


Embark on a culinary journey through the flavours of the Mediterranean 
region in Al Bal Lounge, our latest Arabic-themed restaurant!  Its Middle 

Eastern architectural structure that is screened with intricate latticed 
designs in wood resembles the authenticity of Arabic and Middle Eastern 
cuisines and reflects back on the rustic ways of cooking and presentation.

انطلق في رحلة طهي من خالل نكهات منطقة البحر األبيض المتوسط في مطعم عل 
البال وهو أحدث مطاعمنا ذات الطابع العربي. يشبه هيكلها المعماري الشرق أوسطي 

الذي يتم عرضه بتصميمات متشابكة معقدة من الخشب أصالة المأكوالت العربية والشرق 
“أوسطية ويعكس مرة أخرى الطرق الريفية للطبخ والعرض التقديمي.

”



Lentil Soup       20
Chicken Cream Soup      25
Vegetable Soup         20

شوربه عدس
شوربه دجاج بالكريمه 

 شوربه خضار

SOUPS الشوربات

SALAD COLD MEZZAH 
Greek Salad     25
Potato Harra Salad    20 
Rocca Salad      20
(Rocca Leaves,Tomato and Onion Salad)
Fatoush with Grilled Halloumi Cheese  30
Fatoush      25  
(Romaine Salad with Tomatoes, Cucumber 
 Herbs & Fried Bread) 
Beetroot Salad with Rocca leaves  25 
Rocca Salad with Smoked Salmon  35
Baladi Salad     25
Al Bal Salad     25
Quinoa Salad     25
(Black Quinoa With Vegetables and 
Olive Oil Dressing)
Beiruti Olives Salad     28
(Crushed Green Olives, Walnuts
Pomegranate Sauce and Herbs)  

سلطه القيصر
سلطه بطاطا حرة

 سلطة2 جرجير
 الجرجير مع الطماطم و البصل

 سلطة فتوش بجبنه الحلوم المشوي
 فتوش

 )سلطة خضروات مع اعشاب و عيش
محمص(

سلطه الشمندر مع الجرجير
 سلطه روكا مع السلمون المدخن

سلطة بلدي
 سلطة عل البال

سلطه كينوا باالفوكادو

 سلطه الزيتون البيروتي

Hummus    22
Hummus with Meat     25
Hummus with Pine Seeds    30 
Moutabel     22
Tabbouleh     25 
(Parsley,Tomato and Onion Salad)

Vegetables Vine Leaves    25

Rahib Salad (Baba Ganoush)   25
 
Muhammara Pomegranate Sauce   22
Grilled Eggplant with Garlic   20
Loubieh Bi Zeit    20

حمص
حمص باللحمة

 حمص بالصنوبر
 متبل باذنجان

 تبولة
 )سلطة بقدونس مع بندورة و بصل(

 ورق عنب بالخضار

 سلطة الراهب )بابا غنوج(

محمرة بدبس الرمان
باذنجان بالثوم

لوبيه بالزيت

سالطةالمازة الباردة

All prices are inclusive 10% service charge, 7% municipality fee, and 5% VAT
For any allergies please contact the restaurant manager or the chef.
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 سجق اللحم
علي طريقة الشيف

 نقانق اللحم 
اللحم مع صوص الطماطم الحار

كبده الدجاج

فتة حمص باللحمه
نغاعات مطفاية باليمون

تشكيله مقالي
مع صلصه الطحينه

بطاطا مقلية طازجه مع الكاتشب

فتة حمص

جبن الحالومي المشوي

 فول مودمس

 بليله 
حمص حب مدمس بالثوم و الكمون

كبة باللحم مشويه مع الزبادي

بيض )بيض مقلي مع اللحم(
 فالفل مقلية

مع الطحينة و المخلل

فته دجاج بالطحينه

كبة مقليه باللحم المفروم
 فطائر مشكله

محشوة بالسبانخ والجبنه و اللحم

Lamb Sujuk     25
(Typical Spicy Fried Lamb Sausages)

Lamb Makanek    25
(Lebanese Sausage with Tomato Sauce)

Chicken Liver     20
Fateh Hummus with meat   25 
Lamb Brain With Lemon   35
Mixed Fried Vegetables    25 
with Tahina Sauce

Fresh Fried Potato with Ketchup   20
Fetah Bel Hummus    35
Grilled Halloumi Cheese    28
Foul Medames     25
(Fava Beans Seasoned with 
Lemon Juice & Garlic)

Balila       25 
(Chickpeas Seasoned with Cumin & Garlic)

Grilled Lamb Kibbeh with Yoghurt  32
Fried Egg with Beef    32 
Falafel       22 
(Tahina, Pickles, and Vegetables)

Chicken Fateh Bel Tahina   40
Fried Kibbeh with lamb    28
Mixed Fatayer     28
(Spinach, Cheese & Meat)

Grilled Kebab Sandwich   28
(Grilled Lamb with Arabic Spices, Tahini,  
Garlic Sauce, Gherkins, Lettuce & Tomato) 

Shish Tawouk Sandwich    28 
(Grilled Chicken with Arabic Spices
Garlic Cream, Lettuce and Pickles)

Kofta Sandwich     28
(Grilled Minced Lamb with Arabic Spices, Tahini, 
Garlic Sauce, Pickles, Lettuce and Tomato)

Chicken Shawarma Arabic   25 
(Shawarma with Garlic Cream, Gherkins,  
Lettuce and Tomato)

Sujuk Sandwich     32
Chicken Club Sandwich    35 
Chicken Liver Sandwich    20 
Chicken Fajita Sandwich    22 

Al Bal Burger     42 
(Angus Beef Burger topped with Veal Bacon, 
Swiss Cheese and Ranch Dressing)

 ساندويش الكباب
 مع الطحينه الخس والبندورة

 ساندويش شيش طاووق 
مع معجون الثوم و المخلل

 ساندويش كفتة 
مع معجون الثوم و المخلل

 ساندويش شاورما العربي 
مع معجون الثوم و المخلل

ساندويش سجقات بالفرن 
 ساندويش كلوب الدجاج

ساندويش كبدة الدجاج بالفرن 
 ساندويش دجاج فاهيتا

 عل البال برجر
مع الباكون و الماشروم و جبن الموزاريلال

HOT MEZZAH

BURGER & 
SANDWICHES

المازة الساخنه

برغر و
السندويتشات

Grilled Shish Taouk      40
(Grilled Marinated Chicken Served 
with Garlic Sauce and Pickles)

Grilled Kofta       40
(Minced Meat with Onion and Parsely)

Grilled Marinated Lamb Tikka     45 
Grilled Australian Lamb Chops     65
Mixed Grill       65
(Lamb Cubes, Kofta, Shish Taouk 
served with Garlic Sauce and pickles)

Grilled Half Chicken      45 
Lamb Arayes       30
Grilled Jumbo Shrimps      95 
(Served withTartar Sauce)

Grilled Hamour      65 
(Served withTartar Sauce)

Grilled Kabab Kishkash      60 
(with tomato sauce)

Shawarma Chicken Platter     42 
(Served with Garlic Sauce and Pickles)

 صحن شيش طاووق
شيش طاووق مشوي يقدم مع معجون الثوم و المخلل

 صحن كفتة
اللحم المفروم مع البصل و البقدونس

كباب لحم مكعبات اللحم المتبلة
ريش غنم

 تشكيلة من شقف اللحم
 شيش طاووق و الكفتة تقدم

مع معجون الثوم و البطاطا المقليه
نصف فروج مشوي
عرايس لحم الظان

 جمبري جامبو مشوي
مع صلصة التارتار

 سمك الهامور المشوي
مع صلصة التارتار

 كباب خشخاش
مع صوص الطماطم

 صحن شاورما دجاج
مع معجون الثوم و المخلل

FROM THE GRILL
All platters are served with French Fries, 
Salad and Arabic Bread

مشاوي

All prices are inclusive 10% service charge, 7% municipality fee, and 5% VAT
For any allergies please contact the restaurant manager or the chef.
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جميع األطباق تقدم مع البطاطا 
المقلية والسلطة والخبز العربي
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 بيتزا مارغاريتا 
 بيتزا الفصول االربعة 
 بيتزا لحم البيبروني 

 بيتزا الدجاج 
 بيتزا ماكوالت البحر 

 بيتزا الخضار المشكل 
 مناقيش جبنه عكاوي 

 مناقيش زعتر 
 مناقيش فالفل 

مناقيش لحمه بعجين

Pizza Margarita   36 
Pizza Quatro Fromagi   42 
Pizza Pepperoni    40
Pizza with Chicken    40 
Seafood Pizza     46 
Vegetable Pizza    44 
Akawi Cheese Manakish   22 
Zaatar Manakish    19 
Falafel Manakish    20 
Meat Manakish    22

FROM THE OVEN من الفرن

 زعلوك
 تكتوكه

 طاجين الدجاج 
كسكس لحم الظان

Zalook     30 
Taktoka      30 
Chicken Tajine    55 
Couscous Lamb     60

MOROCCAN 
FLAVORS

RIGHT FIT  

نكهات
مغربية

مالئم                                                                                                                                            
سلطة الكينوا مع الجبنة األيرلندية                                                                                                                                          

 يقدم مع جرجير ، طماطم كرزية ، خيار ، جزر و بصل أحمر. عصير ليمون وزيت الزيتون البكر الممتاز     
 أضيف صدور الدجاج المشوية                                                                                                           
أضف روبيان جامبو مشوي        

ميسو محمص بصلصة الباذنجان مع البطاطا الحلوة                                                                                                                   
 شرائح سميكة من الباذنجان مع ميسو والثوم والزنجبيل 

ثم يقدم مع  بطاطا حلوة مكتنزة لتناول عشاء نباتي                                                                                                          

صدر دجاج مشوي                                                                                                                                                         
متبل بالنعناع                                                                                                                                                       

تقدم مع الخضار الموسمية على البخار والبطاطا المخبوزة                                                                                                      
زيت الزيتون البكر الممتاز

فيليه سمك السلمون المشوي                                                                                                                                               
 تقدم مع طماطم بروشيتا و بطاطس مسلوقة                                                                                                                        

 رذاذ من نبات البيستو النباتي                                                                                                                                        
يقدم مع جانب سلطة الميسكلون

Quinoa Salad with Irish Cheese        40 
Served with arugula, cherry tomato, cucumber, carrot and red onion.   
Lemon juice and extra virgin olive oil dressing  
Add Grilled Chicken Breast        15 
Add Grilled Jumbo Prawns        45

Miso-Roasted Aubergine Steak with Sweet Potatoes      48  
Roast thick slices of aubergine with miso, garlic and ginger. Then served  
with chunky sweet potato wedges for a filling, vegetarian dinner

Grilled Chicken Breast          60 
Marinated in mint Yoghurt. Served with steamed seasonal vegetables and baked potato  
Extra Virgin Olive Oil

Grilled Salmon Fillet         75
Served with Bruschetta tomatoes and boiled potatoes 
Drizzle of vegan pesto Served with a side of mesclun salad

40 
 
15 
45

48 
 
 
 
60 
 
 
 
 
75

Healthy living! Lean and light dishes with less than 
550 calories promoting vegan specialties. 

All prices are inclusive 10% service charge, 7% municipality fee, and 5% VAT
For any allergies please contact the restaurant manager or the chef.
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المانجو االستوائية وفاكهة العاطفة
 مانجو طازج - فاكهة العاطفة عصير اناناس - اوراق الريحان

تفاح مابل موخيطو
 اوراق النعناع - شراب القيقب عصير التفاح االخضر

اكليل الجبل و الزعتر
 اكليل الجبل - زعتر - عصير اناناس - تفاح اخضر

زنجبيل مسحوق
 زنجبيل - كيوي - اوراق نعناع - عصير ليمون

مرغريتا تفاح
 شراب الصبار - تفاح اخضر طازج - اوراق نعناع

خيار مع االيدير وير
 خيار - عصير اناناس - عصير التفاح

االخضر - شراب االيديروير

عسل ليمون نعناع بارد
عصير ليمون - عسل - ليمون طازج - اوراق نعناع

التوت و عصير الليمون
عصير الليمون - فاكهة التوت - عصير التفاح االحمر

تفاح كمثري مع الهيل
عصير تفاح - عصير الليمون - كمثري - هيل

Tropical Mango & Passion Fruit            29 
(Fresh mango, lime, passion fruit, pineapple juice, agave nectar  & basil leaf) 
 
Apple-maple Mojito             29 
(Mix of lime, mint leaves, maple syrup with green apple)  
 
Rosemary & Thyme Refresher          29 
(Pineapple & green apple juice with rosemary & thyme sprig)

Ginger Crushed              29 
(Fresh apple & lime juice with ginger, kiwi & mint leaves)  
 
Apple Margarita             29 
(Green apple, lime, mint leaves with agave syrup) 

Cucumber & Elderflower Press           29 
(Fresh pineapple & green apple juice with cucumber and elderflower syrup)

Honey Lemon Mint Cooler                  29 
(Lemon juice with honey & mint leaves) 

Raspberry Mint Lemonade            29
(Lemon and red apple juice with raspberry & mint) 

Pear Apple Cardamom            29
(Apple and lime juice with pear, cardamom seeds & molasses sugar)

MOCKTAILS DRINKS مشروبات موكتيل
 عالبال قهوة مثلجة

)الحليب البارد ، قهوة مزدوجة نكهات آيس كريم الفانيليا ، شوكوالتة نوتيال أو 
كراميل ، تقدم مع كريمة مخفوقة

 فيرجين موخيطو 
نعناع، ليمون، صودا

 بيري نعناع مسحوق
نعناع، ليمون، مربى التوت البري، صودا

 عالبال كولور 
 توت مختلط، عصير اناناس، عصير التفاح

 باشن
 ليمون، فاكهة العاطفة، فانيال ليتشي و

الكرمة الفوار غير الكحولية

ليمون بالنعناع

 كوكتيل من الفواكه الطازجة
بنانا، كيوي، تفاح

شاي روبيوس بالفراولة
فراولة - شاي روبيوس - عسل 

 عصير - ليمون

شاي الرمان المثلج
شاي ايرل جري - عصير ليمون - عصير. 

 الرمان الطازج - شراب دبس السكر
 

 شاي اخضر مثلج
شاي اخضر - عصير التفاح االخضر. 

 عصير الليمون - عسل

شاي البابونج و الزنجبيل بارد
شاي البابونج - زنجبيل - عصير اناناس. 

طازج - ليمون طازج - عسل

Al Bal Iced Coffee     29 
(Cold milk, double shot of coffee, Flavors of vanilla ice cream,  
Nutella chocolate or caramel, served with whipped cream) 
 
Virgin Mojito      29 
(Mint, Lemon, Soda and Sugar Cane)
 
Berry Mint Smach      29 
(Fresh Mint, Lemon,Wild Berry Jam, Soda Water)

Al Bal Cooler      29 
(Mixed Berries, Pineapple Juice,Apple Juice)
 
Passion       29 
(Lemongrass, Passion Fruit,Vanilla Lychee and Sparkling  
wine Non Alcoholoic)
 
Lemon Mint      25
 
Fresh Boost (Banana, Kiwi, Apple)    25

Rooibos Strawberry Iced Tea  22
(Rooibos tea with strawberry, 
honey & lemon juice)
 
Pomegranate Iced Tea  22
(Earl Grey tea with lemon juice,
pomegranate juice & molasses syrup)
 
Green Iced Tea   22
(Green tea with green apple juice, 
lime juice and honey)
 
Chamomile & Ginger Iced Tea 22
(Chamomile tea with ginger, pineapple 
juice, lemon and honey)

AL BAL SIGNATURES

ICED TEA

توقيع عالبال

شاي مثلج

All prices are inclusive 10% service charge, 7% municipality fee, and 5% VAT
For any allergies please contact the restaurant manager or the chef.

ليمون ، برتقال  ، بطيخ  ،  أناناس  ،  تفاح 

مانجا  ،  فراوله  ،  كيوي

عصير التفاح مع الزنجبيل

 عصير اخضر
)تفاح  ، سبانخ  ،  خيار  ،  ليمون  ،  بقدونس  ،  زنجبيل (

عصير ديتوكس ) برتقال  ، تفاح  ،  شمندر  ،  خيار  زنجبيل (

عصير سوبر ) برتقال  ،  جزر  ،  تفاح  ،  شمندر ( 

عصير هايبر ) أناناس  ، فراوله  ، برتقال  ، خيار (

Lemon, Orange, Watermelon, Pineapple, Apple

Mango, Strawberry, Kiwi

Apple Ginger shooter  

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

Cleanser (Orange, apple, beetroot, cucumber and ginger)

Super Chia  (Orange, carrot, apple, beetroot and chia seeds)

Hyper  (Pineapple, starwberries, orange, cucumber)

25

24

20

27

25

25

24

FRESH JUICES العصائر الطازجة
No sugar added, we care for your health! العصائر الطازجة بدون سكر نحن نهتم بصحتك

All prices are inclusive 10% service charge, 7% municipality fee, and 5% VAT
For any allergies please contact the restaurant manager or the chef.

فانيال 
شوكوالطه

قهوة 
فراولة

Vanilla 
Chocolate 
Coffee
Strawberry

29
29
29
29

SMOOTHIES مشروبات مثلجة



شاي اسود

 شاي أخضر

مزيج من األعشاب 
بابونج /نعناع / الكركديه / روبيوس

 شاي مغربي بالنعناع
نسكافيه الخاصة

قهوة إسبريسو
قهوة ماكياتو بالحليب

 قهوة كاباتشينو بالحليب
 قهوة التيه

قهوة التيه
مع الشوكالته البلجيكيه

قهوة أماريكانو

قهوة تركية

Black Tea      18 
(English Breakfast or Earl Grey)

Green Tea      18 
(Jasmine, Green Tea with Lemon)

Herbal Infusions      18 
(Chamomile, Peppermint Hybiscus or Rooibos)

Moroccan Tea with Fresh Mint    22
Nescafe Special      22
Mood Espresso  (Single or Double)                18/22
Café Macchiato (Single or Double)                 19/23
Cappuccino      22
Café Latte      22
Café Mocha      24 
(A Latte With Belgian Chocolate)

Americano       18
Turkish Coffee      20

HOT DRINKS مشروبات ساخنة

بيبسي
ميرندا البرتقال

سفن اب
مياه بيريه

مياه تونيك
مياه العين المعدنية 330 مل

العين للمياه المعدنية 750 مل
مياه غازيه 330 مل
 مياه غازيه 750 مل

 أستريال
ريدبول

Pepsi Cola or Diet Pepsi     19  
Miranda Orange / Mountain Dew    19
7 Up or Diet 7 Up      19
Ginger Ale      19
Tonic Water      19
Al Ain Mineral Water 330 ml    12
Al Ain Mineral Water 750 ml    22 
Perrier 330 ml      18
Perrier 750 ml      25
Estrella        22
Red Bull       35  
 

SOFT DRINKS المشروبات الغازية والمياه  

 مهلبيه )حليب مطبوخ مع ماء الزهر(

 براوني الشوكاله مع الجوز

كيك الجبن مع صوص الفراوله

كريم الكراميل

 بقالوه )عجينة البقالوة المحشوة بلمكسرات و محاله بالعسل

 ام علي 
 )رقائق العجين و المكسرات باللبن(

 حالوه الجبن )عجين الجبنة الحلوة محشوة بالقشطة(
  

 صحن الفواكه المشكلة

كنافة

Mohalabieh        18 
(Milk pudding)     
Walnut Brownie        25
Cheesecake        22 
with strawberry sauce   
Cream Caramel       18   
(Vanilla dessert with caramel)

Baklava        35   
(Filo dough, nuts and sweetening)

Um Ali        25   
(Made of fluffy pastry, nuts, raisins and coconut soaked in warm,  
sweetened milk & baked with whipped cream)

Halawat El Jebben       28   
(Creamy sweet cheese rolls)   

Fruit Platter        30   
(Assorted chilled seasonal fruits) 

Konafa       30  

DESSERT الحلويات

All prices are inclusive 10% service charge, 7% municipality fee, and 5% VAT
For any allergies please contact the restaurant manager or the chef.
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تفاح نخلة
تفاحتين

عنب
البطيخ

مانجا
بنانا

القرفة
بلو ميست
شوكوالتة

فانيال
الفراولة

البطيخ الحلو
خوخ

البرتقال
ليمون

كرز
الوردة

تفاح / نعناع
عنب / نعناع

النعناع / البطيخ
الليمون / النعناع
النعناع / البرتقال

خوخ / النعناع
كرز / النعناع

البطيخ الحلو / النعناع

كرز / كمثري / خوخ
قرفة / عسل / النعناع

بطيخ / النعناع / البرتقال

Apple Nakhla
Double Apple
Grape
Watermelon
Mango
Banana
Cinnamon
Blue Mist
Chocolate
Vanilla
Strawberry
Sweet Melon
Peach
Orange
Lemon
Cherry
Rose

Mint with Apple
Mint with Grapes
Mint with Watermelon
Mint with Lemon
Mint with Orange
Mint with Peach
Mint with Cherry
Mint with Sweet Melon

Cherry with pear and peach
Cinnamon with Honey and Mint
Watermelon with Mint and Orange

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

60
60
60
60
60
60
60
60

70
70
70

SINGLE FLAVOURS

DOUBLE FLAVOURS

SIGNATURE FLAVOURS

نكھة واحدة

نكھة مزدوجة

نكھة ثالثیة االبعاد

All prices are inclusive 10% service charge, 7% municipality fee, and 5% VAT
For any allergies please contact the restaurant manager or the chef.

SHISHA LOUNGE ردهة شیشة
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