
Your eatery at 
TIME Express Hotel

Al Khan

E S T A B L I S H E D
~ 2019 ~

F O O D  &  DR I N K  M E N U M A D E  W I T H  L O V E  E V E R Y  D A Y

FOODIO IS OPEN

SUNDAY
TO SATURDAY

7am to 11pm

YOUR KEY TO HAPPINESS

PRICE ARE INCLUSIVE OF 10% MUNICIPALITY FEE, 10% SERVICE CHARGE AND 5% VAT

تشمل االسعار %10 رسوم بلدية و %10 رسوم سياحية باالافة الى %5 من القيمة المضافة 

STARTERS المقبالت 

indian potato paratha AED 19
served with achaar and mint chutney

براتا هندية بالبطاطا
تقدم مع االشار وصلصة النعناع

oriental mezze AED 22
hummus, babaganoush, labneh and kibbeh

مازة عربية
حمص بابا غنوش لبنة وكبة

fried vegetable spring rolls AED 22
served with sweet and sour sauce

سبرينغ رول بالخضار
تقدم مع صلصة حارة وحلوة

asian black pepper chicken wings 5pc /10pc AED 30/55
hot and spicy

اجنحة دجاج على الطريقة الصينية بالبهار االسود  5/10 قطع
حار وساخن

RIGHT FIT

CHEF’S SIGNATURE

NUTS

SHELLFISH

DAIRY

VEGETARIAN

VEGAN

SPICY

SALADS السلطة  

avocado, quinoa, tomato and roast beetroot salad AED 30
seasoned with virgin olive oil and lemon juice

افوكادو كينوا طماطم وشمندر مشوي
مبهرة بالخل زيت الزيتون وعصير الليمون

caesar salad     AED 25
romaine lettuce, anchovy dressing, croutons, bacon bits and parmesan

سلطة سيزر
خس روماني انشوفي خبز محمص لحم مقدد وجبنة بارميزان

add fried falafel +5 اضافة فالفل مقلية
add chicken +10 اضافة دجاج
add shrimp +18 اضافة جمبري 

SOUPS الشوربة 

soup of the day AED 22
ask your waiter for today’s flavour

شوربة اليوم
اطلب من النادل شوربة اليوم

roast pumkin and coconut soup AED 25
a thick soup served with a dash of pumpkin seed oil

شوربة اليقطين المشوي وجوز الهند
تقدم مع زيت بذور اليقطين

تناسب الحق

توقيع الشيف

المكسرات

محار

ا�لبان

نباتي

نباتي

حار

www.timehotels.ae

TIME Express Hotel Al Khan, Sharjah, United Arab Emirates
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MAINS االطباق الرئيسية   

beef striploin steak AED 50
لحم عجل ستيك

half roast chicken AED 36
نصف دجاجة مشوي

lamb chops a la plancha AED 59
ريش لحم الغنم مع بالنشا

mixed grill AED 65
beef striploin, chicken breast and lamb chops

شواية مختلطة
لحم عجل ستيك، 

catch of the day AED 45
sourced from local waters and prepared with lemon butter sauce

اسماك طازجة
من المياه المحلية مع الليمون صلصة الزبدة

EACH MAIN COMES WITH ONE SIDE ORDER 
AND ONE SAUCE OF YOUR CHOICE

كل طبق يقدم مع طبق جانبي وصلصة من اختيارك 

CHOOSE A SIDE  اختيار طبق جانبي

french fries بطاطا مقلية 
steamed rice ارز
steamed vegetables خضار مسلوقة
seasonal salad سلطة موسمية

add extra side +6 طبق جانبي اخر  

CHOOSE A SAUCE  اختر صلصة

pepper sauce صلصة البهار
mushroom sauce صلصة مشروم
rosemary jus عصير الزعتر

PRICE ARE INCLUSIVE OF 10% MUNICIPALITY FEE, 10% SERVICE CHARGE AND 5% VAT

تشمل االسعار %10 رسوم بلدية و %10 رسوم سياحية باالافة الى %5 من القيمة المضافة 

primeANGUS beef

CHEF’S SPECIALTIES
اختصاصات الشاف

chicken biryani AED 38
a great indian classic served with raita and papadums

بيراني دجاج
طبق هندي يقدم مع رايتا والبابادومس

butter chicken masala AED 42
rich and smooth, a bestseller

دجاج ماساال مع الزبدة
طغني بنكهة خاصة واالكثر طلبا

madras vegetable curry with coconut cream AED 32
lots of vegetables in a mildly hot curry sauce and mango chutney

مادراس بالخضار مع كاري وكريمة جوز الهند
خضار مع صلصة الكاريومخلل المانغو



NON-ALCOHOLIC 
DRINKS

مشروبات غير كحولية

WINES نبيذ

scavi & ray white wine AED 75
سكافي اند راي نبيذ ابيض

scavi & rai white wine (glass) AED 18
سكافي اند راي نبيذ ابيض (بالكاس)

scavi & rai red wine AED 75
سكافي اند راي  نبيذ احمر

scavi & rai red wine (glass) AED 18
سكافي اند راي  نبيذ احمر (بالكاس)

scavi & rai sparkling wine AED 95
سكافي اند راي نبيذ غازي

BEERS البيرة 

estrella damm barcelona AED 25
استراال دام برشلونة

bavaria wheat beer AED 22
بافاريا قمح

BURGERS & SANDWICHES
البرغر والساندوتشات

OUR BURGERS ARE 100% HALAL AND
MADE FROM GRASS-FED AUSTRALIAN BEEF.
THEY’RE SERVED ON A TOASTED BUN WITH
STEAK FRIES, COLESLAW AND A PICKLE SPEAR.

لحم البرغر %100 حالل من لحم  البقر االمريكي.
يقدم في خبز محمص مع البطاطا المقلية, سلطة كوسلو ومخلل الرمح. 

all american burger AED 36
lettuce, tomato, onion and BBQ sauce

البرغر االمريكي
خس طماطم بصل وصلصة البربكيو

EXTRAS إضافات
add cheese +4 اضافة جبنة  
add fried egg +5 اضافة بيض مقلي 
add beef bacon +4 اضافة لحم مقدد 
add fried onion rings +5 اضافة شرائح من البصل 

 
falafel pita bread with tahini AED 29
tomato, onion, ghargeer and pickled vegetables

خبز بيتا بالفالفل مع طيحنة 
طماطم بصل جرجير و مخلل خضار

panini with grilled chicken and cheese AED 33
tomato, onion, mozzarella and pesto

بانيني مع جبنة مشوية ودجاج 
ITALIANطماطم جبنة موزريال وصلصة الباستو

FAVOURITE

DESSERTS الحلويات

chocolate mousse AED 22
our pastry chef ’s signature with dark chocolate 

موس الشكوالطة
اختصاص الشاف مع شوكوالطة داكنة

warm cinnamon apple tart AED 22
تارت التفاح الساخن مع القرفة

add a scoop of ice cream +9 شوربة ايس كريم 

fresh fruit platter AED 29
seasonal selection

طبق فواكه طازجة
من فواكه الموسم

ice cream per scoop AED 9
served with chocolate sauce, caramel sauce or red-fruits sauce 
and with or without whipping cream
(ask your waiter for the available flavours)

ايس كريم
صلصة شوكوالطة صلصة كرمال او صلصة التوت االحمر مع او دون كريمة مخفوقة

(اطلب من النادل النكهة المتوفرة)

PRICE ARE INCLUSIVE OF 10% MUNICIPALITY FEE, 10% SERVICE CHARGE AND 5% VAT

تشمل االسعار %10 رسوم بلدية و %10 رسوم سياحية باالافة الى %5 من القيمة المضافة 

SIGNATURE MOCKTAILS
الموكتيالت

fresh berry mai tai AED 25
لشاي توت بري طازج

pomegranate iced tea AED 18
شاي مثلج مع الرمان

pineapple cooler AED 18
عصير اناناس البارد

MINERAL WATER
مياه معدنية

al ain still (1litre) AED 28
العين عادية (١ لتر) 

al ain still (330ml) AED 15
العين عادية (330 مل)

al ain sparkling (1litre) AED 28
العين غازية (١ لتر)

al ain sparkling (330ml) AED 15
العين غازية (330 مل) 

COLD DRINKS
مشروبات الباردة

FROZEN DRINKS & SHAKES
مشروبات مثلجة مع شايكس

strawberry milkshake AED 29
ميلك شايك فراولة

banana milkshake AED 25
ميلك شايك بالموز

frozen chocolate coffee AED 25
قهوة شوكوالطة مثلجة

JUICES عصائر 

fresh orange juice AED 24
برتقال طازج

lemon mint juice AED 18
ليمون مع نعنع

various fruit juices AED 16
apple or pineapple

مختلف عصائر الفاكهة
تفاح او اناناس

sunset cocktail juice AED 25
كوكيتال وقت الغروب

SOFT DRINKS مشروبات غازية  

sodas AED 12
pepsi cola, diet pepsi, seven up, 
mountain dew, diet mountain dew, 
mirinda orange, ice tea or tonic water

صودا
بيبسي كوال، دايت بيبسي، سفن أب، 

مونتيان ديو، دايت مونتيان ديو، 
ميرندا، شاي مثلج و مياه تونيك

ENERGISERS عصائر 

red bull energy drink AED 30
ريد بول مشروب الطاقة

HOT DRINKS
مشروبات ساخنة

TEAS مختارات من الشاي 

black tea AED 12
شاي اسود

green tea AED 14
شاي اخضر

herbal tea AED 14
شاي باالعشاب 

moroccan tea AED 14
شاي مغربي

cardamon tea AED 14
شاي بالقرفة

COFFEES مختارات من القهوة 

espresso AED 12
كسبريسو

double espresso AED 16
دبل اكسبريسو

macchiato AED 16
مكياتو

cappuccino AED 16
كابوتشينو

café latte AED 16
كافي التي

americano AED 12
اميركانو

turkish coffee AED 14
قهوة تركية

ALL OUR COFFEES HAVE 
BEEN SPECIALLY SELECTED 
BY MOOD ESPRESSO

PASTA الباستا   

spaghetti bolognaise AED 39
a great all-timer prepared mama’s way!

سباغيتي بولونيز
على الطريقة االيطالية  القديمة

fettucine alfredo AED 34
butter, garlic, cream and parmesan cheese

فيوتوشيني الفريدو
زبدة ثوم كريمة وجبنة بارميزان

add chicken +10 اضافة دجاج
add shrimp +18 اضافة جمبري 

TRY OUR DELICIOUS GARLIC BREAD AED 8

PIZZAS البيتزا 

margherita AED 39
mozzarella, tomato sauce, extra virgin olive oil and basil

مارغريتا
موزريال صلصة طماطم زيت زيتون بكر مع حبق

capricciosa AED 41
artichoke, marinated peppers, mixed mushrooms, 
rustica olives, tomato sauce and mozzarella

كاربسيوسا
ارضي شوكي فلفل مشروم زيتون صلصة طماطم مع موزريال

quattro formaggi AED 43
four cheeses, tomato sauce and rucula leaves

اربعة اجبان
طماطم مع اوراق جريجر

salsiccia picante AED 40
mozzarella, tomato sauce, pepperoni and chilli flakes

بيبروني
جبنة موزريال صلصة طماطم وفلفل مهروس

VEGAN PIZZA ?  NO PROBLEM!
JUST ASK YOUR WAITER TO TOP YOUR PIZZA WITH VEGAN 
CHEESE

بيزا نباتي
اطلب من النادل لتحضير بيزا نباتية على ذوقك


