


 ,Embark on a culinary journey through the Middle Eastern region in Al Bal Lounge“انطلق في رحلة طهوية عبر منطقة الشرق ا�وسط في مطعم عالبال
our latest Arabic-themed restaurant! 



SALAD
Caesar salad 45

45

45

36

15
20

12
15

Authentic Greek salad

Avocado and quinoa salad  

Rocket leave, tomato, onion, EV olive oil, 
pomegranate sauce 

Romaine lettuce, beef bacon, parmesan cheese, 
anchovy dressing, dried tomato, garlic bread

Cucumber, tomato, olives, feta cheese, oregano, 
lemon vinaigrette, EV olive oil

Mesclun salad, avocado, cherry tomato , 
quinoa, EV olive oil , lemon dressing

Add Grilled Chicken

Add  Grilled Shrimps

Add Grilled Haloumi Cheese 

Add  Smoked Salmon 

Rocca salad

 

 

 

 

 

Mushroom Cream Soup 35

Lentil Soup 35

Cream of Tomato 35
 

SOUPS
Served with crouton bread

A local’s specialty, light and refreshing

Served with pesto oil and croutons

شوربه كريمه الفطر

شوربه العدس

شوربه كريمه الطماطم

تقدم مع الخبز المقرمش

تخصص محلي ، خفيف ومنعش

تقدم مع الخبز المقرمش و الريحان

خس روماني ، لحم بقري مقدد ، جبنة
بارميزان ، صلصة أنشوجة ، طماطم 

مجففة ، خبز بالثوم 

جبنة حلومي مشوية اضافه

سمك سلمون المدخناضافه

سلطة سيزر

سالطات

 طماطم ، خيار ، زيتون أسود ، جبنة
فيتا ، شرائح بصل ، زيت زيتون و زعتر مجفف

أفوكادو ، طماطم كرزية ، كينوا ، زيت
زيتون ، صلصة ليمون 

سلطة ا�فوكادو والكينوا

جرجير ، طماطم ، بصل ، زيت
زيتون ، صوص رمان 

سلطة جرجير

صدر دجاج مشوي إضافه

سلطة يونانية

روبيان مشويإضافه

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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35 AED

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

Vegetarian Chicken Beef/Meat Dairy Fish/Shellfish NutsVegan
                         

Wheat

3 pcs
AED

7

  FR
ESH

LY
 BAKED BALAD

I B
R

E
A

D
Cold Mezzah

Hot Mezzah

Served with freshly baked baladi and arabic bread  

Hummus, mutable, tabbouleh, fatoosh, staffed vine leaves, baladi salad

Choose two of the appetizer اختر واحدة من المقبالت
حمص ، متبل ، تبولة ، فتوش ، ورق عنب محشي ، سلطة بلدي

حمص ، متبل ، تبولة ، فتوش ، ورق عنب محشي ، سلطة بلدي

Lamb sujuk, chicken liver, fetah bel hummus, grilled halloumi cheese, 
falafel plate, mixed fatayer   صحن فالفل,فطاير مشكلة

,جبنة حلومي مشوية ,فتة بالحمصكبدة دجاج سجق



 برجر و
ساندويشات

BURGER & 
SANDWICHES

 

Vegan Beyond Burger 49 AED
Vegan Beyond Burger, tomato,
lettuce and onion

فيجان بيوند برجر
طماطم ، خس وبصل

برجر عضوي صحي

Grilled Kebab Sandwich 39
Marinated grilled Lamb, wrap in Arabic bread
and served with mix lettuce, pickles, 
tahini sauce and fries 

Shish Tawouk Sandwich    39 
Marinated grilled chicken breast, 
wrap in Arabic bread and served with mix lettuce, 
pickles, tahini sauce and fries 

Kofta Sandwich  39
Minced Lamb wrap in Arabic bread and 
served with mix lettuce, pickles, 
tahini sauce and fries

Chicken Shawarma 35 
Marinated grilled chicken breast  wrap in 
Arabic bread and served with mix lettuce, 
pickles, garlic sauce and fries

 

Classic Club Sandwich    45 

Al Bal Angus Beef Burger 46

6
6
8
6

 
Grilled Angus burger, tomato, lettuce, 
onion, pickles, fries

Triple decker toasted brown bread with chicken 
salad, fried egg, beef bacon, tomatoes and 
cucumber, served with fries

Add Grilled mushrooms
Add Mozzarella cheese
Add Veal bacon
Add Fried egg

 

 ساندويتش كباب مشوي
لحمة متبلة مشوية تقدم مع خبز

عربي, والخس, والمخلل, وطحينة, وبطا 
طا مقلية

ساندوتش شيش طاووق
صدر دجاج مشوي متيل يقدم مع خبز

عربي, ومشكل خس, ومخلل, و 
طحينة, وبطاط مقلية 

ساندوتش كفتة
لحم مفروم مشوي يقدم مع خبز 

عربي, ومشكل خس, ومخلل, و 
طحينة, وبطاط مقلية 

شاورما دجاج
شاورما دجاج في خبز عربي مع كريمة

الثوم, ومشكل خس, ومخلل, وبطاطا مقلية 

انجوس  برجر بقري
 برجر انجوس مشوي ، طماطم

خس ، بصل ، مخلل ،

كالسيك كلوب ساندوتش
ثالث طبقات من الخبز ا�سمر المحمص مع

سلطة الدجاج والبيض المقلي 
ولحم البقر المقدد والطماطم والخيار وبطاطا مقلية 

 

 

 

 

فطر مشوي إضافة
إضافة
إضافة
إضافة

جبنة موتزاريال
لحم مقدد

بيض مقلي 

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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مشويات
Grilled Shish Taouk 
Grilled Marinated Chicken Served with 
Garlic Sauce and Pickles & Fries

 

Grilled Lamb Kofta
Minced Meat with Onion and Parsley

Grilled Marinated lamb Served with Tahini 
Sauce and Pickles & Fries

Grilled Marinated Lamb chops Served 
with Paper Sauce and Pickles & Fries

Grilled Marinated Lamb Tikka

Grilled Lamb Chops

Mixed Grill Meat
Lamb Cubes, Kofta, Shish Taouk  
Served with Garlic Sauce and Pickles and Fries

Grilled Marinated Chicken Served 
with Garlic Sauce and Pickles & Fries

Grilled Half Chicken

Grilled Jumbo Shrimps  
Served with Tartar Sauce, Grilled Vegetables, 
Mashed Potato

Grilled Salmon, Jumbo Prawns, Shrimps, Calamari
Served with Mashed Potato or French Fries

 شيش طاووق مشوي
دجاج متبل مشوي يقدم مع صلصة
الثوم والمخلالت والبطاطا المقلية 

كفتة لحم مشوية
لحم مفروم مع بصل و بقدونس

لحم تكا متبل مشوي
لحم متبل مشوي يقدم مع صلصة طحينة و

مخلل و بطاطا مقلية 

ريش مشوية
 قطع لحم متبلة مشوية تقدم مع صلصة و

مخلل و بطاطا مقلية

لحم مشوي مشكل
مكعبات لحم  ، كفتة ، شيش طاووق تقدم

مع ثوم ومخلل وبطاطا مقلية 

نصف دجاجة مشوية
دجاج متبل مشوي يقدم مع صلصة"

الثوم والمخلالت والبطاطا المقلية 

روبيان كبير مشوي
تقدم مع صلصة التارتار والخضروات

المشوية والبطاطا المهروسة 

سمك سلمون, روبيان كبير, جمبري, كاليماري
يقدم مع اختيارك من البطاطا المهروسة 

أو البطاطا المقلية 

PLATTER FROM THE GRILL

Grilled Mixed Seafood Platter

 

 

   42

   49

   49

   70

75

55

   99

طبق فواكه البحر 120   

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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Emirate style lamb stew and vegetables 
on Saffron rice, nuts, served with plain yoghurt 

Lamb Shank Majboos  65

55

49

لحم مجبوس
مرق لحم وخضار على الطريقة ا±ماراتية على

أرز بالزعفران ، مكسرات ، يقدم مع زبادي سادة 

نصف كبسة دجاج مشوية
دجاج متبل يقدم مع االرز المتبل يقدم مع زبادي

بالخيار و مكسرات 

طاجن الدجاج المغربي

مناقيش جبنة عكاوي

مناقيش زعتر

مناقيش باللحمة

 دجاج متبل بالنكهة المغربية يقدم مع
الكسكس والصوص

Akawi Cheese Manakeesh  39 
Zaatar Manakeesh  35 
Meat Manakeesh  39

FROM THE OVEN

SPECIALTIESأطباق خاصة

Marinated Chicken with the spiced rice, 
served with Cucumber yoghurt and nuts

Grilled Half Chicken Kabsa

55 كسكس مغربي باللحمة
 Authentic Moroccan flavor lamb cubesمكعبات لحمة مغربية أصيلة تقدم مع الكسكس

served with couscous

Moroccan Lamb Couscous 

Marinated Moroccan flavor chicken 
served with couscous and sauce 

Moroccan Chicken Tagine 

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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 كيك تيرمسو
كريمة جبنة الماسكاربوني الغنية بنكهة االسبريسو

كيكة الجزر
طبقات رطبة ولذيذة من كعكة الجزر وكريمة الجبن الغنية

كيكة براوني الشوكوال
 تقدم براوني الشوكوالتة الرائعة الخاصة بنا آيس

كريم فانيليا وكريمة مخفوقة وفراولة

فطيرة التوت بالجبنة
كيكة الجبن مع  كريمة توت أزرق مغطاة بالتوت

ام علي
حلوى شرقية تقليدية مصنوعة من عجين الفطير

والمكسرات والزبيب ومسحوق جوز الهند المنقوعة في 
الحليب المحلى الدافئ والمخبوزة بالكريمة المخفوقة 

طبق الفواكه
مجموعة مختارة من البطيخ  والشمام

والكيوي والعنب والفراولة 

كنافه بالجبنه
حلوى شرقية تقليدية محشوة بالجبن ومغطاة بالمكسرات

 
Carrot Cake 
Deliciously moist layers of carrot cake and rich cream cheese icing

Chocolate Brownie 
Our own fabulous chocolate brownie served vanilla ice cream, 
whipped cream and strawberry

 

Creamy blueberry cheesecake topped with berries 

Um Ali 

Blueberry Cheesecake 

cocoanut powder soaked in warm sweetened milk and Baked 
with whipped cream

Fruit Platter 
A selection of watermelon, honeydew melon, cantaloupe, kiwi, 
grape & strawberries

Cheese Kunafa 

29

35

29

25

35

35

29Tiramisu

         
 

            
 

DESSERT

yaw

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

Vegetarian Chicken Beef/Meat Dairy Fish/Shellfish NutsVegan
                         

Wheat



Al Bal Signature Iced Tea   
English breakfast tea, 
lemon & honey

 

Herbal Infusion Iced Tea

Ice cream and milk
Your choice of flavor

 
Chamomile, Peppermint 
Hybiscus or Rooibos

ICED TEA

Vanilla 
Chocolate 
Coffee
Strawberry

SMOOTHIES 

 

Lemon, Orange, Watermelon, Pineapple, Apple

Avocado frappe 

Mango, Strawberry, Kiwi
28

35
Avocado, milk, honey, pistachio 

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

SIGNATURE MOCKTAILS

 

 ليمون و نعناع
عصير ليمون ، نعناع  ، شراب سكر

 

29

29

35
35
35
35

Lemon juice, mint leaf, sugar syrup
Lemon Mint      28

موكتيالت عالبال
المتخصصة 

شاي مثلج
شاي الفطور ا±نجليزي ، الليمون

والعسل

 

شاي مثلج با�عشاب
البابونج أو النعناع أو الهيبسكوس

أو المريمية

يثومس

فانيليا

شوكوالتة

قهوة

فراولة

آيس كريم وحليب ، نكهة
من اختيارك 

أفوكادو ، حليب ، عسل ، فستق

ليمون ، برتقال ، بطيخ ، أناناس
فراولة ، كيوي 

أفوكادو فرابيه

تفاح  ، 

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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WATER ء ما
STILL WATER
Al Ain  330 ml
Al Ain  750 ml
Acqua Panna – 250 ml
Acqua Panna – 1 ltr

SPARKLING WATER
Al Ain – 330 ml
Al Ain  750 ml
Perrier 330 ml
Perrier 750 ml

11
22
11
22

11
22
18
25

750

750

قهوة كاباتشينو بالحليب

 قهوة التيه

مياة راكدة

مياة فوارة

قهوة أماريكانو

Cappuccino 25
Café Latte 25
Americano 22

COFFEE ة قهو

بيبسي - عادي / دايت

ميريندا برتقال
سفن أب - عادي / دايت

مياه بيريه
مياه تونيك

ريدبول

Pepsi - Regular / Diet      21 
Mirinda Orange     21
7Up - Regular / Diet      21

Ginger Ale      21
Tonic Water      21
Red Bull       35  

 
SOFT DRINKS

Mountain Dewماونتن ديو 21

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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TIME Oak Hotel & Suites
PO Box 282366, Dubai, UAE | Tel +971 4 437 7888 | Whatsapp +971 55 487 7891

Email welcome.oak@timehotels.ae | www.timehotels.ae  
Toll Free 800 HOTELS


