


It all started with how people love to munch between meal times when they have 
their cup of tea, co�ee or mocktail. Everyone enjoys a bite despite the fact they’ve 
already had their breakfast, lunch or dinner so why not connect the two. 

‘Mugs & Munch’ is a perfect place to enjoy snacks that ties perfectly with bever-
ages. Located in our elegant lobby, this modern styled café & lounge is an ideal 
place to meet over a cup of tea or co�ee along with a quick Munch to be enjoyed 
with family, friends and business partners.

Fresh salads and light snacks are also available throughout the day, as well as 
an assortment of hot & cold beverages including tea, co�ee, fresh juice, healthy 
mocktails and more. Not to forget our signature cakes and pastries freshly baked 
daily to ful�l your sweet-tooth cravings.

بدأ كل شيء مع كيف يحب الناس تناول الطعام بين أوقات الوجبات عندما 
يتناولون فنجان من الشاي أو القهوة أو الموكتيل. كل شخص يستمتع بتناول 
وجبه خفيفه  على الرغم من حقيقة أنهم قد تناولوا طعام ا�فطار أو الغداء أو 

العشاء ، فلماذا ال يربط بين االثنين.

يعد مج آند مانش مكاًنا مثالًيا لالستمتاع بالوجبات الخفيفة التي تتناسب تماًما 
مع المشروبات. يقع هذا المقهى ذو الطراز الحديث في ردهة الفندق ا¬نيقة ، 
وُيعد مكاًنا مثالًيا لتناول فنجان من الشاي أو القهوة إلى جانب وجبة سريعة 

من مج آند مانش لالستمتاع بها مع العائلة وا¬صدقاء والشركاء التجاريين.

تتوفر السلطات الطازجة والوجبات الخفيفة طوال اليوم ، فضًال عن مجموعة 
متنوعة من المشروبات الساخنة والباردة بما في ذلك الشاي والقهوة والعصير 
الطازج والموكتيالت الصحية وأكثر من ذلك. وال ننسى الكعك والمعجنات التي 

نصنعها  طازجة يومي¼ لتلبية رغباتك.



BREAKFAST
Served until 12 noon

BAKER’S BASKET    
Freshly baked croissant, Danish, mu�n, shami bread and toast
Butter, jam and honey

BIRCHER MUESLI
Oats, grains, yoghurt, fresh fruits 

FRUIT PLATTER 
Seasonal sliced fruits with dates

CAFÉ EXPRESS – ON THE GO!
Selection of co�ee or tea 
Butter croissant, Danish, mu�n and toast, butter and jam 

CAFÉ CONTINENTAL    
Chilled juice
Selection of co�ee or tea
Butter croissant, Danish, mu�n and toast
Butter, jam and honey
Fresh sliced fruits
Your choice of cereals with milk

M & M CAFÉ BREAKFAST   
Chilled juice
Selection of co�ee or tea
Zaatar croissant, shami bread and �at bread
Gouda cheese, gargheer tomatoes cucumber and olives
Freshly sliced fruits and dates; Butter, jam and honey

AED 30

AED 30

AED 35

AED 35

AED 45

AED 49



SALADS
Served with Cole slaw and French fries

CAESAR SALAD
Crispy Romaine lettuce with parmesan shavings croutons  
and Caesar Dressing  

RED QUINOA SALAD (VEGAN)
Quinoa with Heirloom tomatoes, avocado, �avored olive oil 
and Balsamic vinegar dressing

ALL DAY OFFER
From 12 pm until close

AED 10 AED 20
ADD GRILLED SHRIMPADD GRILLED CHICKEN BREAST

AED 35

AED 37



GRILLED SHRIMPS “RIGHT FIT” 
Arabic rocket salad, Kalamata olives,  
Roma tomatoes salsa and fresh herbs 

Served on freshly baked pizza �atbread and a munch of salad     

AED 49

PIZZA FLATBREAD 
SANDWICHES 

TONNATO
Tuna spread with artichokes, cherry tomatoes,  
Romaine lettuce, and egg                                                                                                             

CHICKEN & CHEESE
Grilled chicken breast with cheese, pickled cucumber  
and rocket salad

GRAVLAX
Marinated salmon, sour cream, chives, citrus fruits, gargheer

AED 35

 
AED 45

AED 47



HEALTHY MOCKTAILS
APPLE MINT SPARKLES
A classic refreshment topped up with sparkling water 

ENERGY
An energizing blend of fresh banana, apple, orange, honey and ginger 

IMMUNITY
Fresh carrot and kiwi blended with mango, pomegranate and mint

TOPICAL ICED TEA
Freshly brewed English breakfast tea served cold with more 5 di�erent �avors
 
WAKE UP CALL
Fresh co�ee, milk, vanilla and cinnamon for a cold creamy ca�eine kick 
 
ULTIMATE DETOX
Beetroot, orange, apple juice and lemon create this unique and delicious booster 

SUNSET
Wind the day down with strawberries, orange, lime and ginger

AED 22

AED 25

AED 25

AED 22

AED 25

AED 25

AED 25



BERRY TIRAMISU
Mascarpone cream cheese, lady �nger and red berries stew

NEW YORK CHEESE CAKE
Creamy with caramel sauce
                                                                                                                               
HOMEMADE DARK CHOCOLATE BROWNIE 
With Hagen-Dazs Ice cream

APFEL STRUDEL
Freshly baked apple pie served with whipped cream and vanilla ice cream 

NATAS, FRESHLY BAKED SIGNATURE
Freshly baked items right from the oven. One word – Heavenly! 
Served with ice cream 

ICE CREAM        AED 12.00 PER SCOOP
3 scoops of your favorite ice cream display served with fresh whipped cream, wafers, crushed 
nuts and a topping of your choice, chocolate, strawberry caramel or vanilla sauce

DESSERTS
AED 28

AED 28

AED 28

AED 32

AED 28

OUR PASTRY CHEF’S SPECIAL 
Freshly baked
Your choice from the cake display

WITH COFFEE OR TEA

AED 28

AED 38



FRESH JUICES
LEMON, ORANGE, WATERMELON, PINEAPPLE,
CARROT, MANGO, STRAWBERRY, KIWI 

APPLE GINGER SHOOTER
Single or double shot 

GREEN GIANT
Apple, celery, spinach, kale, cucumber, lime, parsley and ginger 

DETOX
Orange, apple, beetroot, cucumber and ginger 

SUPER CHIA
Orange, carrots, apple, beetroot and chia seeds 

HYPER
Pineapple, strawberry, cucumber and apple
 
LEMON MINT 

FRESH BOOST FRUIT COCKTAIL

AED 25

AED 25

AED 25

AED 25

AED 25

AED 25

AED 25
 
AED 25



NON ALCOHOLIC DRINKS
WHITE WINES

SCAVI & RAY WHITE WINE
Chardonnay from the north of Italy with fresh hints of apple, 
white �owers and honey

SCAVI & RAY WHITE WINE (PER GLASS)

RED WINES

SCAVI & RAY RED WINE
Delicate Merlot with �avors of blueberry and black pepper

SCAVI & RAY RED WINE (PER GLASS)

SPARKLING WINES 

SCAVI & RAY SPARKLING WINE
Prosecco style wine with subtle notes of mint, green apple & honey

SCAVI & RAY SPARKLING WINE PICCOLO
Prosecco style wine with subtle notes of mint, green apple & honey

BEER

ESTRELLA DAMM, BARCELONA
A great pils from Barcelona, best served ice cold

ASAHI 0% 
A Japanese hyper dry pils. One of the best non-alcoholic beers in the market

AED 120

 
AED 25

 
 
 
 
AED 120

AED 25

AED 150 
 
 
AED 30

AED 20

AED 22



COLD BEVERAGES

MINERAL WATER

SMOOTHIES
Your choice of a combination of ice cream,
milk and fresh fruits, chocolate, caramel,
strawberry, vanilla and almond

FLAVORED ICED COFFEE
The �avors of sweet and creamy co�ee
with a refreshing version mocha, caramel, vanilla

SOFT DRINKS
Pepsi or Diet Pepsi, Mirinda, 7UP, Diet 7UP
Everness Ginger Ale, Everness Tonic, Mountain Dew

ENERGIZERS 
RED BULL ENERGY DRINK
Regular/Sugar free

MINERAL STILL

AL AIN STILL 750ML
AL AIN STILL 330ML
ACQUA PANNA STILL 1L
ACQUA PANNA STILL 250ML

MINERAL SPARKLING

AL AIN SPARKLING 1L
AL AIN SPARKLING 330ML
PERRIER 330ML
PERRIER 750ML

AED 29

 
AED 27
 
 
 
AED 19
 
 
 
 
AED 35

AED 22
AED 11
AED 30
AED 18

AED 22
AED 11
AED 18
AED 25



HOT DRINKS
VICTORIA BREAKFAST - BLACK TEA

TALE OF GREY - EARL GREY

JASMINE PEARL - GREEN TEA

THE SHIMMERING EMERALD - GREEN TEA

YELLOW STAR CHAMOMILE

CRIMSON RASPBERRY SOLSTICE - FLAVORED FRUIT INFUSION

COFFEE

ESPRESSO

MACCHIATO

CAPPUCCINO

CAFÉ LATTE 

CAFÉ MOCHA - A LATTE WITH BELGIAN CHOCOLATE 

AMERICANO

TURKISH COFFEE

AED 18

AED 18

AED 18

AED 18

AED 18

AED 18

AED 18

AED 18 S / AED 22 D

AED 19 S / AED 23 D

AED 22

AED 22

AED 24

AED 18

AED 18



الساخنة المشروبات 

القهوة

إفطار فيكتوريا شاي أسود

تايل أوف جراي إيرل غراي

بيرل شاي أخضر جاسمين 

إميرالد شاي أخضر  ذا شيمرينج 

كاموميل  ستار    يلو 

مع سولستايس  راسبيري    كريمسون 
منكهة  فواكه 

إسبريسو 

ماكياتو

بتشينو   كا

التيه   كافيه 

الشوكوالتة    موكا كافيه، التيه مع 

أمريكانو

تركي قهوة 

18

18

18

18

18 

18

18S / 22D

19S / 23D

22

22

24

18

18



الباردة        المشروبات 

المعدنية  المياه 

السموذي               
الطازجة،  والفواكه  الحليب  ا¬يس كريم،  المفضل من مزيج من   اختيارك 

الموز الفانيليا،  الفراولة،  والكراميل،  الشوكوالتة، 

منكهة               مثلجة  قهوة 
والكراميل الموكا  إضافة  منعشة من  مع  والدسمة  الحلوة  القهوة   نكهة 

والفانيليا

الغازية المشروبات 
برتقال،  بيبسي دايت، ميراندا  أو   بيبسي 

 7 أب أو سفن أب دايت،  جينجر إيل إيفرفيس،
إيفرفيس، ماونتن ديو تونيك   ماء 

                
بول            ريد  الطاقة  الطاقة  مشروب  مشروبات 

السكر من   العادي/خاٍل 

مياه العين غير الفوارة 750 مل  

مياه العين غير الفوارة 330 مل  

مياه أكوا باّنا غير الفوارة 1 لتر   

مياه أكوا باّنا غير الفوارة 250 مل              

1 لتر             مياه العين الفوارة 

مياه العين الفوارة 330 مل              

بريير 330 مل               

بريير 750 مل               

22

11

30

18

22

11

18

25

29

 
27
 
 
 
19
 
 
 
 
35



الطازجة  العصائر 
ا©ناناس،         البطيخ،  البرتقال،  الليمون، 

الكيوي         الفراولة،  المانجو،  الجزر 

بالزنجبيل           التفاح  شوتر 
شوتر واحد أو مزودج

جاينت            جرين 
الزنجبيل البقدونس،  الليمون،  الخيار،  اللفت،  السبانخ،  الكرفس،  التفاح، 

ديتوكس           
زنجبيل خيار،  شمندر،  تفاح،  برتقال، 

شيا            سوبر 
الشيا بذور  تفاح، شمندر،  برتقال، جزر، 

 هايبر            
تفاح فراولة، خيار،  أناناس، 

بالنعناع            ليمون 

الطازجة         الغنية  الفواكه   كوكتيل 

25

25

25

25

25

25

25

25



الحلويات
تيرامسيو            بيري 

المخفوق  ، اصابع الست  والتوت االحمر  الجبن  كريمة 

كيك                                            تشيز  نيويورك 
الكراميل دسم مع صلصة 

الداكنه                                      البراونيز  كيكة 
            

أبفيلستروديل            
الفانيليا كريم  وايس  المخفوقة  الكريمة  مع  تقدم  الطازجة  التفاح   فطيرة 

والطازجه         المخبوزه  ناتاس 
الفرن تقدم مع آيس كريم  مخبوزات كالسيكي طازجة من 

      طبق الشيف الخاص من الحلويات      
          مخبوزات طازجه اختيارك من ثالجة العرض

      مع اختيارك من الشاي او القهوه                                                                                  

 آيس كريم           
 3 مغارف من عرض اÈيس كريم المفضل الخاص بك يقدم مع

، مكسرات مطحونة وصوص رقائق   ،  كريمة مخفوقة طازجة 
الفانيال من اختيارك ، شوكوالتة ، كراميل فراولة أو صوص 

 لكل ملعقة

28

28

28

32

28

28

38

12



الصحي   الموكتيل 
والنعناع             بالتفاح  الفوار  العصير 

الفوارة المياه  تعلوها  كالسيكية  مرطبات 

الطاقة              مشروب 
والزنجبيل والعسل  والبرتقال  والتفاح  الطازج   الموز  من  الطاقة  مخفوق 

المناعة               تدعيم 
والنعناع والرمان  المانجو  مع  الممزوج  والكيوي  الطازج  الجزر 

ا¼ستوائية           بالفاكهة  المثلج  الشاي 
بارًدا مع أكثر من 5 نكهات مختلفة الطازج،  يقدم  المخمر  ا�نجليزي  ا�فطار   شاي 

وايك أب كول             
جرعة على  للحصول   القرفة  الفانيليا،  الحليب،  الطازجة،   القهوة 

الدسم الكافيين   باردة من 

الشامل             الديتوكس 
والشهي الفريد  المزيج  اعد هذا  الليمون،   التفاح،  البرتقال، عصير   الشمندر، 

 صن سيت             
والزنجبيل والليمون  والبرتقال  الفراولة   مع  اليوم  عناء  بعد  استمتع 

22

25

25

22

25

 
25

25



الساندوتشات  و  البيتزا 
الطازج مع  البيتزا  تقدم جميعها علي خبز 

الطازجة  السلطة 

المتوسط ا©بيض  البحر  روبيان 
 روكيت عربي ، بصل أحمر ، زيتون كاالماتا ، طماطم رومي

مع أعشاب طازجة

توناتو                                                     
والبيض الرومي  الكرزية وخس  والطماطم  الخرشوف  التونه مع 

الجبن      دجاج مع 
صدر دجاج مشوي مع جبنة ، خيار مخلل مع صوص

جراف الكس                                       
ثمار حمضية، جرجير ثوم،  متبل، قشطة،  سلمون 

49

35

45

47



قيصر                                                                                               سلطة 
الخبز المحمص  وجبن بارميزان   خس روماني  مع 

االضافات  السيزر  و صلصة 

اضافة صدور 
المشوية  دجاج 

 اضافة
 الروبيان

المشوي  

عرض كل يوم

السلطات  

(نباتي)  الحمراء  الكينوا  سلطة 
، الزيتون  ، وزيت  ، وا¬فوكادو   الكينوا مع الطماطم 

البلسميك خل  وخل 

35

37

1020

اليوم  الظهر حتى نهاية  من 

عرض كل يوم



افطار وجبات 
الظهيره االفتتاح حتى فترة  من 

المخبوزات     سلة 
 كرواسون مخبوز طازًجا، دانمركي، مافن  خبز شامي

والعسل والمربى  الزبدة   وخبز محمص مع 
 

ميوسلي                                            بيرشر 
الطازجة والفواكه  والزبادي  واللبن  والحبوب  الشوفان 

 
فاكهة     طبق 

التمور الطازجه  مع  الفواكه  شرائح موسمية من 
 

اكسبريس     كوفي 
اختيارك من القهوة أو الشاي تقدم مع 

المحمص ،والخبز  الكعك   ، الدنماركية   ، زبدة،كرواسون 
والعسل والمربى  مع 

 
كونتيننتال    كوفي 

عصير طازج مع اختيارك من  القهوة أو الشاي
المحمص ،والخبز  الكعك   ، الدنماركية   ، زبدة،كرواسون 

أو بنكهة زبادي عادي   ، مع والمربى والعسل فاكهة مقطعة طازجة 
الحليب مع  الحبوب  اختيارك من 

افطار ام اند ام           
 عصير طازج مع اختيارك من  القهوة أو الشاي

، خبز شامي وخبز مسطح    كرواسون زعتر 
، زيتون  جبنة جودة ، خيار طماطم 

والعسل والمربى  الزبدة  والتمر  الطازجة  الفاكهة 

49

30

30

35

35

45



TIME OAK HOTEL & SUITES
P.O. Box: 283634 | Barsha Heights, Dubai |  United Arab Emirates 

www.timehotels.ae

@time_oak @timeoakhotelandsuites


