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Breakfast Menu
49.00

55.00

AED

55.00

55.00

Continental Breakfast   
Selection of  croissant and breads, cold cuts and cheese freshly squeezed 

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

tea                

Arabic Breakfast
Two farm eggs cooked any style, foul medames, grilled haloumi cheese
mixed pickle olives, lettuce, tomato and cucumber, pranzo bread 

Egg white omelette with mix capsicum and rocket leaves with tomatoes,
brown toast and cereal bread, low fat yogurt and seasonal fruit salad,

Healthy Breakfast

Vegan

 

              
DairyTree Nuts Peanuts

          
Egg Fish/ShellfishSoy beans

 
Wheat Beef/MeatVegan

 

              
DairyTree Nuts Peanuts

          
Egg Fish/ShellfishSoy beans

 
Wheat Beef/Meat

وجبة إفطار كونتيننتال
 مجموعة مختارة من الكرواسون والخبز واللحوم الباردة

والجبن وعصير البرتقال الطازج والزبدة والمربى والعسل

وجبة ا	فطار االنجليزية
 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  

 وجبه فطور عربي
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  

وجبه فطور صحي

أومليت بياض بيض مع فليفلة مشكلة وأوراق جرجير
 مع طماطم ، توست بني وخبز حبوب زبادي قليل الدسم 

وسلطة فواكه موسمية ، عصير طازج ، قهوة أو شاي



BREAKFAST A LA CARTE 

Fruit Platter 

Belgian Waffles   

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

Smoked Salmon Platter    
Capers, tomato, sliced onion and parsley

Cereals

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

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

35.00

45.00

29.00

29.00

35.00

AED

Vegan

 

              
DairyTree Nuts Peanuts

          
Egg Fish/ShellfishSoy beans

 
Wheat Beef/Meat

حبوب

طبق سمك السلمون الدخن
كبر ، طماطم ، شرائح بصل و بقدونس

طبق الفواكه الموسميه
مجموعة مختارة من البطيخ والبطيخ والعسل

والشمام والكيوي والعنب والفراولة

الفطائر البلجيكية
تقدم مع فواكه طازجة و كريمة مخفوقة. شراب

القيقب أو العسل 

فطائر بان كيك
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 



breakfast sides

EGG AS YOU LIKE
Fried Eggs 
2 pcs eggs

2 pcs eggs

2 pcs eggs

2 pcs eggs

2 pcs eggs

Boiled Eggs   
     

Egg Benedict       
     

Scrambled Eggs
     

Omelette

Veal Bacon    

Turkey or Chicken Sausage

Hash Browns

Grilled Haloumi Cheese    

Foul Medames       

Hummus

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

AED

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

AED

Vegan

 

DairyTree Nuts Peanuts
    

Egg Fish/ShellfishSoy beans
 

Wheat Beef/Meat

البيض المقلي

البيض المسلوق

بيض بنديكت

بيض مخفوق

 عجة 

وجبة فطور جانبية

شرائح الحم المقدد

نقانق ديك رومي او الدجاج

بطاطا مقليه هاش براون

جبنه حلومي مشويه

فول مدمس

حمص



Salad and Appetizer
Greek Salad
Tomatoes, cucumber, black olives, feta cheese, sliced onion, 
olive oil and dried oregano

Fresh Garden Greens 
Fresh garden greens with cherry tomatoes, cucumber, green pepper, 
carrots & mesclun served with olive oil vinaigrette

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

Add grilled chicken breast
Add grilled jumbo shrimps 

Beetroot Salad

Cold Mezzah

Hot Mezzah

Beetroot, walnuts, fetta cheese and orange dressing 

Served with freshly baked baladi and arabic bread  

Hummus, mutable, tabbouleh, fatoosh, staffed vine leaves, baladi salad

Choose two of the appetizer 

35.00

35.00

38.00

15.00
19.00

45.00

38.00

AED

Vegan

 

              
DairyTree Nuts Peanuts

          
Egg Fish/ShellfishSoy beans

 
Wheat Beef/Meat

صلطه يونانيه
طماطم ، خيار ، زيتون أسود ، جبنة فيتا ، شرائح

بصل ، زيت زيتون و زعتر مجفف 

Red Quinoa and Honey Roasted Pumpkin Salad
Pumpkin, olive oil, lemon juice, garlic,chick peas,sunflower seeds, 
water cress and honey mustard dressing 

45.00 سلطة اليقطين المحمص بالعسل والكينوا الحمراء
يقطين ، زيت زيتون ، عصير ليمون ، ثوم ، حمص ، بذور عباد الشمس

رشاد الماء وصلصة الخردل بالعسل

فريش جاردن جرينز
 خضروات خضراء طازجة مع طماطم كرزية

وخيار وفلفل أخضر وجزر ومسلون تقدم مع خل زيت الزيتون

سلطة سيزر

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

سلطة الشمندر

اختر واحدة من المقبالت

شمندر ، جوز ، جبنة فيتا و صلصة برتقال

Marinated seafood salad 
Served with freshly toast bread and butter  

49.00 سلطة فواكه البحر متبلة
روبيان ، كاليماري ، بلح البحر ، خس ، صوص خردل ليمون

حمص ، متبل ، تبولة ، فتوش ، ورق عنب محشي ، سلطة بلدي

حمص ، متبل ، تبولة ، فتوش ، ورق عنب محشي ، سلطة بلدي

صدر دجاج مشوي اضافه
روبيان مشوياضافه

Lamb sujuk, chicken liver, fetah bel hummus, grilled halloumi cheese, 
falafel plate, mixed fatayer   فطاير مشكلة, صحن فالفل

,جبنة حلومي مشوية ,فتة بالحمصكبدة دجاج سجق



Sandwich

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

Chicken Shawarma Sandwich 
Syrian style shawarma with garlic cream, and fries 

Kofta Sandwich 
Syrian style minced lamb grilled served with tahini sauce and fries 

Philly Steak Sandwich 
Marinated grilled beef tenderloin tomato, lettuce, onion. 
Ciabatta bread mayonnaise served with side salad and fries

Angus Beef Burger 
Grilled Angus burger, tomato, lettuce, onion, pickles 

Sides
6.00

6.00
6.00

Grilled mushrooms 

Veal bacon 

Fried egg 

45.00

35.00

40.00

45.00

48.00

AED

Vegan

 

              
DairyTree Nuts Peanuts

          
Egg Fish/ShellfishSoy beans

 
Wheat Beef/Meat

AED 49.00 Vegan Beyond Burger
Vegan Beyond Burger, tomato,lettuce and onion

AED اطباق جانبيه

كالسيك كلوب ساندوتش

برجر عضوي صحي 

ثالث طبقات من الخبز ا·سمر المحمص مع سلطة
الدجاج والبيض المقلي ولحم البقر المقدد والطماطم والخيار 

سندويتش شاورما دجاج
شاورما على الطريقة السورية مع كريمة الثوم و بطاطا مقلية

ساندوتش كفتة
لحم خروف مشوي على الطريقة السورية يقدم مع

صلصة طحينة و بطاطا مقلية 

ساندوتش فيلي ستيك
لحم بقري متبل مشوي طماطم ، خس ، بصل. خبز سياباتا

 مايونيز يقدم مع سلطة جانبية وبطاطا مقليه 

انجوس  برجر بقري

فطر مشوي

لحم مقدد

بيض مقلي

برجر انجوس مشوي ، طماطم ، خس ، بصل ، مخلل

Chicken Burger 
Chicken, tomato, lettuce, onion, pickles 

42.00 برغر الدجاج
فرخة ، طماطم ، خس ، بصل ، مخلل

فيجان بيوند برجر ، طماطم ، خس وبصل



Vegan

 

              
DairyTree Nuts Peanuts

          
Egg Fish/ShellfishSoy beans

 
Wheat Beef/Meat

soups

Lentil Soup 
A local’s specialty, light and refreshing

Cream of Tomato 
Served with pesto oil and croutons

37.00

37.00

AED

37.00Mushroom Cream Soup 
Served with crouton bread

شوربه كريمه الفطر

تقدم مع الخبز المقرمش

شوربه العدس

تخصص محلي ، خفيف ومنعش

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

37.00 شوربه المينستروني

شوربه من الخضار مع المعكرونه وجبنه البرميزان

شوربه كريمه الطماطم

تقدم مع الخبز المقرمش و الريحان

Soup of the day
Please check with out team

37.00 حساء اليوم

يرجى التحقق مع خارج الفريق



 

Vegan

 

              
DairyTree Nuts Peanuts

          
Egg Fish/ShellfishSoy beans

 
Wheat Beef/Meat

MAIN COURSE
Linguini Fruity di mare 
Shrimps, mussels, calamari, tomato sauce, Basil 

Lasagna al Forno 
Glazed with tomato and mozzarella cheese

 

250 gram Black angus grilled at your desired cooking point

Beef Tenderloin Grill 

Grilled Rib Eye Steak

220 gram Black angus grilled at your desired cooking point

Oriental Mixed Grill 
Grilled lamb chops, chicken shish taook, lamb kofta and 
beef kebab, served with garlic sauce and fries 

Grilled Salmon 
Served with suited spinach & lemon butter sauce 

Mixed Seafood Grill 

105.00

82.00

78.00

72.00

120.00

102.00Grilled Jumbo Prawns 
300-gram jumbo prawns served with steamed vegetables, 
mashed potato & lemon butter sauce 

62.00

51.00

AED
51.00Spaghetti Bolognaise

A great all timer ! Mama's way

All grilled dishes served with seasonal vegetables, Choice of mashed potato, baked potato, French fries or steamed rice 

Choice of one sauce: pepper, mushroom, thyme, rosemary, tomato basil or lemon butter 

AED

 باستا سباغيتي مع الحم

طريقة ماما رائعة طوال الوقت

معكرونه فواكه البحر

جمبري ، بلح البحر ، كاليماري ، صلصة طماطم ، ريحان

الزانيا الفورنو

مزجج بالطماطم وجبنة الموزاريال

شريحه لحم ريب اي
جرام بالك أنجوس مشوي عند نقطة الطهي المرغوبة 250

شريحه لحم بقري تندرلوين
جرام بالك أنجوس مشوي عند نقطة الطهي المرغوبة   220

مشاوي شرقية مشكلة
 ريش غنم مشوية ، شيش طاووق دجاج ، كفتة لحم و

كباب لحم ، تقدم مع صوص ثوم و بطاطس

سمك السلمون المشوي

يقدم مع السبانخ و صوص الليمون

مشاوي فوكه البحر
             جرام جمبري جامبو ، سمك سلمون و  300

كاليماري يقدم مع صلصة الليمون بالزبدة

مشوي روبيان كبير
             جرام جمبري جامبو ، سمك سلمون و كاليماري    300

يقدم مع صلصة الليمون بالزبدة 

جميع ا·طباق المشوية تقدم مع الخضار الموسمية ، اختيارك من البطاطس المهروسة ، البطاطس المخبوزة ، البطاطس المقلية أو ا·رز المطهو على البخار

300 gram of mixed Jumbo prawn, salmon fish and calamari,
served with lemon butter sauce



Vegan

 

              
DairyTree Nuts Peanuts

          
Egg Fish/ShellfishSoy beans

 
Wheat Beef/Meat

DESSERTS

Sizzling Chocolate Brownie
Deliciously moist layers of carrot cake and rich cream cheese icing

Cheese Kunafa
A Traditional oriental sweet stuffed with cheese and topped nuts

Fruit Platter 
A selection of watermelon, honeydew melon, cantaloupe, 
kiwi, grape & strawberries

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

35.00

39.00

35.00

29.00

AED

29.00Tiramisu

         

            
 

كيك تيرمسو

كريمة جبنة الماسكاربوني الغنية بنكهة االسبريسو

كيكة الجزر

طبقات رطبة ولذيذة من كعكة الجزر وكريمة الجبن الغنية

طبق الفواكه

مجموعة مختارة من البطيخ والبطيخ  والشمام والكيوي والعنب والفراولة

آيس كريم موفنبيك

ثالث مالعق من اختيارك من فراولة ، فانيليا أو شوكوالتة
سويسرية ، آيس كريم تقدم مع مكسرات طازجة ، فراولة ومفرومة 

Creamy blueberry cheesecake topped with berries 

Blueberry Cheesecake 29.00 موس بالشوكوالتة البلجيكية

دسم لذيذ ورقيق

كنافة بالجبن
حالوة شرقية تقليدية محشوة بالجبن ومغطاة بالمكسرات

Éclair Mania
A rich and filled with a cream and topped with a flavored icing

 29.00 إكلير

غنية ومحشوة بالقشطة ومغطاة بالثلج المنكه



Vegan

 

              
DairyTree Nuts Peanuts

          
Egg Fish/ShellfishSoy beans

 
Wheat Beef/Meat

kids menu

Kid’s pizza margarita 
Pizza bread, tomato basil sauce, mozzarella cheese

Penne Alfredo pasta 

Chicken fingers

Cream, parmesan cheese 

Fried chicken breast served with fries and ketchup 

35.00

35.00

35.00

AED

35.00Pocahontas Chicken Nuggets 
Deep-fried golden chicken nuggets, french fries and ketchup

ناجتس دجاج بوكاهونتاس
ناجتس دجاج مقلي ، بطاطا مقلية وكاتشب

مارجريتا بيتزا لالطفال
خبز بيتزا ، صلصة طماطم ريحان ، جبنة موتزاريال

بيني ألفريدو باستا
 كريمه و جبن برمزان

اصابع دجاج مقليه
 دجاج مقلي يقدم مع البطاطا و الكتشب



Vegan

 

DairyTree Nuts Peanuts
  

Egg Fish/ShellfishSoy beansWheat Beef/Meat

additional toppings
Add cheese      8 
Add seafood    8   

Add meatballs    5   
Add chicken       5  

Add vegetables      5 Add fresh garlic      5 
Add vegan cheese  8مأكوالت بحرية

جبنه الكفتة خضروات
جبن نباتي دجاجثوم طازج

tomato  base

45
Tomato, mozzarella cheese, mushroom, black olives, artichokes and beef bacon 

 

       59
Tomato, mozzarella cheese, shrimps, mussels, octopus, cuttlefish, 

  

45
Tomato, mozzarella cheese, Sautéed chicken, capsicum, olives, extra virgin olive oil

 

55
Tomato, mozzarella, stracciatella, parmesan fried zucchini,  
beef sausage & extra virgin olive oil 

                36
AED

Tomato sauce, mozzarella cheese and basil

                 55
Tomato, mozzarella cheese, fried eggplants, ricotta cheese, 
parmesan cheese, basil & extra virgin olive oil

 

4 Stagioni 

From the Sea

Pollo é Pepperoni         

Sorrento                    

Pizza Margherita  

Siciliana 

Pizza Napoli                      45
Italian classic margherita based pizza with anchovies 

 

 

 

 ستاجيوني                   

دجاج بيبروني

بيتزا مرغريتا

سي سيليانا

بيتزا نابولي

سورينتو

من البحر

Freshly Baked PIZZA 
from our Stone Oven

مخبــوز طازج
مــن فرننــا الحجري 



Vegan

 

DairyTree Nuts Peanuts
  

Egg Fish/ShellfishSoy beansWheat Beef/Meat

mozarella base

Sign
atur

es

Hot and Burn                   AED 59

Tomato, spicy BBQ chicken, mozzarella,
parmesan cheese, chili flakes

 

حار وحرق
       Pizza primavera with vegan cheese               AED 49

Tomato, mozzarella cheese, olives, eggplant, 
zucchini, capsicum & sundried tomatoes

 

بيتزا بريمافيرا مع جبن نباتي

additional toppings
Add cheese      8 
Add seafood    8   

Add meatballs    5   
Add chicken       5  

Add vegetables      5 Add fresh garlic      5 
Add vegan cheese  8مأكوالت بحرية

جبنه الكفتة خضروات
جبن نباتي دجاجثوم طازج

59

55

55

59

49

Salmone Pizza
Mozzarella cheese, smoked salmon, chives, pesto, lemon zest, rocket salad and zucchini

  

Campagnola 
Mozzarella cheese, rocket salad, cherry tomatoes, bresaola & parmesan

 

4 Formaggie                 
Mozzarella cheese, gorgonzola cheese, smoked cheese, parmesan cheese & walnuts

 

Montagnola                  
Mozzarella cheese, burrata cheese, porcini, beef bacon, and extra virgin olive oil

 

Bomba`
Mozzarella cheese, potatoes and minced beef meatball 

 

بيتزا سالمون

كامباجنوال

فورماغجي

مونتاجنوال

بومبا

AED



 

    

Lemon, Orange, Watermelon, Pineapple, Apple

Avocado frappe 

29

35
Avocado, milk, honey, pistachio nuts 

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

SIGNATURE MOCKTAILS

 
 

35

35

35

35

35

35

35

35

Black tea, lemon, sugar syrup

 

Lime, mint, soda water, sugar syrup

 

Fresh lemon , lime cordial, soda 

Lemon Lime, ginger beer, club soda, grenadine

Tomato juice, lemon juice, worcester sauce,tabasco sauce,celery

Orange juice, grenadine

 

Ginger, orange, carrot

Espresso, milk, sugar syrup

Tropical Iced Tea

Classic Mojito 

Lemon and Lime Spritzer 

Shirley Ginger

Virgin Mary

Virgin Sunrise

Oak Special

Iced Coffee

موكتيالت عالبال
المتخصصة 

أفوكادو ، حليب ، عسل ، فستق

ليمون ، برتقال ، بطيخ ، أناناس
 

أفوكادو فرابيه

شاي مثلج  تروبيكال

كالسيك موهيتو

عصير ليمون سبيرتلز

شيرلي الزنجبيل

فيرجن ماري

فيرجن غروب الشمس

اوك خاص

قهوه مثلجه

شاي اسود ليمون سكر

ليبمون نعناع مياه غازيه

ليمون طازج مه المياه الغازيه

عصير ليمون مع الزنجبيل

عصير الطماطم مع الليمون  والصله الحاره

عصير البرتقال الطازج

زنجبيل مع البرتقال

حليب مع القهوه

 



SMOOTHIES & MILKSHAKES
29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

Raspberry Love 

Strawberry Split

Acai Kick

GreenMachine

Avolicious

Tropi Colada

Mango Paradise 

Caribbean Kiss

Dates Milkshake

Vanilla Shake 

 

Raspberry Love,blueberry,banana

Strawberry, banana, papay, cherry,

Acai, blueberry, mango, banana

Spinach, celery, broccoli,mango,banana,pineapple

Avocado, pear,lime,mint mango

Coconut,pineapple,banana

Mango, passion, fruit, pineapple

Melon, strawberry, mango

Dates, milk,

 

Vanila Ice cream, vanila syrup,milk

ميلك شيكيثومس و
 محبين التوت البري

 

 فراوله سبليت

 

عصير  اسيا

 عصير اخضر

 

 افوكادو

 

تروبي كوالدا

 

مانجو بارادايز

 سيربيان

 

 عصير التمو والحليب

  

فانيال شيك

 

 

 خليط من التوت البري مع الموز

 

 فراوله موز بابيا كرز

مانجو توت موز

 

 سبانخ بروكلي مانجو موز اناناس

 

 افوكادو  مياه غازيه ليمون مانجو

 جوز الهند اناناس موز

مانجو اناناس خليط الفواكه

 

 بطيخ فراوله مانجو

 

 تمر حليب

 

 فانيال ايس كريم حليب وثلج



 

 

HOT DRINKS

22

22

22

22

22

22

AED 22
AED 26

Moroccan Tea with Fresh mint 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

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

قهوة إسبريسو

قهوة ماكياتو بالحليب

قهوة كاباتشينو بالحليب

 قهوة التيه

قهوة التيه
مع الشوكالته البلجيكيه

مع حلويات تركية

مياة راكدة

مياة فوارة

قهوة أماريكانو

قهوة تركية

Espresso  (Single or Double)  22/26

Macchiato (Single or Double) Single 
Double

 22/26

Cappuccino 22

Café Latte 22

Café Mocha 24 
With Belgian Dark Chocolate

Americano 22

Turkish Coffee 22

COFFEE ة قهو

With Turkish Delight



بيبسي - عادي / دايت

ميريندا برتقال
سفن أب - عادي / دايت

مياه بيريه
مياه تونيك

ريدبول

Pepsi - Regular / Diet 21 
Mirinda Orange     21
7Up - Regular / Diet 21

Ginger Ale 21
Tonic Water 21
Red Bull 35  

 SOFT DRINKS

Mountain Dewماونتن ديو 21

ة بير
هاينكن 0.0٪ خالي من الكحول بي في 330 مل

 
 

  

Scavi & Ray Chardonnay Bottle 

Scavi & Ray Merlot Bottle

Scavi & Ray Prosecco Bottle 

 

  

Estrella Non - Alcoholic Beer

NON-ALCOHOLIC WINE

BEER

Bot 135 / Glass 30

Bot 135 / Glass 32

   Bot 145 / Glass 30

30  Heineken 0.0% ALC Free malt BV 330ML


