
R O O M  D I N I N G



ً

Breakfast
قائمة خدمة الغرف

ROOM SERVICE MENU

Served from 7:00 am - 11:00 am
ً



PACKAGE
الــــــبـــــــــــاقــــــة

Seasonal sliced fruit, your choice of 
freshly squeezed orange / pineapple / grapefruit / 
watermelon juice, bread basket with assorted jam, 

honey and butter, two eggs cooked in your preferred 
way with grilled tomato, creamed spinach and hash 

brown potato, beef bacon with choice of beef sausage 
or chicken sausage, spread cheese, 

flavored yoghurt tea or co�ee

شرائح فاكهة الموسم اختيارك من عصير البرتقال / األناناس / 
الجريبفروت / البطيخ الطازج، سلة مخبوزات مع تشكيلة مربى، 

عسل، زبدة، بيضتان حسب الرغبة مع طماطم مشوية،
سبانخ بالكريمة، بطاطا هاش براون، بيكون لحم بقري مع 

اختيارك من نقانق اللحم البقري أو نقانق الدجاج كريمة الجبن  
لبن بالنكهات المختلفة، شاي أو قهوة

English  Breakfast  70
 الفطور اإلنجليزي 70



عدد (2) بيض حسب رغبتك، فول مدمس

halloumi cheese, mixed pickled olives, lettuce,
tomato and cucumber, two eggs cooked in 

Selection of sliced fruits or fruit salad,
your choice of freshly squeezed orange / pineapple / 

grapefruit / watermelon juice, Arabic bread 
freshly brewed tea or co�ee served with a selection of jams, 

honey, butter or healthy diet margarine, fresh pasteurized 
low fat or full fat milk cold cuts, local specialty feta cheese, 

your preferred way, foul medames

حليب مبستر طازج قليل الدسم أو كامل الدسم، قطع لحم باردة، جبن الفيتا 
المحلي المميز، جبن حلومي، تشكيلة زيتون مخلل، خس، طماطم وخيار

/ الجريب فروت / البطيخ الطازج خبز عربي، شاي أو قهوة محضرة طازجا
يقدم مع تشكيلة مربى، عسل، زبدة أو سمن نباتي صحي، 

ِتشكيلة شرائح الفاكهة أو سلطة الفاكهة اختيارك من عصير البرتقال / األناناس 
ً

Arabic Breakfast 72
إفطار بالطريقة العربية 72



A LA CARTE
إفطار من القائمة 

Two eggs cooked to your liking, creamed spinach, 
grilled tomato, beef bacon, chicken or 
veal sausage and hash brown potato

عدد (2) بيض حسب الرغبة، سبانخ بالكريمة، طماطم مشوية
بيكون لحم بقري، نقانق الدجاج أو العجل، بطاطا هاش براون

Broad bean stew, hard-boiled egg, feta cheese, 
black olive labneh, Arabic bread

فول مدمس ، بيض مسلوق ، جبن فيتا، 
زيتون أسود لبنة، خبز عربي

Fresh Farm Eggs 40
بيض بلدي طازج  40

Foul Madammes 45
فول مدمس 45



قائمة خدمة الغرف

ً ً ً

Menu
ROOM SERVICE MENU

Served from 12:00 nn - 11:00 pm



Romaine lettuce beef bacon bites, 
garlic croutons, parmesan cheese 

and anchovy dressing 

مع خس رومين بيكون بقري، قطع الخبز المحمص بالثوم، 
جبن بارميزان وتتبيلة أنشوفة

Or with added:
tender grilled chicken breast 60

grilled jumbo prawns 90
أو مع اإلضافات

صدر دجاج مشوي طري  60
روبيان حجم كبير مشوي  90

Caesar  Salad  40
سلطة سيزر 40 

*Served from 7:00am until 11:00pm
*20% discount for in-house guest



Immunity 22
كوكتيل لتقوية المناعة  22

جزر طازج وكيوي مخلوط مع المانجو والرمان والنعناع

Tropical Iced Tea 22
شاي مثلج استوائي 22

Freshly brewed english breakfast tea given a 
tropical make-over with pineapple and passion fruit.

جزر طازج وكيوي مخلوط مع المانجو والرمان والنعناع

Earl Grey tea brewed with fresh pomegranate, 
sweet almonds and a hint of lemon.

شاي ايرل غراي  ممزوج مع نكهة الرمان الطازج واللوز
الحلو وقليل من الليمون

Apple and Peach Iced Tea 22
شاي التفاح والخوخ  22

Fresh lemon juice lends a citrus kick to freshly 
squeezed apples and iced peach tea.

 عصير ليمون طازج يضفي نكهة الحمضيات للتفاح الطازج
المعصور وشاي الخوخ المثلج

Wake Up Call 22
 مشروب اإلستيقاظ (ويك أب كول)  22

Fresh co�ee, milk, vanilla and cinnamon for a cold, 
creamy ca�eine kick

قهوة طازجة، حليب، فانيليا وقرفة إلضفاء
نكهة كافيين باردة ودسمة

Virgin Mary 22
مريم العذراء 22

خلطة غنية من الطماطم المنكه والمصنوع من مزيج من
نكهاتنا السرية والخاصة

Rosemary Cucumber Cooler 22
خيار روزماري المبرد 22

Rosemary-infused cucumber lemonade lengthened with 
fresh apple juice

خلطة غنية من الطماطم المنكه والمصنوع من مزيج من
نكهاتنا السرية والخاصة

Pineapple Cooler 22
األناناس المبرد 22

A whirlwind of fresh basil, pineapple, 
lime and sweet vanilla

خلطة من الريحان الطازج واألناناس والليمون والفانيليا الحلوة

Red Velvet 22
المخمل األحمر 22

A healthy mix of strawberries, blackberries, blueberries 
and fresh orange

مزيج صحي من الفراولة والعليق، والتوت والبرتقال الطازج

Ultimate Detox 22
مزيل السموم  22

Beetroot, orange, apple juice and lemon create this 
unique and delicious booster

عصير الشمندر، والبرتقال، والتفاح والليمون لعمل هذا
المزيج الفريد واللذيذ

 

Thai Traveler 22
المسافر التايلندي 22

A light and floral mix of exotic coconut water, 
lemongrass and fresh lime juice

مزيج خفيف من األزهار وماء جوز الهند ، عشب الليمون وعصير 
الليمون الطازج

Sunset 22
غروب الشمس 22

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

استمتع عند أخر النهار بكوكتيل من الفراولة والبرتقال والليمون 
والزنجبيل

Bani Yas 22
بني ياس 22

Fresh pineapple, passion fruit and mango finished with 
our signature tropical foam

أناناس طازج، فاكهة العاطفة والمانجو مع رغوتنا الخاصة االستوائية

Mexican Fiesta 22
العيد المكسيكي 22

A mouth-watering combination of spicy jalapeno, 
ginger and red berries

مزيج يسيل له اللعاب من الهالبينو الحار، والزنجبيل والتوت األحمر

Spanish Sangrita  22
سانجريتا أسباني 22

Non-alcoholic red wine with plenty of fresh fruits

نبيذ أحمر بدون كحول باإلضافة إلى قدر كبير من الفواكه الطازجة

Citronave 22
 سيترونيف  22

Mix of citrus fruit with a touch of grenadine

خليط من الفواكه الحمضية مع لمسة من الغرينادين

Apple Mint Sparkles 22
آبل مينت سباركل 22

A classic refreshment topped up with 
sparkling water

مشروب منعش كالسيكي بالمياه الغازية

Fresh Berry 22
 توت طازج 22

Perfect detox drink combined berries 
and pineapple

 مشروب متكامل للتخلص من السموم يجمع بين طاقة التوت
واألناناس

Energy 22
إنيرجي 22

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

مشروب منعش كالسيكي بالمياه الغازية

مع جبن فيتا وزيتون و أوريجانو
زيت زيتون بكر إكسترا، عصير الليمون

Assorted lettuce, tomato, cucumber, bell pepper 
and onion served with your choice of dressing: 

vinaigrette, french or balsamic

تشكيلة خس، طماطم، خيار، فلفل رومي، بصل
يقدم مع اختيارك من التتبيالت: خل فرنسي وبلسميك

A rich version of the seasoned tomato classic made 
with our very own secret spice mix

With feta cheese and olives topped with oregano, 
extra virgin olive oil and lemon juice 

Fresh carrot and kiwi blended with mango, 
pomegranate and mint

 Pomegranate Iced Tea 22
شاي رمان مثلج 22

Greek Salad* 50
سلطة يونانية * 50

Garden  Salad  40
 سلطة خضار 40

*Served from 7:00am until 11:00pm
*20% discount for in-house guest



SOUPS
الشوربات 

 تقديم المشورة لكم

ً

يسر نادل خدمة الغرف دوما

Your room service attendant will be 
happy to advise you

Soup  of  the  Day  30
 شوربة اليوم 30

*Served from 7:00am until 11:00pm
*20% discount for in-house guest



SANDWICHES
الــــســنــــدويــــشـــــات

All sandwiches are served with french fries and mesclun salad

تقدم جميع السندويشات مع البطاطا المقلية  وسلطة المسلون

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

ثالث طبقات من الخبز األسمر المحمص مع سلطة دجاج، بيض مقلي،
بيكون لحم بقري، طماطم، خيار

 Special homemade Australian grain fed Angus beef
sautéed mushrooms, tomato, lettuce, gherkins and 

caramelized onion on a sesame bun

لحم أنجوس األسترالي تغذى على الذرة محضر بالطريقة المنزلية
سوتيه الفطر، طماطم، خس، خيار مخلل، بصل مقلي،

على صمون بالسمسم

Marinated chicken, garlic cream, gherkins, 
lettuce and tomato

دجاج متبل، كريمة الثوم، خيار مخلل، خس وطماطم
  

TI'ME Club Sandwich* 55 

ساندويتش تايم كلوب* 55

TI'ME Angus Burger 50
برجر آنجوس تايم 50

Chicken Shawarma Sandwich 45
ساندويتش شاورما الدجاج 45

*Served from 7:00am until 11:00pm
*20% discount for in-house guest



PASTA
الــــباستــــا

 

Served with choice of either bolognaise, 
tomato and basil, arrabiata,  carbonara, 

clam sauce or mushroom with olive oil and garlic 

تقدم مع اختيارك من صلصة البولونيز، طماطم وريحان، أرابياتا،
كاربونارا، صلصة محار أو فطر مع زيت زيتون وثوم

Spaghetti  /  Penne  50
 سباغيتي / بيني  50



Special homemade marination

تتبيلة مميزة بالطريقة المنزلية

Your room service attendant will be happy 
to advise you

 تقديم المشورة إليكم

ً

يسر نادل خدمة الغرف دوما

Succulent pieces of chicken cooked in rich, creamy 
tomato gravy with blend of spices

Served with steamed rice and nan bread

قطع دجاج طرية مطهوة بتتبيلة الطماطم مع توليفة بهارات شهية
تقدم مع أرز محضر على البخار وخبز النان

FROM THE GRILL
الــــــــــمــــــــــشــــــــــويــــــــــات 

Curry  of  the  Day  50
 كاري اليوم 50

Chicken Butter Masala 65
مساال الدجاج بالزبدة 65

Grilled Marinated Half Chicken 60
نصف دجاجة متبلة ومشوية 60



 دجاج، جزر، كوسا، فلفل أحمر، بصل أخضر، صلصة محار
صلصة الصويا، زيت السمسم

Chicken, carrot, zucchini, capsicum, spring onion, 
oyster sauce, soya sauce and sesame oil 

يقدم مع بابادام، مخلل، صلصة ورايتا
Served with papadam, pickle, chutney and raita

                             

  

يحضر من األرز، دجاج، فجل، أعشاب مجففة بالليمون،
 زبيب، مكسرات يقدم مع بصل مقلي

Made of rice, chicken, radishes, dry lemon herb, 
raisins and nuts served with fried onion

 Chicken Biryani  60
برياني الدجاج 60

Indian Lamb Biryani* 70
برياني الضأن* 70

Wok Fried Egg Noodles with Chicken 45
نودلز البيض المقلي مع دجاج 45

*Served from 7:00am until 11:00pm
*20% discount for in-house guest



PIZZA
بــــيــــــتـــزا

Fresh tomato sauce, basil, oregano, and mozzarella

صلصة طماطم طازجة، ريحان، أوريجانو، موزاريال

 Tomato sauce, zucchini, capsicum, mushroom, spinach, 
black olives and mozzarella cheese

صلصة طماطم، كوسا، فلفل أحمر، فطر، سبانخ،
زيتون أسود، جبن موزاريال

 Fresh tomato sauce, pepperoni, mozzarella cheese

صلصة طماطم طازجة، بيبروني، جبن موزاريال

Verdure 55
 فيردور 55

*Served from 7:00am until 11:00pm
*20% discount for in-house guest

Margherita* 49
 مارجريتا * 49

Pepperoni*  58
 بيبروني* 58



تشكيلة بطيخ، شمام، كنتالوب، كيوي
عنب، فراولة

 

Ice Cream of Your Choice 30
 آيس كريم من اختيارك 30

Strawberry, vanilla, chocolate

فراولة، فانيال، شوكوالتة

DESSERTS*
الــــــحـــلــــــويـــات*

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

Fruit Platter  45
طبق فاكهة 45

*Served from 7:00am until 11:00pm
*20% discount for in-house guest



ALFIES KID’S MENU
قائمــة طعــام األطفــال ألفيس

Deep-fried golden chicken nuggets, 
french fries and lots of ketchup

ناجتس الدجاج المحمر، بطاطا مقلية
مقدار كبير من الكاتشب

Super cheesy pizza with a topping of 
tomato basil sauce and loads 

of mozzarella cheese

بيتزا الجبن، يعلوها صلصة طماطم وريحان
ومقدار وفير من جبن الموزاريال

Desserts
الــحــلــويـــات

Ice Cream TI’ME 30
آيس كريم تايم 30

3 scoops of your choice of Alfie’s favorite strawberry, 
vanilla or chocolate ice cream with fresh strawberry 

ثالثة (3) مقادير آيس كريم من اختيارك من نكهة الفراولة، الفانيال
الشوكوالتة ألفيس المفضلة مع فراولة طازجة

ً

Toukie’s Nuggets 40
ناجتس توكي 40

Toucan Pizza 40
بيتزا توكان 40

All menu items are served 
between 12:00 noon – 11:00 evening

*Served from 7:00am until 11:00pm
*20% discount for in-house guest*Served from 7:00am until 11:00pm

*20% discount for in-house guest



Beverages



MINERAL WATER
مـــــيـــــاه مـــــعـــــــــدنـــــيـــــة

Mineral Still
المياه المعدنية ال تزال

COLD BEVERAGES
مـــــشـــــــــروبـــــــــات بـــــــــــاردة

 

Pepsi or Diet Pepsi, Mirinda Orange, 7up or Diet 7up, 
Evervess Ginger Ale, Evervess Tonic Water, 

Mountain Dew.

بيبسي أو بيبسي دايت وميراندا تفاح و سفن أب أو سفن أب دايت 
وإيفيرز بجعة الزنجبيل وإيفيرز بماء الصودا وندى الجبل

Soft Drinks 20
مشروبات غازية 20

Al Ain still 750ml 30

Al Ain still 330ml 15



Hot 
Beverages

المشروبات الساخنة



Tea and Herbal Infusions
شـــــاي وســـــــوائـــل عـــشـــبــــيــــة

English breakfast, Earl Grey

شاي اإلفطار اإلنجليزي وإيرل جراي

Jasmine, Earl Grey Green, Green Tea with Lemon

Chamomile, Peppermint

كاموميل ونعناع

Co�ee
قـــهــــوة

Single or double / A strong short co�ee

سنجل أو دوبل / قهوة قوية وقليلة

Single or double / A strong short co�ee 
with milk froth on top

سنجل أو دوبل / مقدار قليل وقوي من القهوة باللبن

Black Tea 20
 شاي أسود 22

Green Tea 20
 شاي أخضر 20

شاي بالياسمين وإيرل جراي أخضر وشاي أخضر بالليمون
  

Herbal Tea 20
 شاي عشبي 20

Espresso 20 S/30 D
20 S/30 D إسبريسو 

Macchiato 30
 ماكياتو 30



Espresso with hot steamed milk foam

إسبريسو برغوة الحليب المدخن الساخن

Espresso with hot steamed milk
Flavors:  caramel, almond, vanilla

إسبريسو باللبن المدخن
بمذاق: الكراميل واللوز والفانيليا كافية موكا 

Espresso with hot milk and chocolate

إسبريسو باللبن الساخنوالشيكوالتة

American black co�ee

قهوة أمريكية سوداء
 

Slowly stirred co�ee prepared in a pot with 
or without sugar

قهوة مخفوقة ببطء ومجهزة في قدر بسكر وبدون سكر

Co�ee with cinnamon, sugar and whipped cream

قهوة بالسمسم والسكر والزبد المخفوق

Cappuccino  30
 كابتشينو 30

Café  Latte  30
 كافية التيه 30

Cafe Mocha 30

Americano  30
 أمريكانو 30

Turkish Co�ee 30
 قهوة تركية 30

Arabian Mocha 30
موكا عربية 30



800 HOTELS (468357)

TIME GRAND PLAZA HOTEL

PO Box 237844, Damascus Street. Al Qusais, Dubai, UAE 

T: +971 4 233 4444 | F: +971 4 233 4445
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