
تفاح نخلة
تفاحتين

بلو ميست
شوكوالتة

البطيخ الحلو

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

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



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 

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.
”



Mushroom Cream Soup 35

Lentil Soup 35

Cream of Tomato 35
 

SOUPS

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 

Served with crouton bread

A local’s specialty, light and refreshing

Served with pesto oil and croutons

Rocca salad

 

 

 

  

 

 

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 NutsVegan
                            

Wheat

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.

Vegetarian Chicken Beef/Meat Dairy Fish NutsVegan
                            

Wheat

 

اختر واحدة من المقبالت الباردة

  

حمص

سلطة بلدي

زبادي بالخيار

لبنة بالثوم

حمص بروتي

باب غنوش

طماطم جبنة فيتا

متبل

ورق عنب محشي

تبولة

تقدم مع خبز طازج

 

29

29

29

29

29

29

29
29

29

29

Choose one of the cold appetizer 
COLD MEZZAH 

 

 

Served with freshly baked bread  

Hummus 

Moutabel 

Tabbouleh 

Fatoosh Staffed Vine Leaves

Ballade Salad 

Cucumber Yoghurt

Garlic Lebneh

Hummus Beruti

Bab Ganush

Tomato Feta Cheese



 

 

 

 

 

 

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 NutsVegan
                            

Wheat

Choose one of the hot appetizer اختر واحدة من المقبالت الساخنة

سجق

مقانق

كبدة دجاج

فتة بالحمص

جبنة حلومي مشوية

فول مدمس

صحن فالفل

فتة دجاج بالطحينة

كبة مقلية

فطاير مشكلة

Lamb Sujuk 39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

Lamb Makanek 

Chicken Liver   

Fetah Bel Hummus 

Grilled Halloumi Cheese  

Foul Medames  

 

 

Falafel Plate       

Chicken Fateh Bel Tahina   

Fried Kibbeh 

Mixed Fatayer 

HOT MEZZAH



BURGER & 
SANDWICHES

 

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 NutsVegan
                            

Wheat

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

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

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

Chicken Shawarma 32 
Marinated grilled chicken breast  wrap Arabic 
bread and served with mix lettuce, 
pickles, sauce and fries

 

Classic Club Sandwich    45 

Al Bal Angus Beef Burger 46

12
12
12
12

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

Triple decker toasted brown bread with chicken 
salad, Fried egg, beef bacon, tomatoes and 
cucumber,Fries

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

 

 ساندويتش كباب مشوي

ساندوتش شيش طاووق
 صدر دجاج مشوي متبل بخبز عربي يقدم

مع خس مشكل ، مخلل ، صوص و
بطاطا مقلية 

ساندوتش كفتة
 لحم خروف مشوي على يقدم مع

صلصة طحينة و بطاطا مقلية

شاورما دجاج مع كريمة الثوم و
بطاطا مقلية

انجوس  برجر بقري
 برجر انجوس مشوي ، طماطم

خس ، بصل ، مخلل ،

كالسيك كلوب ساندوتش
ثالث طبقات من الخبز ا³سمر المحمص مع

سلطة الدجاج والبيض المقلي 
ولحم البقر المقدد والطماطم والخيار 

 

 

 

 

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

فيجان بيوند برجر
طماطم ، خس وبصل

برجر عضوي صحي

 برجر و
ساندويشات

 مكعبات لحم متبلة مشوية يقدم مع خبز
عربي وتقدم مع الخس والمخلل والصوص

.والبطاطا المقلية 

شاورما دجاج

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.

Vegetarian Chicken Beef/Meat Dairy Fish NutsVegan
                            

Wheat

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 Tahina 
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 

   42

   49

   49

   65

75

55

   89 
Served with Tartar Sauce, Grilled Vegetables, 
Mashed Potato

 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 

PLATTER FROM THE GRILL



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 NutsVegan
                            

Wheat

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

Lamb Shank Majbous  52

49

52

49

لحم مجبوس
مرق لحم وخضار على الطريقة ا¹ماراتية على

أرز بالزعفران ، مكسرات ، يقدم مع زبادي سادة 

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

بالخيار و مكسرات 

كسكس مغربي باللحمة
مكعبات لحمة مغربية أصيلة تقدم مع الكسكس

طاجن الدجاج المغربي

مناقيش جبنة عكاوي

مناقيش زعتر

مناقيش باللحمة

 دجاج متبل بالنكهة المغربية يقدم مع
الكسكس والصوص

Akawi Cheese Manakish  39 
Zaatar Manakish  35 
Meat Manakish  39

FROM THE OVEN

SPECIALTIESأطباق خاصة

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

Grilled Half Chicken Kabsa

Authentic Moroccan flavor lamb cubes 
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.

Vegetarian Chicken Beef/Meat Dairy Fish NutsVegan
                            

Wheat

 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

 كيك تيرمسو
ثالث مالعق من اختيارك من فراولة ، فانيليا أو

 شوكوالتة سويسرية ، آيس كريم تقدم مع مكسرات 
طازجة ، فراولة ومفرومة

 
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 

Mövenpick Ice Cream
Three scoops of your choice of strawberry, vanilla or Swiss chocolate,

29

35

29

25

35

35

29

29Tiramisu

         
 

            
 

DESSERT



Al Bal Signature Iced Tea   35
English breakfast tea, 
lemon & honey

 
Herbal Infusion Iced Tea

Ice cream and milk,Your choice of flavor

 35
Chamomile, Peppermint 
Hybiscus or Rooibos

ICED TEA

Vanilla 
Chocolate 
Coffee
Strawberry

35
35
35
35

SMOOTHIES 

 

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 NutsVegan
                            

Wheat

Lemon, Orange, Watermelon, Pineapple, Apple

Avocado frappe 

Mango, Strawberry, Kiwi

28

28

35
Avocado, milk, honey, pistachio 

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

موهيتو عالبال

عالبال كوولر

AL BAL SIGNATURE MOCKTAILS

نعناع ، ليمون ، صودا و قصب سكر

 
حافتلا ريصع ،سانانا ريصع ،طلتخم توت

 ليمون و نعناع
عصير ليمون ، نعناع  ، شراب سكر

تفاح وزنجبيل شوتر
تفاح وعصير الزنجبيل

قهوه مثلجه
 دبل اسبريسو ، حليب ، آيس كريم

فانيليا ، شوكوالتة نوتيال ، كريمة مخفوقة

 

Al Bal Iced Coffee     35
Double espresso, milk, vanilla ice cream, 
nutella chocolate,whipped cream

 
 

Al Bal Virgin Mojito 35 
Mint, Lemon, Soda and Sugar Cane

Lemon juice, mint leaf, sugar syrup

Apple, ginger juice

Al Bal Cooler      35 
Mixed Berries, Pineapple Juice,Apple Juice

Lemon Mint      28

Apple Ginger shooter  35

موكتيالت عالبال
المتخصصة 

شاي مثلج
شاي الفطور ا¹نجليزي ، 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.

Vegetarian Chicken Beef/Meat Dairy Fish NutsVegan
                            

Wheat

HOT DRINKS

Moroccan Tea with Fresh mint

AED 22Zakaria’s Signature تخصص زكريا
شاي مغربي بالنعناع الطازج

Victoria Breakfast

Tale of Grey

Jasmine Pearl

Yellow Star Chamomile

Crimson Raspberry Solstice

Moroccan Tea

Green Tea

TEA ي شا
35

35

35

35

35

35

35

فطور فيكتوريا

حكاية جراي

شاي أخضر

لؤلؤة الياسمين

بابونج أصفر

توت العليق القرمزي

شاي مغربي



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

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 NutsVegan
                            

Wheat

قهوة إسبريسو

قهوة ماكياتو بالحليب

قهوة كاباتشينو بالحليب

 قهوة التيه

قهوة التيه
مع الشوكالته البلجيكيه

قهوة أماريكانو

قهوة تركية

Espresso  (Single or Double)  22/26

Macchiato (Single or Double) 22/26

Cappuccino 22

Café Latte 22

Café Mocha 24 
With Belgian Dark Chocolate

Americano 22

Turkish Coffee 22

COFFEE ة قهو



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

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

65
65
65
65
65
65
65
65

75
75
75

SINGLE FLAVOURS

DOUBLE FLAVOURS

SIGNATURE FLAVOURS

SHISHA LOUNGE

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 NutsVegan
                            

Wheat



TIME Oak Hotel & Suites
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