
Tropical Iced Tea
Freshly brewed black tea, pineapple, passion fruit

Pomegranate Iced Tea
Earl grey tea, pomegranate, sweet almond, lemon

Lemon Grass & Ginger Iced Tea
Green tea, lemon grass, ginger, lemon

Classic Mojito Signature
Lime, mint, soda water, sugar cane

Passion fruit flavor Mojito

Raspberry flavor Mojito

Energy
Banana, apple, orange, honey, ginger

Scavi & Ray Chardonnay – Italy
Chardonnay from the north of Italy, fresh hints of  
apple, white flowers and honey

Scavi & Ray Merlot – Italy
Delicate red wine, flavors of blueberry and black pepper

Scavi & Ray Prosecco – Italy
A festive sparkling wine, prosecco style, notes of mint,  
green apple and honey

Scavi & Ray Prosecco – Italy
Piccolo size

Estrella Damn
A great pils from Barcelona served ice cold

Asahi 0%
Japanese best beer brewery, crisp taste of dry pills

STILL WATER

Al Ain – 330 ml
Al Ain – 1 ltr
Acqua Panna – 250 ml
Acqua Panna – 1 ltr

SELECTION OF TEA

 
Victoria Breakfast – Black tea

Tale of Grey – Earl grey

Jasmine Pearl – Green tea

The Shimmering Emerald – Green tea

Yellow Star Chamomile – Herbal infusion

Crimson Raspberry Solstice – Fruit infusion 

Moroccan Tea
 
 
SELECTION OF COFFEE

 
Expresso

Macchiato

Cappuccino

Cafe Latte
Cafe Mocha with Belgian dark chocolate
Americano
Turkish Coffee

SPARKLING WATER

Al Ain – 330 ml
Al Ain – 1 ltr
Perrier 330 ml
Perrier 750 ml

Lemon, Orange, Watermelon,  
Pineapple, Apple, Strawberry
Freshly squeezed on order

Apple Ginger Shooter
Boost your immunity

Green Giant Detox
Apple, celery, spinach, kale, cucumber, 
lime, parsley, ginger

Cleanser
Orange, apple, beetroot, cucumber, ginger

Lemon Mint
Refreshing, sugar on the side

Fresh Boost
Seasonal fruit cocktail

Mocktails

Water

Hot Beverages

FRESH JUICES Cold Beverages
Smoothies
Ice cream and milk
Your choice of flavor, vanilla, chocolate, coffee, strawberry

Iced Coffee
Sweet and creamy coffee
Flavors of mocha or caramel or vanilla

SOFT DRINKS
Pepsi or diet Pepsi, Miranda, 7Up, Ginger Ale, 
Tonic, Mountain dew

Red Bull
Energy drink

Premium Non-Alcoholic 
Selection, Halal certified

Wine & Beer
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والبيره النبيذ 

الساخنة المشروبات 

المياه الباردة المشروبات 

الموكتيالت

الطازجه العصائر 

شاي ثلجي استوائي

 
الشاي األسود الطازج واألناناس والباشن فروت

شاي مثلج بالرمان

 
شاي إيرل الرمادي ، الرمان ، اللوز الحلو ، الليمون

شاي الزنجبيل المثلج مع الليمون

 
الشاي األخضر ، وعشب الليمون ، والزنجبيل ، والليمون

كالسيك موجيتو )مشروب مفضل(

 
ليمون والنعناع والمياه الغازية وقصب السكر

موجيتو مع نكهة باشن فروت

موجيتو مع نكهة التوت

مشروب الطاقه

 
الموز والتفاح والبرتقال والعسل والزنجبيل

مختارات غير 
كحولية، معتمدة حالل   

الليمون والبرتقال والبطيخ واألناناس والتفاح والفراولة

 
معصوره طازجه حسب الطلب

أبل جينجر شوتر

 
الليمون والزنجبيل لتعزيز المناعه

جرين ديتوكس

 
التفاح ، الكرفس ، السبانخ ، اللفت ، الخيار ، الليمون ، البقدونس ، الزنجبيل

كلينزر

 
البرتقال ، التفاح ، الشمندر ، الخيار ، الزنجبيل

ليمون بالنعناع

 
منعش ، السكر على الجانب

فريش بوست

 
كوكتيل فواكه موسمية

سكافي و راي شاردونيه                                                                      
شاردونيه من شمال إيطاليا ، تلميحات جديدة من

 
سكافي و راي ميرلوت                                                                       التفاح واألزهار البيضاء والعسل

النبيذ االحمر الدقيق ونكهات التوت والفلفل األسود

سكافي و راي بروسيكو                                                                              
نبيذ فوار احتفالي ، نمط بروسيكو ، أوراق النعناع ، التفاح

 
سكافي و راي بروسيكو األخضر والعسل

 
حجم صغير

استريال دام

 
حبوب رائعه من برشلونة الجليد الباردة

اساهي 0٪                                                                                               
أفضل انواع الجعه اليابانيه ، طعم واضحة من الحبوب الجافة

اختيارك من الشاي                                                                    

مياه عاديه

مياه فوارة

اختياك من  القهوة

سموزي

 
اآليس كريم والحليب

 
القهوة المثلجةاختيارك من النكهات والفانيليا والشوكوالته والقهوة والفراولة

 
قهوة حلوة وكريمة

 
المشروبات الغازيةنكهات الموكا أو الكراميل أو الفانيليا

 
بيبسي , دايت بيبسي ، ميرندا ، سفن أب , دايت سفن أب ، زنجبيل ، 

تونك ، ماونتن ديو

ريد بول

 
مشروب الطاقة
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افطار فيكتوريا شاي األسود                                                                       
تايل اوف غراي إيرل غراي                                                                        
جاسمين بيرل شاي اخضر                                                                       
ذا شيمرينج اميرالد شاي اخضر                                                                 
يلو ستار كاموميل مزيج من االعشاب                                                              
كريمسون راسبيري سولستايس مزيج من الفواكه                                             

شاي مغربي                      

اكسبرسو                                                                                        
ماكياتو                                                                                           
كابوتشينو                                                                                           
كافيه التيه                                                                                          
موكا كافيه                                                                                         
أمريكانو                                                                                                              
قهوة تركي                                                                                        

العين 330 مل                                                                                          
العين 1 لتر                                                                                           
أكوا بانا 250 مل                                                                                             

أكوا بانا 1 ليتر       

العين 330 مل                                                                                         
العين 1 لتر                                                                                           
بيرييه 330 مل                                                                                      

بيرييه 750 مل  
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