قرش | سلمون مدخن | كرمية البارميزان والبقدونس | نقانق دجاج بالجبنة | بطاطا هاش براون | طامطم مشويّة | خبز محّمص

65 د. إ.

 بيض بينديكت مع فطر بورتوبيلو معّد عىل طريقة كيتو )أ( )غ(

فطر متبّل بالبلسميك | صلصة هوالنديز | سبانخ سوتيه | بيضتان مسلوقتان من دون قرش

60 د. إ.

 شكشوكة )أ( )غ( 

بيض مخبوز | فلفل حلو | طامطم كرزية | جبنة فيتا | يخنة الطامطم | كوىس | خبز عريب

55 د. إ.

 أفوكادو مهروس )أ( )غ(

جبنة القريش | بيض مسلوق من دون قرش | أفوكادو مهروس | خبز جاودار محّمص

62 د.إ.

 فطور إنجليزي )أ( )غ( 

فاصولياء مطبوخة | نقانق دجاج بالجبنة | طامطم مشوية | فطر سوتيه | لحم عجل مقّدد | بيضتان محرّضتان بالطريقة التي تحّب - مسلوقتان | مقليّتان | 

مسلوقتان من دون قرش | مخفوقتان 

70 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

الشوربات | السلطات | املقباّلت

 بيسك الروبيان )أ( )غ( )ث. ب.(

يخنة روبيان بروفنسال تقليدية | مكعبات خبز محّمص

59 د. إ.

 حساء مينسرتوين )ن(

بيستو | خضار | فاصولياء بيضاء

45 د. إ.

 إسربيسو الفطر )أ( )غ( )ن(

مكعبات خبز محّمص | رغوة الكأمة | بودرة الفطر

48 د. إ.

 حساء عدس رشقي )أ( )غ( )ن(

 خبز عريب | رشائح الليمون

40 د. إ.

كونسوميه الدجاج بالشاي  

هليون | كرفس | كراث

45 د. إ.

 توم يام غونغ )ث. ب.(

طامطم كرزية | خلنجان | حساء تايالندي حاّر وحامض | أوراق اليم | فط | بصل | جمربي

52 د. إ.

 سلطة أوراق سبانخ صغرية وكايل )أ( )غ( )م( )ن(

صلصة الخل البلسميك بتوت العليق | جوز | خبز محمص

68 د. إ.

 ضالع لحم بقر جانبية مطهية ببطء لست ساعات )أ( )ن(

أضالع لحم بقر متبّلة بتوابل محرّضة يف مطبخنا ومطهية ببطء ومشوية عىل الفحم بعد الطهي | صلصة الباربيكيو بالربتقال

72 د. إ.

 تارتار لحم البقر مع رقائق بطاطا مقلية ثالث مرات )أ( )غ(

كرب | صفار بيض ينء | خبز بلدي بالكأمة

70 د. إ.

 سلطة كابريزي )أ( )ن(

تغميسة خّل البلسميك | بيستو بالريحان | جبنة موزاريال البوفالو | أوراق جرجري برية

65 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

الشوربات | السلطات | املقباّلت

 سلطة سيزر الكالسيكية )أ( )س( )غ( )ن(

أنشوفة | خس صغري | بيض مسلوق | صلصة سيزر | مكّعبات خبز محّمص | جبنة بارميزان | لحم عجل مقّدد

54 د. إ.

أضف خيارك:

الدجاج املطهو الببطء 60 د. إ.

الجمربي املشوي 65 د. إ.

 املازة الباردة امللكيّة )أ( )غ( )ن(

خبز عريب | تشكيلة من املخلالت العربية | فتوش | حمص | متبل | ورق عنب | تبولة

70 د. إ.

 دايناميت القريدس الصخري )أ( )غ( )سم.( )ث. ب.(

ملفوف آيسبريغ | مايونيز بالفلفل الحار | خليط ساكورا | سمسم

68 د. إ.

 سلمون غرافالكس )س(

سلمون ينء محفوظ يف السكر وامللح | سلطة شمر وحامض

73 د. إ.

 سلطة يونانية قروية )ن(

خيار | جبنة فيتا يونانية | فليفلة خرضاء | زيتون كاالماتا | طامطم | صلصة الخل مع األوريغانو وزيت الزيتون

52 د. إ.

 سلطة كيتو بالدجاج )أ( )غ(

أفوكادو | جبنة زرقاء | بيض مسلوق | طامطم كرزية | خيار | صلصة الخردل بالعسل | خس مشّكل | دجاج مطهو ببطء | رشائح لحم العجل املقّدد

60 د. إ.

سلطة سيفن سيدز الصحية  

هليون | أوراق سبانخ صغرية | بيض مسلوق | بروكويل | طامطم كرزية | بذور اليقطني | كينوا | يقطني مشوي  

60 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

الشوربات | السلطات | املقباّلت

 سلطة سلطعون )ث. ب.(

صلصة خل تايالندية | مايونيز بالفلفل الحار | خيار | أفوكادو | مانغو | خليط ساكورا | توبيكو أسود 

65 د. إ.

 إدامامي حار بالثوم )ن(

توابل مشّكلة | ثوم مقيل

55 د. إ.

 مازة رشقية ساخنة )أ( )غ( )سم.( )ن(

خبز عريب | رقاقات جبنة | كبة باللحمة | سمبوسك باللحمة | تشكيلة مخلاّلت عربية | فطاير سبانخ | تغميسة الطحينة

73 د. إ.

 عرنوس ذرة بنفسجي )أ(

صلصة بابريكا وزبدة | شيدر بالكأمة | خليط ساكورا

58 د. إ.

 معّجنات ديم سام تقليدية مطهية عىل البخار )أ( )غ(

صلصة فليفلة حلوة | صلصة صويا حارة بالاليم

74 د. إ.

 بطاطا مقلية بالكأمة )أ( )ن(

مع جبنة بارميزان عىل الوجه | جبنة شيدر بالكأمة | كأمة سوداء

58 د. إ.

كبد اإلوز املسّمن )ك(

عنب أخرض مكرمل | صلصة النبيذ األحمر املركّزة

85 د. أ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

األطباق الرئيسية

فروج شاسور 

بطاطا مهروسة | نصف فروج مشوي | صلصة شاسور | أوراق جرجري

92 د. إ.

رشيحة ريب آي لحم بقر بالك أنغوس 

بطاطا صغرية محّمصة | لوبياء مع لحم مقّدد | صلصة فطر بورتوبيلو

170 د. إ.

 كبسة دجاج )أ(

نصف دجاجة مشوية | أرز كبسة | شطة | رايتا

95 د. إ.

 مشاوي إماراتية مشّكلة )أ( )غ(

شيش طاووق | قطع لحم ضأن | كباب كفتة | كباب شيش طاووق متبّلة بتوابل إماراتية تقليدية | زبادي بالطحينة | أرز رشقي أو بطاطا مقلية

130 د. إ.

 برياين إكسبلور ذا الند أوف مهراجا )أ( )غ( )م(

اختيارك من: 

لحم الضأن 82 د. إ. | الدجاج  75 د. إ. | الروبيان 89 د. إ. | الخضار 55 د. إ.

رشيحة تندرلوين واغيو أسرتالية مشوية 

بطاطا مهروسة كرميية | يخنة الفطر | عصارة اللحم

155 د. إ.

قطع لحم ضأن غنية بالعصارة ومشوية  

لوبياء سوتيه | بطاطا مهروسة مع طامطم مجففة | زيتون أسود | صلصة إكليل الجبل

110 د. إ.

 قريدس خليجي )ث. ب.(

عدس أسود مطهي ببطء | صلصة البقدونس والليمون والثوم

120 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

األطباق الرئيسية

 سمك قاروس من البحر األبيض املتوسط)س(

أريض شويك | يخنة طامطم منّكهة بالريحان | سمك قاروس محّمر باملقالة | زيتون منزوع النواة | بصل أخرض

100 د. إ.

 مساال دجاج بالزبدة متوّسطة الحّدة )أ( )غ(

أرز بالزعفران | رايتا | مخلل | ماساال | رقائق بوبادوم

75 د. إ.

 سمك القد األبيض مع العسل بامليسو )أ( )س(

حبوب بازالء | بصل أخرض | بوك شوي | صلصة ميسو | جذور اللوتس | براعم زنجبيل

95 د. إ.

 جمربي بالخردل يف حبة جوز الهند صغرية وخرضاء )غ( )ث. ب.(

أرز أبيض | رقائق بوبادوم | مخلّل

88 د. إ.

 صدر بط محّمر باملقالة )ك(

صلصة النبيذ األحمر املركّزة | جزر وتني مغلّف بطبقة من رشاب القيقب | أوراق جرجري بخّل بلسميك

120 د. إ.

 سلمون محّمر باملقالة )س(

هليون | جزر صغري | بوريه البازالء | فطر شيميجي

95 د. إ.

كاري بينانغ التايلندي األحمر/ األخرض  

اختيارك من: 

لحم البقر 75 د. إ. | الدجاج  68 د. إ. | مثار البحر 82 د. إ. | الخضار 55 د. إ



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

السندويشات | اللفائف | أطباق الربغر

 برغر أفاين بلحم بقر واغيو )أ( )غ( )سم.(

برغر لحم بقر مشوي عىل الفحم | صلصة ديجونيز | بطاطا مقلية | خس | جبنة ذائبة | مخلاّلت | كعكة مغطاة بالسمسم | طامطم

78 د. إ.

 برغر بيوند )ن(

بطاطا مقليّة | مخلل خيار | شطرية برغر نباتية | أفوكادو مهروس | كعكة نباتية

80 د. إ.

 ستيك سندويش بصلصة الباربيكيو )أ( )غ(

تندرلوين لحم بقر مشوية | خبز شيباتا | مرّب البصل | صلصة باربيكيو | بطاطا مقليّة 

76 د. إ.

 لفافة دجاج بالكاجون )أ( )غ(

رشائح دجاج بالكاجون | خبز تورتيال بالسبانخ | خس روماين | خيار | بطاطا مقليّة | صلصات مكسيكيّة

65 د. إ.

 ساندويش تريايك الدجاج بخبز باو )أ( )غ(

دجاج بصلصة تريايك | سلطة ملفوف آسيوية | بطاطا حلوة مقليّة

58 د. إ.

 بريوش الدجاج املقرمش )أ( )غ(

خبز بريوش | دجاج مقيل عىل الطريقة الريفية | بطاطا مقليّة | مايونيز بصلصة السيراشا الحارّة

65 د. إ.

 بانيني الخضار املشويّة )أ( )غ( )م( )ن(

خضار متوّسطية مشوية | خس روماين | طامطم | صلصة بيستو | مايونيز بالخردل | بطاطا مقليّة

52 د. إ.

 كلوب سندويش ثاليث الطبقات )أ( )غ( )ن(

 جبنة | لحم عجل مقدد ومقرمش | صلصة ديجونيز | بيض مقيل | بطاطا مقلية | خس | صدر دجاج مطهو ببطء | طامطم |

 سلطة فواكه مع الزنجبيل وصلصة الفلفل الحلو | بطاطا مقليّة عىل الطريقة الفرنسية

65 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

البيتزا الكالسيكية

 فرويت دي ماري )أ( )غ( )ث. ب.(

كاالماري |  إسقالوب |  قريدس | جبنة موزاريال

68 د. إ.

 بيتزا إي فونغي )أ( )غ( )ن(

جبنة موزاريال | طامطم | صلصة طامطم | زيت الكأمة | فطر بّري

58 د. إ.

 بيتزا مارغريتا)أ( )غ( )ن(

زيت الريحان | جبنة موزاريال | صلصة طامطم

52 د. إ.

 بيتزا بيبريوين )أ( )غ(

بيبريوين لحم البقر | جبنة موزاريال | صلصة طامطم

65 د. إ.

 بيتزا كواترو فروماجي )أ( )غ( )ن(

جبنة زرقاء | جبنة موزاريال البوفالو | جبنة فونتينا | جبنة البارميزان | صلصة طامطم

65 د. إ.

 روكا وبريزاوال )أ( )غ(

رشائح لحم بقر رقيقة ومجّففة | سلطة روكا | طامطم مقليّة نصف قليَة

65 د. إ.

 تونو بيتزا )أ( )غ( )ث. ب.(

تونا | بصل أحمر | زيتون أسود

60 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

أطباق الباستا

 نيويك دي باتايت كون غتمربي إي سالسا دي بومودورو )أ( )غ( )ث. ب.(

صلصة طامطم طازجة | جبنة بارميزان | قريدس | نيويك البطاطا | باستا

89 د. إ.

 باستا بالكوىس معّدة عىل طريقة كيتو )ن(

سبانخ صغرية | كرب | جبنة بارميزان | زيتون أخرض منزوع النواة | طامطم مجففة | باستا بالكوىس

65 د. إ.

 موزات لحم ضأن مع أرز بالزعفران )أ( )غ(

موزات لحم ضأن مطهيّة ببطء | أرز بالزعفران | جبنة بارميزان | خبز بالثوم

120 د. إ.

 رافيويل بالفطر )أ( )غ( )م( )ن(

بيستو كرميي | جبنة بارميزان | زيت الكأمة | خبز بالثوم

70 د. إ.

 طبق سباغيتي سوداء مع الروبيان املميّز )أ( )غ( )ث. ب.(

روبيان طازج مع صلصة وردية | جبنة بارميزان | خبز بالثوم

230 د. إ.

 باستا سباغيتي أو بيني )أ( )غ(

تتوفّر أطباق باستا خالية من الغلوتني

صلصة من اختيارك:

أرابياتا | بولونيز | صلصة كرميية | وردية

60 د. إ.

 تالياتيليل كاربونارا )أ( )غ( )ث. ب.(

صلصة طامطم طازجة | جبنة بارميزان | قريدس | نيويك البطاطا | باستا

72 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

األطباق الجانبية

خضار مشوية

20 د. إ.

بطاطا مهروسة

20 د. إ.

سلطة خرضاء مشّكلة

طامطم كرزية | خيار | أوراق جرجري صغرية | صلصة الخل 

20 د. إ.

خضار سوتيه

20 د. إ.

ستيك وبطاطا مقلية

20 د. إ.

أرز مطهي عىل البخار

20 د. إ.

بطاطا حلوة مقليّة

20 د. إ.

بطاطا مقلية بالكأمة )أ( )ن(

مع جبنة بارميزان عىل الوجه | جبنة شيدر بالكأمة | كأمة سوداء

58 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

الحلويات

 الفا كيك بالشوكوالتة )أ( )غ(

يقّدم ساخناً مع آيس كريم بنكهة الفانيال

50 د. إ.

 بودينغ جوز الهند واملانغو العضوي )أ( )غ(

صلصة ساغو | فطائر بالبطاطا الحلوة | أعواد الشوكوالتة

50 د. إ.

 كيك الحليب بالزعفران )أ( )غ(

صلصة الحليب بالزعفران | كرمية مخفوقة | آيس كريم بالزعفران

50 د. إ.

طبق من الفواكه املوسمية

45 د. إ.

 ترياميسو عىل الطريقة التقليدية )م( )غ(

حلوى إيطالية تقليدية منّكهة بالقهوة | ماسكاربوين طازجة | كاكاو

50 د. إ.

طبق أم عيل التقليدي )أ( )غ( )م(

كرمية | حليب طازج | فستق حلبي | عجينة بف | ماء الورد

40 د. إ.

 كريم بروليه بالفانيال )أ( )غ( 

توت طازج | كريم بروليه بنكهة الفانيال

45 د. إ.

 تشكيلة اآليس كريم )أ( )غ(

ثالث )3( مغارف من النكهات التي تختارها:

)شوكوالتة | جوز الهند | مانغو | فانيال | خاٍل من السكر(

35 د. إ.

طبق األجبان الفاخر من أفاين )أ( )غ(

تشكيلة من األجبان | صلصة فواكه مشّكلة | كراكرز

65 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

قامئة طعام األطفال

ناغتس الدجاج )أ( )غ(

بطاطا مقليّة | دجاج مكسو بفتات خرب بانكو ومقيل

 40 د. إ.

كرات الدجاج بالبارميزان املطهية ببطء )أ( )غ(

صلصة طامطم | أرز مطهي عىل البخار

45 د. إ.

خبز بالجبنة والربوكويل )أ( )غ(

صلصة الجبنة الكرميية 

40 د. إ.

أرز مقيل بالدجاج والكينوا )أ( )غ(

دجاج مسلوق | صلصة طامطم خرضاء

45 د. إ.

سندويش الجبنة املشوية )أ( )غ(

جبنة شيدر| بطاطا مقلية | خبز متعدد الحبوب محّمص 

40 د. إ.

أصابع سمك السلمون )أ( )غ( )س(

كرب | أفوكادو مهروس | صلصة تارتار 

45 د. إ.

ميني برغر لحم البقر )أ( )غ(

شطرية لحم بقر أنغوس | جبنة شيدر | بطاطا مقلية | خس | طامطم

45 د. إ.

باستا سباغيتي أو بيني )أ( )غ(

اختيارك من الصلصات – بولونيز | صلصة كرميية | صلصة طامطم

45 د. إ.

براوين بثالثة أنواع شوكوالتة )أ( )غ(

يقّدم ساخناً | آيس كريم بالفانيال

30 د. إ.

تشيز كيك أوريو )أ( )غ(

صلصة كاراميل | تشكيلة توت طازجة

30 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

قامئة املرشوبات

 املياه الفوارة

Valdo Rosé Prosecco, Italy

220 د. إ.

فالدو بروت بروسيكو ، إيطاليا

235 د. إ.

الشمبانيا

مويه إي شاندون

650 د. إ.

النبيذ األبيض

كوريت جيارا، بينو جريجيو، إيطاليا

270 د. إ.

بالن دو بالن، شاتو كسارة، لبنان

290 د. إ.

جراند فينا سول، بيني ديس دو ، شاردونيه، إسبانيا

250 د. إ.

كابوكا، سوفينيون بالن، نيوزيلندا

250 د. إ.

إيغل هوك، شاردونيه، أسرتاليا

200 د. إ.

النبيذ الروزيه

بينك فالمينجوز، بينو جريجيو روزيه، إيطاليا

200 د. إ.

روزيه دانجو، دومني دي نوفيل لوار

220 د. إ.

بالزجاجة



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

 النبيذ األحمر

إيغل هوك، مريلو، أسرتاليا

200 د. إ.

شاتو كسارة روج، لبنان

360 د. إ.

تورس غران كورونا، بينديس دو، إسبانيا

250 د. إ.

ماتوا فايل، مارلبورو، بينو نوار، نيوزيلندا

270 د. إ.

فولس باي، أولد سكول، شرياز، جنوب أفريقيا

200 د. إ.

كابرينيه سوفينيون، مريلو، ذا ريدل، هارديز، أسرتاليا

200 د. إ.

مونتيبولتشيانو دابروزو، مونكارو، ماريك، إيطاليا

290 د. إ.

تشيانتي كالسيكو، كاستيلو دي غابيانو، إيطاليا

220 د. إ.

كابرينيه سوفينيون، أروماس، مندوزا، األرجنتني

230 د. إ.

قامئة املرشوبات
بالزجاجة



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

قامئة املرشوبات

نبيذ بالكأس

النبيذ األبيض
إيغل هوك، شاردونيه، أسرتاليا

60 د. إ.

كابوكا، سوفينيون بالن، نيوزيلندا
75 د. إ.

النبيذ الروزيه
بينك فالمينجوز، بينو جريجيو روزيه، إيطاليا

70 د. إ.

النبيذ األحمر
إيغل هوك، مريلو، أسرتاليا

60 د. إ.

أالموس مندوزا، كابرينيه سوفينيون، األرجنتني
70 د. إ.

فولس باي أولد سكول، شرياز، جنوب أفريقيا
70 د. إ.

البرية والسايدر

من الربميل
 هاينكن | ستيال

 45 د. إ.

الزجاجات
كورونا

42 د. إ.

هاينكن
58 د. إ.

كوباربورغ )فراولة واليم(
42 د. إ.

سمرينوف آيس
 42 د. إ.

ستيال
42 د. إ.

سرتونج بو
42 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

قامئة املرشوبات

الفودكا

أبسلوت بلور 52 د. إ

غراي غورس 78 د. إ

ستوليشنايار 52 د. إ

الجن

بومباي سفاير 52 د. إ

هندريكس 65 د. إ

 تانكرياي 52 د. إ

التيكيال

خوسيه كويرفو سيلفر 52 د. إ

خوسيه كويرفو غولد 60 د. إ

الرم

كابانا وايت رم 52 د. إ

باكاردي وايت 52 د. إ

كابنت مورغان دارك رم 60 د. إ

الويسيك

تشيفاز ريغال 12 سنة 65 د. إ

جوين ووكر ريد ليبل 52 د. إ

جوين ووكر بالك ليبل 70 د. إ

ماكاالن 12 سنة 90 د. إ

جاك دانيلز 64 د. إ

املرشوبات الروحية )30 مل(



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

قامئة املرشوبات

مارتيني بيانكو 52 د. إ.

أبريول 52 د. إ.

بيمز منرب 1 52 د. إ.

عرق 58 د. إ.

بايليز 56 د. إ.

كاهلوا 52 د. إ.

ياجريميسرت 54 د. إ.

ماليبو 52 د. إ.

كوانرتو 54 د. إ.

سامبوكا 52 د. إ.

ليمونتشيلو 52 د. إ.

غرابا 74 د. إ.

الليكور )30 مل(



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

املوكتيالت

العصائر

سموذي األساي

توت األساي | موز | توت بّري | بذور الشيا | حليب اللوز

45 د. إ.

بليسينج

عصري التفاح األخرض الطازج | كرفس | خيار

35 د. إ. 

ليموناضة بالفحم

عصري ليمون طازج | رشاب القيقب | فحم منشط | مياه

35 د. إ.

ليموناضة بالخزامى 

خزامى مجففة | عصري الليمون | مياه الصودا

35 د. إ.

ليتيش تريت

ليتيش | أوراق النعناع | غريب فروت | اليم | مياه الصودا

35 د. إ.

نات إيه جن آند تونيك

خيار | رشاب بنكهة زهرة البيلسان | أوراق النعناع | عصري التفاح الفّوار

35 د. إ.

أورنج بلوسوم

برتقال | مانغو | عصري الاليم | باشن فروت طازج

35 د. إ.

صن رايز

عصري الشمندر الطازج | عصري املانغو

35 د. إ.

فريجن موهيتو

اليم طازج | أوراق النعناع | خيارك من النكهات )عادي | فراولة | باشن فروت( | 

مياه الصودا

35 د. إ.

العصري الطازج

تفاح )أخرض أو أحمر( | جزر | غريب فروت | ليمون ونعناع | مانغو | برتقال | أناناس | بطيخ

25 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

الشاي

القهوة

تشكيلة من الشاي

شاي البابونج | شاي إيرل غراي | شاي الفطور اإلنجليزي | شاي خلطة الفواكه | شاي أخرض | شاي الياسمني

 د. إ. 22

شاي ماتشا األخرض

عسل | حليب طازج | مسحوق الشاي األخرض

35 د. إ.

شاي مغريب

25 د. إ.

قهوة عربيّة - 40 د. إ.

أمرييكانو - 21 د. إ.

كافيه التيه - 23 د. إ.

كابوتشينو - 24 د. إ.

إسربيسو

سنجل - 19 د. إ.

دبل - 21 د. إ.

ماكياتو

سنجل - 20 د. إ.

دبل - 22 د. إ.

جولدن التيه - 35 د. إ.

كركم | قرفة | زنجبيل | حليب طازج 

شوكوالتة ساخنة - 35 د. إ.

قهوة تركية - 25 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

القهوة املثلّجة

الصودا

املياه

قهوة بنكهة الفواكه االستوائية

عصري األناناس الطازج | إسربيسو | رشاب اللوز

35 د. إ.

قهوة فيينا

أمرييكانو | كرمية مخفوقة

30 د. إ.

قهوة فريي فيجان

إسربيسو | رشاب القيقب | حليب اللوز

30 د. إ.

املرشوبات الغازية

كوكا كوال | دايت كوك | دايت سربايت | فانتا | جعة الزنجبيل | سربايت | مياه التونيك 

20 د. إ.

ريد بُل

40 د. إ.

مياه العني العادية

صغرية - 12 د. إ.

كبرية - 17 د. إ.

مياه العني الفوارة

صغرية - 14 د. إ.

كبرية - 19 د. إ.

مياه أكوا بانا العادية

صغرية - 16 د. إ.

كبرية - 21 د. إ.

مياه سان بيليغرينو الفوارة

صغرية - 18 د. إ.

كبرية - 23 د. إ.


