
BREAKFAST

PASTRIES FROM THE OVEN

CROISSANT (D) (G) (N) 
Almond | Cheese | Chocolate | Plain | Zaatar 

AED 15     

DANISH PASTRIES (D) (G) 
Apricot | Blueberry | Cinnamon Roll | Pain Aux Raisins 

AED 18   
 

MUFFINS (D) (G) (N) 
Blueberry | Chocolate Chip | Vanilla 

AED 18

MORNING DELIGHTS

ACAI BOWL (N)
AED 55

BIRCHER MUESLI (D)
AED 40

FLAVOURED YOGHURT (D)
AED 18

FRESH FRUIT SALAD
AED 35

GRANOLA (D) (N)
AED 45

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



SALADS

KETO CHICKEN SALAD (D) (V)
Avocado | Blue Cheese | Boiled Egg | Cherry Tomato | Cucumber | Honey 

Mustard Dressing | Le�uce | Slow Cooked Chicken | Veal Bacon Strips
AED 55

CLASSIC CAESAR SALAD (D) (G) (F)
Anchovies | Baby Gem Le�uce | Boiled Egg | Caesar Dressing | Croutons | 

Parmesan Cheese | Veal Bacon
AED 50

Add your choice:

FETA SALAD (D) (V)
Cucumber | Feta Cheese | Le�uce | Marinated Green | Olives | Radish | 

Raisins | Tomato | Zaatar Pesto
AED 50

SALMON TERIYAKI BOWL (F)
Avocado | Broccolini | Jasmin Rice | Sauteed Spinach | Shredded Carrot | 

Yellow Zucchini 
AED 55

VEGAN BUDDHA BOWL (V) (SS)
Bean Sprouts | Cherry Tomato | Edamame | Quinoa | Red Cabbage | 

Sesame Dressing | Tofu
AED 50

Slow Cooked Chicken
AED 55

Grilled Prawns (S)
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



SANDWICHES & WRAPS

CHICKEN AVOCADO WRAP (D) (G)
Avocado | Grilled Chicken Strips | Mix Bell Peppers |

Sour Cream | Tomatoes
AED 55

GREEN VEGETABLE WRAP (G) (V)
Avocado | Fries | Grilled Vegetables | Rocket Leaves | 

Spinach Tortilla Wrap | Sundried Tomato
AED 50

GRILLED HALLOUMI WRAP (D) (G) (V)
Arabic Bread | Halloumi Cheese | Roasted Vegetables | 

Sundried Tomato | Zaatar 
AED 52

HAM & CHEESE CROISSANT (D) (G)
Swiss Cheese | Turkey Ham

AED 35

SMOKED SALMON BAGEL (D) (G) (F)
Capers | Dill | Horseradish Cream | Shallot Rings

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



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

DRINKS

MOCKTAILS

ACAI SMOOTHIE
Acai Berries | Almond Milk | Banana | Blueberry | Chia Seeds  

45 AED

BLESSING
Celery | Cucumber | Fresh Green Apple Juice

35 AED

LAVENDER LEMONADE
Dried Lavender | Lemon Juice | Soda Water

35 AED

ORANGE BLOSSOM
Fresh Passionfruit | Lime Juice | Mango | Orange

35 AED

IMMUNE BOOSTER SHOTS

TURMERIC TWIST
Black Pepper | Ginger | Lemon Juice | Turmeric  

15 AED

BEETROOT BOOST
Beetroot | Carrot | Celery | Ginger 

15 AED

ZESTY GREEN
Cucumber | Green Apple | Lime Juice | Parsley 

15 AED



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

DRINKS

ICED COFFEES

GOLDEN LATTE
Cinnamon | Fresh Milk | Ginger | Turmeric 

35 AED

SPANISH LATTE
Condensed Milk | Espresso | Fresh Milk 

30 AED

VIENNA 
Americano | Whipped Cream 

30 AED

VERY VEGAN
Almond Milk | Espresso | Maple Syrup  

30 AED

WATER

AL AIN STILL

AL AIN SPARKLING

Small
12 AED

Large
17 AED

Small
14 AED

Large
19 AED

JUICE

FRESH JUICE
Apple (Green or Red) | Carrot | Grapefruit | Lemon and Mint |

Mango | Orange | Pineapple | Watermelon
25 AED



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

DRINKS

TEA

SELECTION OF TEA
Chamomile | Earl Grey | English Breakfast | Green | Jasmin

22 AED

MATCHA GREEN TEA
Fresh Milk | Green Tea Powder | Honey

35 AED

COFFEE

AMERICANO
21 AED

CAFÉ LATTE
23 AED

CAPPUCCINO
24 AED

ESPRESSO

MACCHIATO

HOT CHOCOLATE
35 AED

Single
19 AED

Double
21 AED

Single
20 AED

Double
22 AED



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

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

أشهى المعّجنات الطازجة
 

كرواسان )أ( )غ( )م( 
سادة | شوكوالتة | لوز | زع�ت | جبنه

15 د. إ.     

معجنات دنماركية )أ( )غ( 
ن بالزبيب | لفافة القرفة دراق | توت بّري | خ�ب

18 د. إ.   
 

مافن )أ( )غ( )م( 
توت بّري | رقائق شوكوالتة | فانيال 

18 د. إ.

أشهى أطباق الفطور

وعاء الأساي )م(
55 د. إ.

�ش موسلي )أ( ب�ي
40 د. إ.

زبادي منّكه )أ(
18 د. إ.

سلطة فواكه طازجة
35 د. إ.

غرانول )أ( )م(
45 د. إ.

الفطور



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

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

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

55 د. إ.

ر الكالسيكية )أ( )غ( )س( ز سلطة س�ي
ان ن ن محّمص | صلصة البارم�ي ان | بيض مسلوق من دون قسش | لحم العجل المقدد | أنشوفة | مكّعبات خ�ب ن ي | جبنة البارم�ي

خّس روما�ن
50 د. إ.

أضف خيارك
دجاج مطهو ببطء 55 د. إ

ي مشوي )ث. ب.(  60 د. إ. جم�ب

سلطة فيتا )أ( )ن( 
خس | جبنة فيتا | زبيب | طماطم | خيار | زيتون أخ�ن منقوع | فجل مع بيستو بالزع�ت

50 د. إ.

وعاء ترياكي السلمون )س( 
ي | أفوكادو | سبانخ سوتيه | كوىس صفراء | جزر مبشور

ن | بروكولي�ن أرز الياسم�ي
55 د. إ.

ي )ن( )سم.(  
وعاء بوذا النبا�ت

توفو | ملفوف أحمر | إدامامي | كينوا | طماطم كرزية | براعم مع صلصة السمسم
50 د. إ.

السلطات



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

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

لفيفة الدجاج والأفوكادو )أ( )غ( 
ائح دجاج مشوية | تشكيلة من الفلفل الحلو | طماطم | كريمة حامضة | أفوكادو �ش

55 د. إ. 

لفيفة الخضار )غ( )ن( 
لفيفة تورتيال بالسبانخ | خضار مشوية | أوراق جرج�ي | أفوكادو | طماطم مجففة | بطاطا مقلية

50 د. إ.

لفيفة الحلوم المشوية )أ( )غ( )ن( 

ي ن عر�ب خضار مشوية | جبنة حلوم | طماطم مجففة | زع�ت | خ�ب
52 د. إ. 

كرواسان باللحم والجبنة )أ( )غ( 
لحم ديك رومي | جبنة سويسية 

35 د. إ.

ز بيغل بالسلمون المدخن )أ( )غ( )س(  خ�ب
كريمة الفجل | ك�ب | شبت | حلقات الكراث

60 د. إ.

السندويشات واللفائف



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

الموكتيالت
 

سموذي الأساي 
توت االأساي | موز | توت بّري | بذور الشيا | حليب اللوز 

45 د. إ.

بليسينج 
عص�ي التفاح االأخ�ن الطازج | كرفس | خيار

35 د. إ.

ليموناضة بالخزامى 
خزامى مجففة | عص�ي الليمون | مياه الصودا

35 د. إ.

أورنج بلوسوم
برتقال | مانغو | عص�ي الاليم | باشن فروت طازج

35 د. إ.

الجرعات المعززة للطاقة
 

تويست الزنجيل والكركم
زنجبيل | كركم | عص�ي ليمون | فلفل أسود 

15 د. إ.

وت بوست بي�ت
شمندر | زنجبيل | جزر | كرفس 

15 د. إ.

ي غرين
زيس�ت

تفاح أخ�ن | خيار | بقدونس | عص�ي اليم
15 د. إ.

وبات م�ش



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

القهوة المثّلجة
 

غولدن لتيه
كركم | قرفة | زنجبيل | حليب طازج 

35 د. إ.

ي
لتيه إسبا�ز

يسو | حليب مكثف | حليب طازج  إس�ب
30 د. إ.

قهوة فيينا 
يكانو | كريمة مخفوقة  أم�ي

30 د. إ.

ي فيجان قهوة ف�ي
اب القيقب | حليب اللوز  يسو | �ش إس�ب

30 د. إ.

المياه
 

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

وبات م�ش



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

العصائر
 

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

25 د. إ.

الشاي
 

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

22 د. إ.

شاي ماتشا الأخ�ز
عسل | حليب طازج | مسحوق الشاي االأخ�ن

35 د. إ.

القهوة
 

يكانو - 21 د. إ. أم�ي
كافيه لتيه - 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.

شوكولتة ساخنة - 35 د. إ.

وبات م�ش
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