


It all started with how people love to munch between meal times when they have 

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-

Fresh salads and light snacks are also available throughout the day, as well as 

mocktails and more. Not to forget our signature cakes and pastries freshly baked 

ً ً ً

ً ً ُ

ً



BREAKFAST 
Served until 12 noon

AED 49

AED 55

AED 55

AED 39

AED 35

AED 35

AED 35

AED 25

Continental Breakfast

English breakfast

 
Arabic Breakfast

Bread and Croissant Basket

Fruit Platter

Belgian Wa�es

   
Buttermilk Pancakes

Cereals

وجبة إفطار كونتيننتال

يقــدم حتى الســاعة 12 ظهرا

وجبة ا�فطار االنجليزية

وجبه فطور عربي

سلة الخبز والكرواسون

طبق الفواكه

وافل بلجيكي

فطائر بان كيك باللبن

الحبوب

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

Freshly squeezed orange juice, butter, jam and honey 
Co�ee or tea

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, co�ee or tea                

Two farm eggs cooked any style, foul medames, grilled haloumi cheese
Mixed pickle olives, lettuce, tomato and cucumber, home baked Arabic bread
Butter, jam and honey, freshly squeezed orange, co�ee or tea

Toast bread, jam, honey and butter 
Chocolate croissant, plain croissant, cheese croissant 
Freshly squeezed orange juice, co�ee or tea 

A selection of watermelon, honeydew melon, cantaloupe, 
Kiwi, grape & strawberries

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

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

Choose from Coco pops, Rice Crispy, Corn �akes, 
All Bran served with fresh, low fat or almond milk

 سلة الخبز مع المعجنات ولفائف الخبز والخبز المحمص
 بيضتان  مزرعة مطبوخة بأي طريقة تقدم مع وجهين من

اختيارك زبدة ، مربى وعسل ، عصير برتقال طازج ، قهوة أو شاي

 مجموعة مختارة من الكرواسون والخبز واللحوم الباردة
والجبن وعصير البرتقال الطازج والزبدة والمربى والعسل

بيض مزرعة مطبوخة بأي طريقة ، فول مدمس ، جبنة حلومي 
مشوية مخلل زيتون مشكل ، خس ، طماطم وخيار ، خبز برانزو 

زبدة ، مربى وعسل ، برتقال طازج ، قهوة أو شاي  

خبز توست ، مربى ، عسل وزبدة  وكرواسون
شوكوالتة ، وكرواسون سادة ، و كرواسون بالجبنة, و 

عصير برتقال أو  ، قهوة أو شاي 

 مجموعة مختارة من البطيخ  والشمام والكيوي
والعنب والفراولة

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

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

اختر من كوكو بوبس ، رايس كرسبي ، كورن فليكس ، أول
نخالة تقدم مع حليب طازج ، قليل الدسم أو حليب اللوز 



LUNCH MENU

SALADS

Choose one of the appertizer
Hummus
Mutable
Tabbouleh
Fatoosh
Stu�ed vine leaves 
Baladi salad
Fresh Garden Greens

Caesar salad

Marinated seafood salad

 

AED 12 AED 15
ADD GRILLED JUMBO SHRIMPSADD GRILLED CHICKEN BREAST

AED 35
AED 35
AED 35
AED 35
AED 35
AED 35
AED 35

AED 45

AED 49

قائمــة الغداء

السلطات
سلطة سيزر

حمص
متبل 
تبولة 

فتوش 
ورق عنب محشي 

سلطة بلدي 
فريش جاردن جرينز

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

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

hrimps, calamari, mussels, mixed lettuce, lemon mustard dressing 
Artichoke, marinated peppers, mixed mushrooms, rustica olives, 
tomato sauce and mozzarella

خس روماني ، لحم بقري مقدد ، جبنة بارميزان
صلصة أنشوجة ، طماطم مجففة ، خبز بالثوم ، 

سلطة فواكه البحر متبلة
روبيان ، كاليماري ، بلح البحر ، خس ، صوص خردل ليمون
 خرشوف ، فلفل متبل ، مشروم ، زيتون رستيكا ، صوص

طماطم و جبنة موتزاريال



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

شوربه كريمه الفطر

شوربه العدس
تخصص محلي ، خفيف ومنعش

شوربه المينستروني
شوربه من الخضار مع المعكرونه

وجبنه البرميزان 

شوربه كريمه الطماطم
تقدم مع الخبز المقرمش و الريحان

تقدم مع الخبز المقرمش

SOUPS

 

AED 29

AED 29

AED 29

AED 29

Lentil Soup 
A local’s specialty, light and refreshing

Cream of Tomato 
Served with pesto oil and croutons

Mushroom Cream Soup 
Served with crouton bread

Minestrone Soup
Vegetable soup with touch of pesto, pasta and 
parmesan cheese



MAIN COURSE

AED 49

AED 52

AED 49

Spaghetti Bolognaise

Linguini Fruity di mare

Lasagna al Forno 

A great all timer ! Mama's way

Glazed with tomato and 
mozzarella cheese

Shrimps, mussels, calamari, 
tomato sauce, basil

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

ا²طباق الرئيسية

سباغيتي بولونيز

معكرونه فواكه البحر

الزانيا الفورنو

طريقة ماما رائعة طوال الوقت

 جمبري ، بلح البحر ، كاليماري ، صلصة
طماطم ، ريحان

مزجج بالطماطم وجبنة الموزاريال



SANDWICH

BURGERS

Classic Club Sandwich 

Chicken Shawarma Sandwich 

Kofta Sandwich 

Steak sandwich 

Vegan Beyond Burger

Angus Beef Burger

 

 

AED 45

AED 29

AED 38

AED 42

AED 49

AED 45

Vegan Beyond Burger, tomato,lettuce and onion

Grilled Angus burger, tomato, lettuce, onion, pickles 

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

Add on
Grilled mushrooms 

Mozzarella cheese 

Veal bacon 

Fried egg 

AED 10

AED 10

AED 10

AED 10

برجر عضوي صحي 

 برجر 

انجوس  برجر بقري
برجر انجوس مشوي ، طماطم ، خس ، بصل ، مخلل

فطر مشوي
جبنة موتزاريال

لحم مقدد
بيض مقلي

فيجان بيوند برجر ، طماطم ، خس وبصل

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

Syrian style shawarma with garlic cream, and fries 

Syrian style minced lamb grilled served with 
tahini sauce and fries 

Marinated grilled beef tenderloin tomato, lettuce, onion. 
Chipatta bread mayonnaise served with side salad and fries

ثالث طبقات من الخبز ا²سمر المحمص مع سلطة
الدجاج والبيض المقلي ولحم البقر المقدد والطماطم والخيار 

شاورما على الطريقة السورية مع كريمة الثوم
و بطاطا مقلية 

لحم خروف مشوي على الطريقة السورية يقدم مع
صلصة طحينة و بطاطا مقلية 

لحم بقري متبل مشوي طماطم ، خس ، بصل. خبز سياباتا
 مايونيز يقدم مع سلطة جانبية وبطاطا مقليه 

سندويتش شاورما دجاج

ساندوتش كفتة

ساندوتش ستيك

انجوس  برجر بقري



SINGATURE MOCKTAILS
موهيتو عالبال

عالبال كوولر

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

Iced Co�ee AED 35
Double espresso, milk, vanilla ice cream, 
nutella chocolate,whipped cream

 
 

Virgin Mojito AED 30
Mint, Lemon, Soda and Sugar Cane

Lemon juice, mint leaf, sugar syrup

Apple, ginger juice

Cooler AED 30
Mixed Berries, Pineapple Juice,Apple Juice

Lemon Mint AED 28

Apple Ginger shooter  AED 30

موكتيالت عالبال المتخصصة

Signature Iced Tea   
English breakfast tea, lemon & honey 

 
Herbal Infusion Iced Tea  
Chamomile, Peppermint 
Hybiscus or Rooibos

ICED TEA
AED 29

AED 29

شاي مثلج
شاي الفطور ا�نجليزي ، الليمون

والعسل

شاي مثلج با±عشاب
البابونج أو النعناع أو الهيبسكوس

أو المريمية



Tiramisu

Carrot Cake

Chocolate Brownie 

Blueberry Cheesecake 

Mövenpick Ice Cream

DESSERTS
AED 35

AED 35

AED 35

AED 35

AED 29

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

Rich mascarpone cheese cream with 
espresso �avor

Deliciously moist layers of carrot cake and 
rich cream cheese icing

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

كيك تيرمسو

كيكة الجزر

كيكة براوني الشوكوال

فطيرة التوت بالجبنة

آيس كريم موفنبيك

الحلويات

كريمة جبنة الماسكاربوني الغنية
بنكهة االسبريسو 

طبقات رطبة ولذيذة من كعكة الجزر
وكريمة الجبن الغنية

تقدم براوني الشوكوالتة الرائعة الخاصة بنا
آيس كريم فانيليا وكريمة مخفوقة وفراولة

Creamy blueberry cheesecake topped 
with berries 

كيكة الجبن مع  كريمة توت أزرق
مغطاة بالتوت 

Three scoops of your choice of strawberry,
vanilla or Swiss chocolate, Ice cream served 
with fresh, strawberry and chopped mixed nuts

ثالث مالعق من اختيارك من فراولة ، فانيليا
أو شوكوالتة سويسرية ، آيس كريم تقدم 

مع مكسرات طازجة ، فراولة ومفرومة



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

Lemon, Orange, Watermelon, Pineapple, Apple

Avocado frappe 

Mango, Strawberry, Kiwi
AED 28

AED 35
Avocado, milk, honey, pistachio 

FRESH JUICES
No sugar added, we care for your health!

نهتم بصحتك
العصائر الطازجة بدون سكر نحن 

أفوكادو ، حليب ، عسل ، فستق
أفوكادو فرابيه

ليمون ، برتقال ، بطيخ ، أناناس
تفاح فراولة ، كيوي  ، 



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

SMOOTHIES
Ice cream and milk
Your choice of �avor

Vanilla 

Chocolate 

Co�ee

Strawberry

AED 35

AED 35

AED 35

AED 35

سموثي

فانيليا

شوكوالتة

قهوة

فراولة

آيس كريم وحليب ، نكهة
من اختيارك 

مارتيني دولتشي عنب فواره

ة بير
هاينكن ٪0.0 خالي من الكحول

بي في 330 مل 

 

 

Lussory Premium Red 

Lussory Premium White   

NON-ALCOHOLIC WINE

BEER

Bot 135 / Glass 30

Bot 135 / Glass 30

Martini Dolce Sparkling Grape   Bot 145 / Glass 30

AED 30

AED 30  

Heineken 0.0% ALC Free malt BV 330ML

Amstel Non - Alcoholic Beer
Apple, lemon , pomegranate ليمون, رمانتفاح,

 



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

بيبسي - عادي / دايت

ميريندا برتقال

سفن أب - عادي / دايت

ياه بيريه

ياه تونيك

ريدبول

Pepsi - Regular / Diet     AED 21 

Mirinda Orange AED 21

7Up - Regular / Diet AED 21

Ginger Ale AED 21

Tonic Water AED 21

Red Bull AED 35

SOFT DRINKS

Mountain Dewماونتن ديو AED 21

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

AED 11
AED 22
AED 11
AED 22

AED 11
AED 22
AED 18
AED 25

750

750

مياة راكدة

مياة فوارة



25

25

25

25

25

25

AED 29
Moroccan Tea with Fresh mint
Zakaria’s Signature تخصص زكريا

شاي مغربي بالنعناع الطازج

Victoria Breakfast

Tale of Grey

Jasmine Pearl

Yellow Star Chamomile

Crimson Raspberry Solstice

Green Tea

TEA ي شا
فطور فيكتوريا

حكاية جراي

شاي أخضر

لؤلؤة الياسمين

بابونج أصفر

توت العليق القرمزي

قهوة إسبريسو

قهوة ماكياتو بالحليب

قهوة كاباتشينو بالحليب

 قهوة التيه

قهوة التيه
مع الشوكالته البلجيكيه

مع حلويات تركية

قهوة أماريكانو

قهوة تركية

Espresso  (Single or Double)  22/26

Macchiato (Single or Double) 22/26

Cappuccino 25

Café Latte 25

Café Mocha 25 
With Belgian Dark Chocolate

Americano 22

Turkish Co�ee 26

COFFEE ة قهو

With Turkish Delight



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

www.timehotels.ae

@time_oak @timeoakhotelandsuites


