
COLD PLATES

HOT SOUPS

Caesar  Sa lad QR 35
ripe tomatoes  cucumber,  i ceberg ,  ch icken , 
crouton mar inated wi th  herbs  dress ing  and 
creamy caesar  sauce

Burrat t a  Sa lad wi th  Ba l samic  Glaze QR 48
buf fa lo  burrat t a  wi th  the bes t  tomato sa lad , 
bas i l  & extra  v i rg in  o l ive  o i l

Sra idan B i sque Soup QR 38
orient a l  s ty le  wi th  cr i spy  gar l i c  p i t a

Margher i t a  P izza QR 35
mozare l la  cheese ,  tomato sauce wi th  oregano

P izza  Frutt i  d i  Mare QR 48
mix seafood,  tomato sauce ,  cheese mozare l la ,  bas i l  leaves

Sp icy  Veget ab le  P izza QR 40
extra  v i rg in  o l ive  o i l ,  mix  peppers ,  green ch i l i ,  mushrooms, 
mozare l la  cheese

Medi terranean Pepperoni  P izza QR 42
thin  crus t  medi terranean p izza  wi th  roas ted be l l  peppers  and 
thyme

Ca lzon P izza QR 45
closed p izza  f i l led wi th  tomato,  sp inach ,  mushrooms,  on ions , 
parmig iano,  regg iano and mozare l la

SIDES

French Fr ies QR 15
Arabic  Saf fron R ice QR 12
Herbs White  R ice QR 12
Sayad ia  R ice QR 12

HOMEMADE DESSERTS

Tiramisu Cheesecake QR 25
Espresso Panna Cott a QR 25
Ice Cream of  your choice QR 22

Soup of  the Day QR 30
please ask  your wa i ter  for  today ’s  spec ia l

BURGERS

PIZZAS

Mix Gr i l l QR 65
shish t awook ,  kabab,  ch icken breas t ,  shr imp, 
awssa l  serve wi th  r ice 

FOR MEAT LOVERS

Seafood L ingu in i QR 45
roma tomato concassee ,  gar l i c ,  bas i l  and o l ive  o i l

Spaghett i  Bo lognese QR 40
served with  a  r ich  f l avor fu l  tomato meat  sauce

Parmesan R isotto wi th  Roas ted Shr imp QR 48
wi ld  mushrooms,  green peas ,  s l i ced parmesan cheese

Pas t a  Fus i l l i  Ch icken QR 42
served with  a  r ich  f l avour fu l  tomato sauce or  cream sauce oregano 
and mozare l la  cheese 

PASTAS

Gri l led Chicken a l l ’  Arrabbia t a QR 45
served with  arrab ia t a  sauce and cream pes to

Gr i l led Beef  Steak QR 60
serve wi th  peppercorn sauce and green veget ab les

Gr i l led Lamb Chops QR 60
mus tard herb’s  sauce and roas ted potatoes

Mix Seafood P la t ter  (Fami ly  Sty le) QR 199
QR 110mar inated in  or ient a l  sp ices  served wi th  famouse gu l f  sauce . 

serve i th  lemon butter  sauce .  your choice of  r ice  from the s ide 
d i shes  and or ient a l  co ld  mezze

OUR SPECIALTIES

البيتزا

QR 65 مشاوي مشكلة
  شيش طاووق كباب  أوصال قريديس  يقدم مع الرز

QR 35 بيتزا مارجاريتا
 جبنة الموزاريال و صلصة الطماطم مع أوريغانو

QR 48 بيتزا فروتي دي ماري بالفواكه البحر
 مزيج من المأكوالت البحرية وصلصة الطماطم ز الجبنة الموزاريال

و أوراق الريحان

QR 40 بيتزا الخضروات الحارة
 زيت الزيتون البكر الممتاز و مزيج من الفلفل الحار والفلفل

الرومي والفطر وجبنة الموزاريال

QR 42 بيتزا البيبروني المتوسطية
 البيتزا المتوسطية الرقيقة الهشة مع الفلفل المحمص و الزعتر

QR 45 بيتزا  الكالزوني
 بيتزا ملفوفة و محشوة بالطماطم و السبانخ و الفطر والبصل و

 الجبنة البارميجيانو ريجيانو و الجبنة الموزاريال

QR 45معكرونة اللينكويني  بفواكه  البحر
 معكرونة الطويلة مع القريدس والسلمون سمك الفيله مع

  أصداف المحار وجبنة البارميزان

QR 40 معكرونة السباغيتي  بولونيز
 تقدم مع صلصة اللحم المفروم مع الطماطم والريحان

QR 48 ريزتو بالجبنة البارمازان مع القريديس
الفطر والبزالء مع شرائح الجبنة

QR 42 معكرونة بالدجاج
 تقدم مع شرائح الدجاج مع صوص  الطماطم  أو الكريمة والريحان

  وجبنة الموزاريال

QR 45 دجاج مشوية أربياتا 
يقدم مع صوص أربياتا وكريمة الحبق

QR 60 شريحة اللحم العجل المشوية
يقدم مع صوص الفلفل االسود مع الدرة والخضار الخضراء

QR 60رياش الغنم  مشوية
صوص الخردل باالعشاب مع بطاطس بالفرن

QR 199 طبق المأكوالت البحرية المشكلة - طبق عائلي
QR 110  طبق الشيف الخاص بنا من تشكيلة  السمك المشوي و المقلي

 يقدم مع صوص الليمون و3 أنواع من المقبالت الشرقية الباردة
مع الرز الصيادية أو الرز الزعفران أو الرز ا²بيض

لمحبي اللحوم

المعكرونة

 ا� طباق الخاصة بنا

Chicken Burger QR 38
gr i l led ch icken burger  wi th  cheddar  cheese 
served wi th  co les law,  go lden fr ies  and mayo 
sauce wi th  fresh homemade bread

Cel t i c  Beer Burger QR 42
double  gr i l led beef  burger  wi th  cheddar 
cheese served wi th  co les law,  go lden fr ies 
and bbq sauce

s trawberr y,  van i l l a ,  or  chocola te

لوحات الباردة

QR 35 سلطة القيصر
 الطماطم الناظجة مع خس أمريكي دجاج المنقوعة في

 تتبيلة اµعشاب مع  كريمة صلصة السيزر

QR 48 سلطة  البوراتا ا¡يطالية
 جبنة بوراتا مع الطماطم والجرجير وصلصة البالسميك

  مع زيت الزيتون

الحساء الساخن
QR 35شوربة صريدان بالقريديس

 بنكهة شرقية مع الخبز العربي المقرمش بالثوم

QR 48 شوربة اليوم
   من فضلك إسأل النادل عن شوربة اليوم

البرجر
QR 38برجر الدجاج المشوي

 يقدم مع البطاطس المقلية وصلصة الكاتشب مع المايونيز
مع الخبز المطبوخ محليا

QR 48 سيلتيك بيف برجر
 برجر لحم العجل المزدوج المشوي مع الجبنة الشيدر يقدم مع

 سلطة الملفوف و البطاطس المقلية وصلصة الباربيكيو

QR 22 ا�يس كريم من إختيارك
  الشوكوالتة والفانيليا  , الفراولة

االطباق الجانبية
QR 15بطاطس مقلية

QR 15  الرز بالزعفران
QR 15الرز ا�بيض با�عشاب

QR 15 الرز الصيادية

الحلويات محلية الصنع
QR 25 كيكة الجبنة التيراميسو

QR 25  إسبريسو بانكوتا



TIME Rako Hotel+974 4034 2111 
fb .rako@timehotels .ae


