
FOOD MENU

Healthy TIME                                                          60
Quinoa topped Arish cheese with mix of green 
leaves salad, tomato, cucumber, carrot, red 
onion served with tender grilled chicken breast, 
lemon juice and extra virgin olive 

Served with Romaine lettuce, beef bacon bites, 
garlic, croutons, parmesan cheese and anchovy 
dressing

Buffalo Wings                                                         50
Buttered chicken wings dipped in hot Buffalo 
sauce served with blue cheese dip

Assorted Cold Mezzeh                                   70
Hummus, moutabel, tabbouleh, kebbeh and
sambousek served with Arabic bread

Assorted Hot Mezzeh                                           40
Kabbeh cheese sambouseh and spinach fatayer

Served with tartar sauce

Garden Salad                                                   50
Assorted lettuce, tomato, cucumber, bell pepper 
and onion served with your choice of dressing:  
Vinaigrette, French or Balsamic

TIME Angus Burger                                                    60
Special homemade Australian grain-fed Angus beef, 
sauteed mushrooms, tomato, lettuce, gherkin and
caramelized onion on a sesame bun

TIME Club Sandwich                                        65
Triple decker toasted brown bread with chicken 
salad, fried egg, beef bacon, tomatoes and 
cucumber

S A N D W I C H E S  A N D  W R A P S

Chicken Shawarma Sandwich         50
Marinated chicken, garlic cream, gherkins, lettuce 
and tomato

Grilled Kofta Sandwich                                        60
Marinated grained beef rolled in Arabic bread, 
sliced onion, tomatoes, capsicum and sumack
served with Tahina sauce

Marinated Steak Sandwich         70
Australian grain fed Angus beef on French baguette,
garlic, zucchini, mushrooms, onions & roasted pepper

Tuna Sandwich                                                      55
Double decker toasted white bread with tuna,
mayonnaise, tomato and cucumber

Spaghetti / Penne        60
Served with choice of either Bolognaise, Tomato
and Basil, Arrabiata, Carbonara or Mushroom with 
Olive Oil & Garlic

Lasagna al Forno                                               65
One of the classics, Italian style savory minced 
beef layered with pasta sheets, topped with a 
creamy Parmesan sauce, baked in the oven 

Margherita  50
Fresh tomato sauce, Basil, Oregano, and Mozzarella

Verdure                                                                     60
Tomato sauce, zucchini, capsicums, mushroom, 
spinach, black olives and Mozzarella cheese

Funghi                                                                  70      
Tomato sauce, mushrooms and Mozzarella cheese

Pepperoni                                                                 60
Fresh tomato sauce, Pepperoni, Mozzarella cheese 

Marinara  80
Tomato sauce, mixed seafood and Mozzarella cheese

Additional topping for pizza                   5

Ice Cream of Your Choice 30
Strawberry, Vanilla, Chocolate   

Umm Ali                                                                     40
Traditional oriental dessert made of fluffy 
puff pastry, nuts, raisins  and coconut powder 
soaked in warm sweetened Milk and baked 
with whipped cream  

Fruit Platter                                                         55
A selection of watermelon, honeydew melon,
cantaloupe, kiwi, grape & strawberries

Crème Brûle                                                             30
Vanilla flavored rich custard base topped with a 
contrasting layer of hard caramel 

Caesar Salad                                                         50

Greek Salad                                                       

* Prices are inclusive of 10% service charge, 10% municipality fees and 5% VAT.

Served with Feta cheese, tomatoes, cucumbers
and olives

Fried Calamari



قائمة الطعام

أجنحة بوفالو                                                           50 
أجنحة بافالو الدجاج بالزبدة،مغموسة في صلصة 

بافالو حارة تقدم مع تتبيلة الجبن االزرق 

تشكيلة مقبالت ساخنة                                           40
كبة، سمبوسك جبن، فطائر سبانخ  

كلماري مقلي                                                           40
يقدم مع صلصة التارتار  

                                          

مقبالت

سلطة

وجبة صحية                                                             60
سلطة الكينوا مع اوراق السلطة الخضراء، طماطم، 

خيار، جزر، بصل ،صدور فراخ مشوية، ليمون وزيت زيتون

سلطة القيصر                                                         50
مع خس الرومين بيكون بقري،قطع الخبز المحمص 

بالثوم جبنا لبارميزان، وتتبيلة اال نشوجة

أو مع ا ضافات صدر دجاج مشوي طري                      60

أو مع ا ضافات روبيان حجم كبير مشو ي                  90

سلطة يونانية                                                          60
مع جبن الفيتا وزيتون، يعلوه ا¡وريجانو زيت زيتون بكر إكسترا، 

عصير الليمون 

تشكيلة مقبالت باردة و ساخنة                                70
حمص، متبل، تبولة، كبة،سمبوسك جبن

تقدم مع خبز عربي

سلطة خضار                                                             50
تشكيلة خس، طماطم، خيار،فلفل رومي، بصل 

يقدم معاختيارك من التتبيالت: خل فرنسي  و بلسميك 

برجر آنجوس تايم                                                     60 
لحم بقري أنجوس أسترالي مغذى على الحبوب محضر بالطريقة 

المنزلية سوتيه الفطر، طماطم، خس خيار مخلل،  
 بصل مقلي، على

تايم كلوب ساندويتش                                            65
ثالث طبقات خبز أسمر محمص مع سلطة دجاج 

بيض مقلي  بيكون لحم بقري، طماطم، خيار

ساندويتش شاورما الدجاج                                       50
دجاج متبل، كريمة الثوم خيار مخلل، خس وطماطم

ساندويتش كفتة مشوية                                          60
لحم بقري مغذى على الحبوب ومتبل، ملفوف داخل 

الخبزالعربي،  شرائح بصل، طماطم، فلفل أحمر، تقدم 
مع صلصة طحينة

ساندويتش ستيك متبل                                          70
لحم بقري أنجوس أسترالي مغذى على الحبوب على 

باغيتفرنسي، كوسا بالثوم، فطروبصل، فلفل مشوي

ساندويتش تونا                                                       55
خبز أبيض دوبل ديكر محمص مع تونا مايونيزطماطم وخيار

الساندوتشات  

الباستا  
سباغيتي / بيني                                                      60 

تقدم مع اختيارك من صلصة البولونيز, طماطم وريحان, أرابياتا,  
كاربونارا, صلصة فطر , زيت زيتون وثوم

الزانيا الفورنو                                                           65
احدي ا¡طباق االيطالية الكالسيكية مع طبقات لحم مفروم شهية 

علي رقائق الباستا, يعلوها صلصة جبن البارميزان بالكريمة, 
تطهي بالفرنو

مار غريتا                                                              50 
صلصة طماطم طازجة، ريحان، أوريجانو، موزاريال

فيردور                                                                 65
صلصة طماطم، كوسا، فلفل أحمر، فطر، 

سبانخ،زيتون أسود، جبن موزاريال

فونغي                                                                 70
صلصة طماطم، فطر، جبن موزاريال   

بيبروني                                                               60
صلصة طماطم طازجة، بيبروني، جبن موزاريال

مارينارا                                                                80
صلصة طماطم، تشكيلة مأكوالت بحرية وجبن موزاريال 

اضافة اي اضافات للبيتزا                                       5

البتزا  

حلويات محضرة  
آيس كريم من اختيارك                                        30 

فراولة، فانيال، شوكوالتة

40 أم علي                                                                
حلوى عربية تقليدية محضرة من المعجنات الرقيقة 

مكسرات، زبيب،جوز الهند، تنقع في حليب محلى 
دافى ْوتخبز بالفرن مع الكريمة المخفوقة

طبق فاكهة                                                         55
تشكيلة بطيخ، شمام،كنتالوب كيوي، 

عنب، فراولة

كريم بروليه                                                        30
طبقة كاسترد دسمة بنكهة الفانياليعلوها طبقة 

كراميل صلبة 


