




Continental Breakfast       

Selection of breakfast pastries, breads, cold cuts and cheese 

Butter, Jam and honey                                                                                                                                                                                                   

Freshly squeezed juice, coffee or tea

AED 45
وجبة إفطار كونتيننتال

.تشكيلة من المعجنات و الخبز ,واللحوم الباردة, والجبن, والزبدة, والمربى, والعسل
.مع عصير طازج أو قهوة أو شاي 

AED 55

سلة  مع المعجنات وتشكيلة من الخبز و التوست
بيضتين مطبوخين بأي طريقة تقدم مع اختيارك من

.الزبدة أو المربى أو العسل
مع عصير طازج ، قهوة او شاي

English Breakfast 

Baker’s basket with pastries, bread rolls and toast bread

Two farm eggs cooked any style served with two sides of your choice

Butter, jam and honey

Freshly squeezed juice, coffee or tea   

وجبة ا�فطار االنجليزية

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken



 

Selection of breakfast pastries, breads, cold cuts and cheese 

Butter, Jam and honey                                                                                                                                                                                                   

Freshly squeezed juice, coffee or tea

Vegan DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten Beef/MeatChicken

Arabic Breakfast AED 60
فطور عربي

Two farm eggs cooked any style

Foul medames, grilled Haloumi cheese

Mixed pickle olives, lettuce, tomato, cucumber and capsicum

Arabic bread , Butter, jam and honey, freshly squeezed juice, coffee or tea

بيضتين مطبوغين بأي طريقة, فول مدمس, جبنة حلومي, زيتون مخلل
.طماطم, جزر, فليفلة, خبز عربي, زبدة, مربى, عسل. مع عصير طازج,قهوة أو شاي ,

Healthy Breakfast 

Egg white omelette with mix capsicum and rocket leaves with tomatoes 

Brown toast and cereal bread                                                                  

Low fat yogurt and seasonal fruit salad, freshly squeezed juice, coffee or tea   

AED 45
فطور صحي

,أومليت بعجة البيض, فليفلة, أوراق الجرجير مع طماطم
 خبز توست بني وخبز الحبوب. زبادي قليل الدسم وسلطة فواكه 

عصير طازج ، قهوة او شاي

.خبز باراتا هندي سادة أو بطاطس
.بيضتين مزرعة. عجة ماساال أو برجي

تقدم مع اختيارك من تشانا ماساال أو خضروات كاري
عصير طازج أو قهوة أو شاي

Indian Breakfast AED 45
ا�فطار بالطريقة الهندية

Indian parata bread plain or potatoes

Two farm eggs cooked masala omelette or bhurji style 

Served with choice chana masala or vegetable curry

Freshly squeezed juice, coffee or tea   



Breakfast a la carte   

Seasonal fruit platter 

Add your choice of plain or fruit yoghurt 

AED 35

ا�فطار حسب الطلب

AED 20

Choose from coco pops,  rice crispy,
corn flakes, all bran served with fresh, low fat or almond milk

Cereals
الحبوب

Egg Specialities

Served with freshly toast bread and butter

Fresh Farmhouse Eggs

Two farm fresh eggs cooked any style 
served with hash browns  

AED 35

Vegetable Omelette                 

Egg with mixed vegetable and parsley

AED 30

تخصصات البيض

بيض مزرعة طازجة

أومليت خضار

بيضتين طازجة مطبوخة بأي أسلوب 
تقدم مع هاش براونز

*Egg White Frittata                

With grilled tomatoes with mix capsicum 
and rocket leaves with tomatoes

*Low Cholesterol 

AED 35

فريتاتا البيض ا¬بيض

مع طماطم مشوية ,و فليفلة مشكلة
والجرجير , و الطماطم

منخفض في الكولسترول

بيض مع خضار مشكلة وبقدونس

Breakfast Sides

Veal Bacon

Beef or Chicken Sausage

Hash Browns

Fould Medames

Hummus

Grilled Haloumi Cheese

Vegan Beyond Sausage

AED 12

AED 12

AED 12

AED 15

AED 15

AED 20
AED 20

وجبة فطور جانبية

لحم مقدد

بطاطس مقلية

فول مدمس

حمص

جبنة حلومي مشوية

Vegan DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten Beef/MeatChicken

صحن الفواكه المشكلة

Egg white omelette with mix capsicum and rocket leaves with tomatoes 

Brown toast and cereal bread                                                                  

Low fat yogurt and seasonal fruit salad, freshly squeezed juice, coffee or tea   

أضف اختيارك من الزبادي العادي أو الزبادي بالفواكه

 اختر من كوكو بوبس ، ريس كريسبي
كرن فليكس ، أل بران تقدم مع حليب طازج ، قليل الدسم أو حليب اللوز

Wa�es AED 35
وافل

Served with fresh fruits and whipped cream. 
Maple syrup or honey   

تقدم مع فواكه طازجة و كريمة مخفوقة. شراب
القيقب أو العسل 

عضوي صحي سجق





 

STARTERS

Lentil Soup 22

Traditional oriental lentil soup with cumin and fried bread

Cream of  Tomato Soup 22

Pesto drizzled & toasted ciabatta bread  

30Caesar Salad

Romaine lettuce with toasted ciabatta, beef bacon,
anchovies, dressing and parmesan

24Fattoush

Romaine lettuce with tomatoes, cucumbers, fried bread
and sumac dressing

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken

.شوربة الطماطم بالكريمة

 مغطى بالبيستو مع توست الشياباتا

شوربة عدس

شوربة العدس الشرقي بالكمون والخبز المقلي

سلطة السيزر

خس روماني مع توست شياباتا  ولحم  مقدد
ا¬نشوجة والصلصة والبارميزان

فتوش

خس روماني مع طماطم وخيار وخبز مقلي
و صلصة السماق



45Beef Burger

Angus beef topped with caramelized onions and cheese

40

49

38

42

Chicken Shawarma Arabic Style

With garlic cream, gherkins,lettuce and tomatoes

SANDWICHES & BURGER

Vegan DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGlutenBeef/Meat Chicken

38Classic Club Sandwich 

Triple-decker toasted brown bread with chicken salad, 
fried egg, beef bacon, tomatoes, lettuce

 .كلوب ساندويتش الكالسيكية

خبز توست مع سلطة, دجاج, بيض مقلي, لحم مقدد و خس

برجر لحم

لحم أنجوس مغطى بالبصل المكرمل وجبنة

شاورما دجاج بالطريقة العربية

مع صوص الثوم, وخس, وطماطم

ساندوتش وبرجر

With garlic cream, gherkins,lettuce and tomatoes

يقدم مع كريمة الثوم و الطماطم الخس والخيار المخلل

Vegetable Shawarma
شاورما خضار

Vegan Beyond Burger, tomato lettuce and onion

Vegan Beyond Burger

فيجان بيوند برجرطماطم ، خس وبصل

برجر عضوي صحي

Lamb kofta in homemade baladi bread, topped 
with garlic tahini sauce, onions, cucumbers and tomatoes 
served with salad and french fries 

Kofta Sandwich
ساندويتش كفتة

كفتة لحم يقدم مع خبز بلدي
وصلصة الطحينة والثوم, والبصل, والخيار, والطماطم
وسلطة و بطاطا مقلية



38Fettucine Carbonara

Pasta tossed in butter, cream and a touch of garlic with beef bacon. 
Served with grated parmesan cheese

42Spaghetti Bolognese

Classic spaghetti pasta with meat sauce and parmesan cheese

فيتوتشيني كاربونارا

سباجيتي بولونيز

اسباجيتي كالسيكية بصلصة اللحم وجبنة البارميزان 

والثوم واللحم المقدد بصوص جبنة البارميزان  والكريمة

Fettuccine Alfredo

Pasta tossed in butter and cream
Served with grated parmesan cheese

فيتوشيني ألفريدو

باستا مطبوخة بالزبدة والكريمة, تقدم مع جبنة بارميزان

Vegan DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGlutenBeef/Meat Chicken

38

PASTA
معكرونة



Oriental Mixed Grill 65
Lamb cubes, kofta, shish tawouk served  with french fries 
tahina and garlic sauce, pickles

MAIN COURSE
االطباق الرئيسية

Vegan DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGlutenBeef/Meat Chicken

مشاوي مشكلة

مكعبات اللحم الضاني ، كفتة ، شيش طاووق تقدم مع بطاطاس مقلية
طحينة و صوص الثوم ، ومخلل

Long grain rice, herb, Indian spices, cashew nuts and raisins 
Served with fried onions, raita and papadum

Indian cottage cheese cooked in rich, creamy tomato gravy 
with a  blend of spices .Served with steamed rice and naan bread

Marinated and grilled half chicken
Served with roasted with baby potatoes and seasonal vegetables

Grain fed beef tenderloin with green peppercorn sauce 
Served with seasonal vegetables and french fries or mashed potato

Vegetarian Biryani

Paneer Butter Masala

Beef Tenderloin

Grilled Chicken and Vegetables

برياني نباتي

أرز ، بهارات هندية ,الكاجو, والزبيب,
تقدم مع البصل المقلي, رايتا و خبز مقرمش

بانير مساال بالزبدة

تندرلوين لحمة

ستيك لحم بقري تندرلوين تغذى على الحبوب
تقدم مع صوص الفلفل واختيارك من الخضار المطهوة) 
(على البخار أو السوتيه ، والبطاطس المقلية أو البطاطس المهروسة

دجاج مشوي مع خضار

نصف دجاجة متبلة و مشوية
تقدم مع بطاطاس محمرة وخضروات موسمية

الجبن الهندي المطبوخ في صوص كريمة الطماطم الغني
مع مزيج من البهارات, يقدم مع أرز على البخار و خبز نان

38

38

Succulent pieces of chicken cooked in rich, creamy tomato gravy 
with a  blend of spices
Served with steamed rice and naan bread

قطع دجاج طرية مطهوة بتتبيلة الطماطم مع توليفة بهارات
 شهية تقدم مع االرز محضر علي البخار وخبز النان

Chicken Butter Masalaمساال الدجاج بالزبدة  50

80

55



تارت تفاح

مع قشطة و أيس كريم فانيال

براوني الشوكوالتة والجوز الساخن

مع قشطة و أيس كريم فانيال

أيس كريم 3 معالق/ معلقة 1

 شوكالتة

Rustic Apple Tart 28

Served with whipped cream and vanilla icecream 

Warm Chocolate Walnut Brownie

Rustic Apple Tart

Warm Chocolate Walnut Brownie 28

Served with whipped cream and vanilla icecream

Seasonal Fruit Platter 30

Assorted seasonal fruits

Ice Cream - 3 scoops / 1 scoop 25/10

Chocolate/ vanilla/ strawberry

DESSERTS
الحلويات

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken

صحن الفواكه المشكلة 

ةعونتم ةيمسوم هكاوف
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أختار الكيك المفضل لديك إبتداء من 15 درهم





FRESH JUICES
عصائر طازجة

SIGNATURE MOCKTAILS
الموكتيل المميز

Lemon

Orange

Watermelon

Pineapple

Apple

Strawberry

ليمون

البرتقالي

بطيخ

أناناس

تفاحة

الفراولة

Zaytuna Soft Mojito 

Lemon Mint

Fresh Boost

Hyper

Mint, lemon, soda

Banana, kiwi, apple

Pineapple, strawberries, 
orange, cucumber

Iced Co�ee
Latte
Black
Mocha

Zaytuna Iced Tea

English breakfast tea, 
lemon & honey

زيتونة سوفت موهيتو

نعناع ، ليمون ، صودا

ليمون نعناع

دفعة جديدة

هايبر

قهوة مثلجة

موز ، كيوي ، تفاح

أناناس ، فراولة ، برتقال ، خيار

التيه
أسود
موكا

شاي زيتونة مثلج

شاي الفطور ا¶نجليزي
بالليمون والعسل 

22

29

26

26

26

29

26
26

26

26

26

26



12

24

18

30

WATER
ماء

Local Water Small

Local Water Large

Acqua Panna 500 ml

Acqua Panna 1 ltr

35Red Bull

20

20

20

20

Pepsi - Regular / Diet

Mirinda

7Up - Regular / Diet

Tonic Water

SOFT DRINKS
المشروبات الغازية

BEER
ة بير

بيبسي - عادي/دايت

ميريندا

سيفين أب - عادي/دايت

مياة غازية

20Ginger Ale الزنجبيل البيرة

ريد بول

30

30

Heineken 0.0% ALC Free malt 
BV 330ML

مياه محليه

مياه محليه 

مازال اكوا بانا 500 مل

مازال اكوا بانا 1 لتر

18Perrier 330 ml

صغيرة

كبيرة

���لم           ريريب

هاينكن ٪0.0 خالي من الكحول
بي في 330 مل

Amstel Non - Alcoholic Beer
Apple تفاح



قهوة
COFFEE

شاي
TEA

18/24

19/24

22

22

Espresso

Café Macchiato 

Cappuccino

Café Latte 

22Café Mocha 

22Americano

22Turkish Co�ee

24Moroccan Tea with Fresh mint

20Black Tea

20

20

Green Tea

Herbal Infusions

إسبرسو

كافيه ماكياتو

كابتشينو

كافيه التيه

موكا كافيه

أمريكانو

قهوة تركية

شاي مغربي بالنعناع الطازج

شاي أسود

شاي أخضر

الحقن العشبية

22Karak Chai الكرك تشاي



For more information, contact:
Tel: +9714 428 9999 | Email: welcome.asma@timehotels.ae

Address:  Al Barsha Rd - Al Barsha 1, Dubai

A S M A
H O T E L


