
Greek Style Chicken Wings (8 pcs)    38
Oregano/Lemon/Feta/Tzatziki

Crispy Calamari       38
Flash Fried/Spicy Marinara/ Garlic Aioli

Cold Mezze Platter     45
Marinated olives/Hummus/Baba Ghanoush/ 
Cherry Tomato/Cucumber Salad/ 
Grape Leaves/Assorted Cheese/ 
Fire Roasted vegetables & fresh baked bread

Chips and Salsa       20

Waves Crab Cake      48
Lemon/Herb Salad/Avocado/Remoulade 

Tomato Bruschetta       30
Toast Points/Marinated Tomatoes/Basil/Mozzarella

Poolside Burger       42
Crispy Onions/Spicy Sauce/Lettuce/Tomato
Add Cheddar Cheese    4.00
Add Caramelized Beef Bacon   4.00
Add Mushroom     2.00
Add Fried egg     4.00

Lamb Burger       45
Pickled Onions/Tomato/Rocket/Tzatziki 

Grilled Chicken Burger      41
Mozzarella/Greens/Tomato/Onion/Roasted Pepper Rémoulade 

Roasted Vegetable Wrap     38
Garden Vegetables/Olives/Cherry Tomatoes/Rocket/Feta/Hummus 

Falafel Wrap       39
Rocket/Tomatoes/Cucumbers/ Roasted Peppers/Tahini

(Good for 2)

per person

85

Chopped Classic Greek      38/46
Romain/Cucumbers/Bell Peppers/ 
Kalamata Olives/Feta/Pepperoncini/ 
Oregano-Lemon Vinaigrette

Berry and Goat Cheese Salad    40/48 
Raspberries/Blueberries/Strawberries/ 
Baby Greens/Candy Walnuts/Balsamic Glaze

Chilled Seafood Salad     52/60 
Poached Shrimp/Grilled Calamari/Blue Crab/ 
Coriander/Rocket/Lemon

Healthy Quinoa Salad      38/46
Mixed Greens/Golden Raisins/Roasted Peanuts/ 
Cucumbers/Cherry Tomatoes/Red Vinaigrette 

Caesar Salad       28
Romain Lettuce/Herb Croutons/ 
Aged Parmesan/Caesar Dressing

10 15 20

Add  
Chicken

Add  
Shrimp

Add  
Steak

Burger / Sandwich
Ask the Chef?
Fried Shrimp and Chips        55
Served with Lemon/Cocktail Sauce/Rémoulade   

Chicken Biryani        52
Served with Yogurt Sauce/Roasted Eggplant/ 
Green Chili Curry

Mixed Grill               70         120 
Lamb Kofta/Lamb Chop/Shish Tawouk/ 
Shish Kebab/Halloumi/Salad/Fries

(Good for 2)per person

Fresh Fruit Plate    35
Assorted fresh Fruits and berries 

Warm Chocolate Brownie 30 
Add vanilla ice cream - AED 6

Assorted Ice Cream &   10 
Sorbets (per scoop) 
Add whipped cream   AED 2
Add sauce    AED 2

Chicken Fingers and Fries   23
With Barbeque Sauce and Ranch

Penne Alfredo     20
Parmesan/Cream/Butter

Mini Burgers     25
Lettuce and Tomato on the Side/ 
Cheddar Cheese/Fries

Kids Pizza Margarita    20
Mozzarella/Tomato/Basil

Get me that

GO GREEN

Pizza 
Checks-In

Vegan Cheese 
available upon 

request

READY FOR 
DESSERT

Margherita       30
Tomato, mozzarella, basil

Quattro Stagioni       35
Tomato, mozzarella, bell pepper, mushroom, artichoke,  
onion and rocket salad

Ai Quattro Formagi – White base                         38
Mozzarella, provolone, Parmesan, gorgonzola
    

Spicy Pepperoni      35
Tomato, mozzarella, Pepperoni

Ai frutti di mare                                                 38
Tomato, mozzarella,  
shrimp, scallops, basil



البرجر المقبالت
والساندوتشات 

بيتزا 

السلطات

أجنحة الدجاج اليونانية 8 قطع                                                                                              
توابل / ليمون / فيتا / تزاتزيكي

كرسبي كاالماري                                                                                                               
فالش فرايد / سبايسي مارينارا / الثوم آيولي

طبق مقبالت بارده                                                                                                                                            
 زيتون متبل / حمص / بوبا غنوش / طماطم كرزية / سلطة خيار/

ورق عنب / جبنة حلو / خضروات محمصة وخبز طازج

الرقائق و الصلصة

ويفز كراب                                                                                                                    
سلطة ليمون / هيرب / أفوكادو / ريموالد

طماطم بروشيتا                                                                                                               
نقاط التوست / الطماطم المتبلة / الريحان / جبنة الموزاريال

 برجر حمام السباحة 
 بصل مقرمش / صلصة سبايسي / خس / طماطم

4  اضافة جبنه شيدر 
4  اضافة لحم مقدد 
2  اضافة ماشروم 
4 اضافة بيض 

 برجر اللحم الضان
بصل/  مخلل / طماطم / جرجير 

 برجر الدجاج المشوي
جبنة موزاريال / الخضار / طماطم / بصل / فلفل محمر 

 لفائف الخضراوات المحمصه
خضراوات / زيتون / طماطم كرزية / جرجير / فيتا / حمص

 ساندوتش الفالفل
جرجير / طماطم / الخيار / الفلفل المشوي / الطحينة

روبيان مقلي ورقائق                                                        
بقدم مع صلصة ليمون / كوكتيل / ريموالد

برياني دجاج                                                                  
 يقدم مع  صلصة الزبادي / الباذنجان المحمص/

الكاري األخضر الحار

 مشويات مشكله
 كفتة ضان  / لحم خروف / شيش طاووق /

شيش كباب/ حلومى / سلطة / بطاط

طبق فاكهة طازجة                                                        
مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة والتوت

شوكوالتة دافئة براوني                                                                  
إضافة آيس كريم الفانيليا - 6 

 تشكيله من  اآليس كريم
 أضف كريمة مخفوقه - 2

أضف صلصة - 2

 اصابع الدجاج والبطاطا المقلية
مع صلصة باربيكيو و صلصة الرانش

 بيني ألفريدو
خس وطماطم على جانب , جبنة شيدر , بطاطا مقلية  

 ميني بيتزا مارجريتا
جبن موزاريال , الطماطم , ريحان

مارغريتا                                                                                                                              
طماطم، موزاريال، ريحان

 كواترو ستاجيوني
 طماطم ، موزاريال ، فلفل رومي ، فطر ، خرشوف ،

بصل وسلطة جرجير

 كواترو فورماج
جبن موزاريال ، بروفولوني ، بارميزان ، جورجونزوال

 بيبروني مع الصوص الحار
طماطم ، موزاريال ، بيبروني

 فروتي ديماري
طماطم ، موزاريال ، روبيان ، اسكالوب ، ريحان

 مفروم كالسيكي يوناني
رومان / خيار / فلفل حلو / زيتون كاالماتا / فيتا ببرونكينى / 

صلصة أورغانو-ليمون

 سلطة بيري وجبن الماعز
 توت / توت أزرق / فراولة / بيبي غرينز / كاندي جوز/

بلسمك جليز 

 سلطة المأكوالت البحرية
جمبري مسلوق / كاالماري مشوي / كراب أزرق / كزبرة / 

جرجير / ليمون  

 سلطة الكينوا الصحية
خضروات مشكله  / زبيب / مكسرات محمصة / خيار / طماطم 

كرزية / خل احمر 

 سلطة القيصرالكالسيكيه
خس روماني /  كروتونز / جبن  بارميزان / صلصة السيزر  

اضافة  
دجاج   

اضافة 
الروبيان 

 اضافة
ستيك    

شخص واحد 

شخصين

101520

46/38

48/40 

60/52 

46/38
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الخاصه   الشيف  وجبات 

الحلويات

مشويات 
مشكله   

شخصين

Vegan Cheese 
available upon 

request


