


Served from 6:00 am -12:00 noon
12:00 يقدم من الساعة          صباحا –           ظهرا 6:00 



Continental Breakfast    60
 إفطار كونتيننتال 60

Fresh Orange Juice, bread basket with assorted 

seasonal fruit, tea or coffee

عصير البرتقال الطازج، سلة المخبوزات مع تشكيلة
ه   ،من المربَّى، العسل والزبدة، الزبادي الُمنكَّ

الفاكهة الموسمية الطازجة، الشاي أو القهو

Fresh Orange 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, 

 عصير البرتقال الطازج، سلة المخبوزات مع تشكيلة من المربى، العسل
تان على طريقتك المفضلة مع الطماطم المشوية،  والزبدة، بيضتان ُمعدَّ

د مع اختيارك  كريمة السبانخ وهاش براون، بطاطا، لحم البقر المقدَّ
ه، الفاكهة  المفضل من نقانق لحم البقر، نقانق الدجاج، الزبادي الُمنكَّ

الموسمية الطازجة، الشاي أو القهوة

75
75

 ,شرائح فاكهة الموسم اختيارك من عصير البرتقال/ا�ناناس/الجريب فروت/البطيخ الطازج, عسل
زبدة, بيضان حسب الرغبة مع طماطم مشوية, سبانخ بالكرية,  بطاطا هاش بروان, بيكون لحم بقري

 مع اختيارك من النقانق اللحم أو الدجاج كريمة الجبن لبن بالنكهات المختلفة, شاي أو قهوة 

English Breakfast   65
فطور انجليزي 65

 
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 coffee

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken

تشكيلة شرائح الفاكة أو سلطة فاكهة اختيارك من عصير البرتقال
 االناناس /الجريب فروت / البطيخ الطازج / 

خبز عربي, شاي أو قهوة محضرة طازجا يقدم مع تشكيلة
مربي,عسل,زبدة او سمن نباتي صحي, حليب 

مبستر طازج قليل الدسم أو كامل الدسم,قطع لحم باردة,جبن 
الفيتا المحلي المميز,جبن حلومي,تشكيلة 

زيتون مخلل,خس,طماطم وخيار عدد 
 بيض علي حسب رغبتك, فول مدمس (2) 

Selection of sliced fruits or fruit salad
Your choice of freshly squeezed orange / pineapple / grapefruit / watermelon juice

Arabic bread 
Freshly brewed tea or coffee

Served with a selection of jams, honey, butter or healthy diet margarine 
Fresh pasteurized low fat or full fat milk

Cold, local specialty fata cheese, halloumi cheese
Mixed pickle olives, lettuce, tomato and cucumber

Two eggs cooked in your preferred way 
Foul medames

Arabic Style Breakfast   60
    فطور بالطريقة العربية  60  

 



Healthy Bread Basket  35
 سلة الخبز الصحية  35

Cereal Croissant, sliced rye bread, bread, brown 
toast, Kaiser roll, multi grain bread with assorted 

jam and margarine

التوست ا�سمر، خبز الخبز،  الذرة،  الحبوب، شرائح خبز    كرواسون 
والمارينج المربى  من  تشكيلة  مع  المتعدة  الحبوب  خبز  القيصر، 

Pancake/Waffles  30
 بان كيك/ الوافل  30

All entire are served with choice 2 of whipping 
cream, honey, maple syrup, chocolate sauce, 

strawberry or caramel topping choice

العسل، المخفوقة،  الكريمة  من  خيارين  مع  السابقة  ا�صناف   جميع 
أو الكراميل الفراولة  الزينة من  القيقب، صوص الشوكوالته، خيار   شراب  

Cereal   28
   الحبوب  28

fresh milk or low fat milk

الحليب الرقائق مع  الذرة،  ا�رز الهش،  الكوكو بوبس،  المفضل من   اختيارك 
الدسم الحليب قليل  أو  الطازج 

Two Fresh from Eggs  45
  بيضتان طازجتان  45

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

brown potato

الطماطم السبانخ،  كريمة  المفضلة،  طريقتك  على  مطهوتان   بيضتان 
براون الهاش  الدجاج، بطاطا  نقانق  د،  المقدَّ البقر  المشوية، لحم 

Foul Medammes  45
  الفول المدمس  45

Broad bean stew, hardboiled egg, feta cheese, black 
olive, coriander, leaves, tomato, labneh, Arabic bread

أوراق، الفول ا�خضر، بيض مسلوق، جبنة فيتا، زيتون أسود، كزبرة،   حساء 
العربي الخبز  لبنة  طماطم، 

 

A LA CARTE BREAKFAST
     افطار من القائمة   

 

2

 كروسان,معجنات دانماركية,مافن,توست أسمر وأبيض
 تقدم مع تشكيلة مربي,عسل,زبدة,سمن نباتي صحي

Croissants, Danish pastry, muffins, brown and white toast 
Served with a selection of jams, honey, butter or healthy diet margarine

Assorted Freshly Baked Bakers Basket   25
      سلة تشكيلة مخبوزات طازجة  25  

 

 فول مدمس,بيض مسلوق,جبن,فيتا,زيتون اسود لبنة,خبز عربي

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

Ful Medames   35
      فول مدمس  35 

 

عدد (  ) بيض حسب الرغبة,سبانخ بالكرية,طماطم
 مشوية بيكون بقري,نقانق الدجاج اوالعجل,بطاطا هاش بروان 

Two eggs cooked to your liking, Creamed spinach, grilled tomato
Beef bacon, chicken or veal sausage & hash brown potato

Fresh Farm Eggs    35
  35                      

 

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken



Served from 6:00 am -12:00 AM
12:00 يقدم من الساعة          صباحا –           منتصف اليل 6:00 



Nicoise Salad Healthy 50
  سلطة نسواز  50

Served with tuna, tomatoes, green beans, potato, 
hardboiled egg and olives

الزيتون المسلوق،  البيض  البطاطا،  ا	خضر،  الفول  الطماطم،  التونة،  مع  تقدم 

Caesar Salad Vegetarian 42
سلطة سيزر  42

Romaine lettuce, anchovy dressing, croutons and Parmesan

البارميزان جبن  المحمص،  الخبز  ا	نشوجة،  تتبيلة  الروماني،  الخس 

Add Grilled Chicken 50
إضافة دجاج مشوي  50

Add  Grilled Shrimps (Shellfish) 60
إضافة جمبري مشوي  60

Oriental Mezze Platter 35
  طبق المازة الشرقية  35

Tabbouleh, Hummus, Wine Leaves,...

العنب ص، ورق  تب�ولة، حم�

Classic shrimp cocktail  55
كوكتيل القريدس الكالسيكي  55

Served with lettuce, tomato, egg and cocktail sauce

الكوكتيل البيض، صوص  الطماطم،  الخس،  يقدم مع 

Smoked salmon and smoked trout platter  55
 طبق السلمون المدخن والتروتة المدخن  55

Served with Mesclun salad and horseradish sauce

الفجل وصلصة  الميسكلون  سلطة  مع  يقدم 

Asian black pepper chicken wings 5pc  38
أجنحة الدجاج بالفلفل ا�سود ا�سيوي  38

Hot and spicy

حار وحريف

Avocado and tomato tartare (Vegan) 32
   ترتار ا�فوكادو والطماطم  32

Flavored with Extra virgin olive oil and lemon juice

الليمون وعصير  الممتاز  البكر  الزيتون  بزيت  ه  الُمنكَّ

Try our delicious garlic bread (Upsell) 15
   جرب الخبز بالثوم اللذيذ لدينا  15

 STARTERS

APPETIZERS
     مقبالت   

 

حمص, متبل, ورق عنب, كبة, سمبوسك,جبن وفطائر السبانخ

Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves, kebbeh, 
cheese sambousek and spinach 

Fatayer served with Arabic bread.

Assorted Mezzeh  70
      تشكية مقبالت باردة وساخنة  70  

 

SALADS
     سلطات   

 

,مع خس رومين بيكون بقري,قطع الخبز المحمص بالثوم

 جبن بارميزان وتتبيلة أنشوفة
او مع االضافات

With Romaine lettuce beef bacon bites, garlic croutons,
Parmesan cheese and anchovy dressing OR with added:

Tender grilled chicken breast  60 
Grilled Jumbo prawns 90 

Caesar Salad  40
       سلطة سيزر  40  

 

        صدرج دجاج مشوي طري  60  
         روبيان حجم كبير مشوي 90   
 

For each plate of Mezzeh 25
        

 

 مع جبن فيتا وزيتون وأوريجانو
 زيت زيتون بكر اكسترا,عصير الليمون

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

Greek salad  50
       سلطة يونانية  50  

 

تشكلية خس,طماطم,خيار,فلفلرومي,بصل
 يقدم مع اختيارك من التتبيالت: خل فرنسي وبلسميك

Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves, kebbeh, 
cheese sambousek and spinach 

Fatayer served with Arabic bread.

Garden Salad 40
       سلطة خضار  40  

 

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken



Soup of the day 30
        شوربة اليوم  30

اليوم النادل عن نكهة   اسأل 

Roast pumpkin and coconut soup (Vegan) 30
شوربة اليقطين المشوي وجوز الهند  30

A thick soup served with a dash of pumpkin seed oil

اليقطين  شوربة سميكة تقدم مع طبق من زيت بذور 

Minestrone Soup (Healthy) 30
شوربة مينستروني  30

Lots of vegetables in a tomato broth, served 
with Parmesan

البارميزان الطماطم، يقدم مع جبن  الخضروات في حساء  مجموعة من 

 تفدم مع زيت البيستو, الكروتون
Served with Pesto oil and croutons

Cream of Tomato and Basil Soup  30
       شوربة كريمة الطماطم والريحان  30  

 

 تقدم مع خبز محمص
Served with Arabic bread croutons

Lentil Soup   30
        شوربة عدس 30  

 

 يسر نادل خدمة الغرف دوما تقديم المشورة لكم
Your room service attendant will be happy to advise you

Soup of the Day   25
         شوربة اليوم  25  

 

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken



Barsha Heights Burger (Chef's signature) 50 
 برجر بارشا هايتس 50

With lettuce, tomato, onion and cheese

والجبن والبصل  والطماطم  الخس  مع 

Petals Beef Burger  51
  بيف برجر  بيتالس  51

With all the above, mushrooms and peppers

والفلفل المشروم  مع  السابقة  ا�صناف   جميع 

SIDES

Our burgers are 100% halal from grass fed AUS beef
Served with Cole slaw and French fries

المقلية الكول سلو والبطاطا  تقدم مع سلطة  

BURGERS

Classic Club Sandwich (Old favorites) 46
كلوب ساندوتش كالسيك  46

Triple decker served with French fries

المقلية البطاطا  تقدم مع  ٣ طبقات 

Croque Monsieur 38
 كروك مسيو  38

Toasty bread with cheese and cured chicken ham

الدجاج المجفف الجبن  ولحم  خبز لذيذ مع 

Croque Madame 38
كروك مدام  38

Toasty bread with cheese, cured chicken ham 
and a pan-fried egg

المقلي والبيض  ف  الُمجفَّ الدجاج  ولحم  الجبن  مع  اللذيذ  الخبز 

SANDWICHES
 

إضافة بيض مقلي
إضافة المزيد من الجبن

د إضافة لحم البقر المقدَّ
إضافة حلقات البصل المقلي

فالفل البرجر النباتي

Add fried egg    12
Add extra cheese    12
Add beef bacon    12
Add fried onion rings   12
Falafel Burger (Vegan)   45

SANDWICHES
      ساندويتشات   

 

تايم بيف برجر
لحم أنجوس مغطى بالكراميل

البصل والجبن
أضف البيض المقلي - 5 دراهم إماراتية

إضافة لحم بقري مقدد- 5 دراهم إماراتية
أضف الشمندر الحلو - 4 دراهم إماراتية
أضف الفطر المشوي - 4 دراهم إماراتية

Time Beef Burger
Angus beef topped with caramelized

onions and cheese
Add fried egg - AED 5

Add beef bacon- AED 5
Add sweet beetroot - AED 4

Add grilled mushrooms - AED 4

Time Angus Burger 50 

 
     تايم أنجوس برجر  50  

 

All sandwiches are served with French fries or side salad
يتم تقديم جميع السندويشات مع البطاطس المقلية أو السلطة الجانبية

لحم بقري مغذي علي الحبوب ومتبل,ملفوف داخل الخبز
 العربي,شرائحبصل,طماطم,فلفل احمر,سماقيقدم مع صلصة طحينة 

Marinated grained beef rolled in Arabic bread, sliced onion, 
tomatoes, parsley, sumack

Served with tahina sauce 

Grilled Kofta Sandwich  45 

 
     ساندويتش كفتة مشوية  45  

 

لحم انجوس استرلي مغذي علي الذرة علي
 باغيت فرنسي,كوسا بالثوم,فطروبصل,فلفل مشوي 

Australian grain fed Angus beef on French
Baguette, garlic zucchini, mushrooms, onion and roasted capsicum

Marinated Steak Sandwich  60

 
     سانديتش ستيك متبل  60  

 

ثالثة طبقات خبز اسمر محمص مع سلطة
 دجادج بيض مقلي بيكون لحم بقري, طماطم,خيار 

Triple Decker toasted brown bread with chicken salad, fried egg, 
beef bacon, cheese, tomatoes, lettuce

Time Club Sandwich 55 

 
     تايم كلوب ساندوش  55  

 

فيجان بيوند برجر ، طماطم ، خس ، بصل
 Vegan Beyond Burger, tomato,lettuce and onion  

Vegan Beyond Burger 49

 
    ا-فيجان بيوند برجر  49  

 

خبز ابيض دوبل ديكر محمص مع تونا مايونيز طماطم وخيار

Double Decker toasted white bread with tuna, 
mayonnaise, tomato, lettuce  

Tuna Sandwich 40

 
    ساندويتش تونا  40 

 

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken



احدي االطباق االيطالية الكالسيكية مع طبقة لحم مفروم شهية
علي رقائق الباستا,يعالوها صلصة جبن الباميزان بالكرية, تطهي بالفرن 

One of the classics, Italian style savory minced beef layered with 
pasta sheets, topped with a creamy Parmesan sauce,

baked in the oven 

Lasagne al Forno 55 

 

قدم مع اختيارك من صلصة البولونيز,طماطم
  وريحان,اربتاتا,كاربونارا,صلصة  محاراو فطر مع زيت زيتون وثوم 

Served with choice of either bolognaise, tomato and basil, arrabiata, 
Carbonara or mushroom, olive oil and garlic

Spaghetti / Penne 50 
 

Pasta of your Choice

 

     الزانيا الفورنو  55  

 

      سباغيتي/ بيني  50  

 

Add grilled chicken - AED 5
Add grilled shrimps - AED 15

دجاج مشوي    درهمأضف
روبيان مشوي      درهمأضف

5
15

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken



Each dish comes with one side orders, a grilled tomato and one sauce

يقدم كل طبق مع طبق جانبي واحد، وطماطم مشوية، وصنف صلصة واحد

Served with French fries, baked potato, mashed potato or steamed rice

البخار ا�رز على  أو  المهروسة  البطاطا  أو  المخبوزة  البطاطا  أو  المقلية  البطاطا  تقدم مع 

Steamed vegetables, seasonal salad or grilled veggies

المشوية الخضروات  أو  الموسمية  السلطة  أو  البخار  على  المطهية  الخضروات 

Pepper sauce, mushroom sauce or rosemary sauce

الروزماري أو  صلصة  الفطر  أو صلصلة  الفلفل  صلصة 

Extra side dish  طبق جانبي إضافي 

Rib eye Steak, 250grm  AUS grass fed  120
ى على العشب ا�سترالي 120   شريحة لحم أضالع ٢٥٠ جم  تتغذَّ

Beef Tenderloin Steak, 180grm AUS grass fed 120
شريحة لحم البقر تاندرلوين ١٨٠ جم تتغذى

 على العشب ا�سترالي120 

Half grilled Chicken 55
نصف دجاجة مشوية  55

Grilled Lamb Chops 115
  ِرَيش الخروف المشوية 115

 
Grilled Salmon fillet 79

  فيليه السلمون المشوي 79

Mixed Seafood Grill, Local Catch, Salmon, 

Squid and Shrimps (Shellfish) 130
 مجموعة مأكوالت بحرية مشوية، أسماك
 موسمية، السلمون، الحبار، الجمبري 130

 تتبيلة مميزة بالطريقة المنزلية
Special homemade marinated

Grilled Marinated Half Chicken 60 

 

MEAT & POULTRY
  اللحوم والدواجن

 

       نصف دجاجة متبلة ومشوية  60  

 

لحم  أسترالي مغذي علي الذرة       جم
Australia grain-fed beef 220 / 230gm

220

Grilled Filet Mignon  95 

 
        فيليه مينيون مشوي  95  

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken



CHEF'S SPECIALTIES 

Lamb Majbous  65
مجبوس الخروف  65

A local patrons favorite, cooked with rice, 
cinnamon, turmeric and special spices

الكركم القرفة،  أرز،  مع  مطهي  المحليين،  للزبائن  ،المفضلة 
الخاصة  التوابل 

Chicken Biryani  55
برياني الدجاج  55

A great Indian classic served with raita
and poppadum’s

البوبادوم الريتا  مع  تقدم  كالسيكية  هندية  وصفة 

Chicken Butter Masala  55
 مساال دجاج الزبدة  55

Rich and smooth, a best seller

دجاج كاري مدراس، مانجو  شوتني

Madras Vegetable Curry, 

Mango chutney (Vegan)  45
 دجاج كاري مدراس، مانجو  شوتني 45

Lot's of vegetables in a mildly hot curry sauce

الحارة الكاري  الخضروات في صلصة  مجموعة من 

 

 يسر نادل خدمة الغرف دوم تقديم المشورة اليكم
Your room service attendant will be happy to advise you

Curry of the Day 50 

 
        كاري اليوم  50  

 

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

Indian Lamb Biryani 70 

 
 برياني الضأن  70  

 

Chinese Fried Rice with Shrimp  75 

 
  أرز مقلي بالطريقة الصينية مع الروبيان  75  

 

قطع دجاج طرية مطهوة بتتبيلة الطماطم مع توليفة بهارات
 شهية تقدم مع االرز محضر علي البخار وخبز النان 

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

Served with steamed rice and nan bread

Chicken Butter Masala 65 

 
  مساال الدجاج بالزبدة  65  

 

يحضر من االرز,دجاج,فجل,أعشاب
 مجففةبالليمون,زبيب,مكسرات يقدم مع بصل مقلي 

Made of rice, marinated Indian chicken, spices, 
dry lemon herb, raisins, and nuts

Chicken Biryani  65 

 
         برياني دجاج  60  

 

CHEF'S SPECIALTIES 

Lamb Majbous  65
مجبوس الخروف  65

A local patrons favorite, cooked with rice, 
cinnamon, turmeric and special spices

الكركم القرفة،  أرز،  مع  مطهي  المحليين،  للزبائن  ،المفضلة 
الخاصة  التوابل 

Chicken Biryani  55
برياني الدجاج  55

A great Indian classic served with raita
and poppadum’s

البوبادوم الريتا  مع  تقدم  كالسيكية  هندية  وصفة 

Chicken Butter Masala  55
 مساال دجاج الزبدة  55

Rich and smooth, a best seller

دجاج كاري مدراس، مانجو  شوتني

Madras Vegetable Curry, 

Mango chutney (Vegan)  45
 دجاج كاري مدراس، مانجو  شوتني 45

Lot's of vegetables in a mildly hot curry sauce

الحارة الكاري  الخضروات في صلصة  مجموعة من 

 

Shrimps, egg, carrot, zucchini, capsicum, spring onion, 
soya sauce and sesame oil

روبيان,بيض,جزر,كوسا,فلفل احمر,بصل أخضر,صلصة محار,صلصة الصويا,زيت السمسم

Wok Fried Egg Noodles with Chicken   50 

 
   نودلز البيض المقلي مع الدجاج  50  

 
Chicken, carrot, zucchini, capsicum, spring onion, oyster sauce, 

soya sauce and sesame oil  
 دجاج,بيض,جزر,كوسا,فلفل احمر,بصل أخضر,صلصة محار,صلصة الصويا,زيت السمسم

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken



Hot Dog 25
هوت دوج 25

Boiled beef sausage in fresh bread with mayonnaise and ketchup

والكاتشب المايونيز  إليه  مضاًفا  الطازج،  الخبز  داخل  المسلوق  البقر  نقانق 

French Fries 15
 البطاطا المقلية 15

Deep fried potato sticks

المقلية البطاطا   أصابع 

Toucan Pizza 25
بيتزا طوقان 25

الفرن (٣ شرائح المطهوة في  البيتزا   شرائح 

Chicken Nuggets 25
ناجتس الدجاج 25

Deep fried nuggets with ketchup

الكاتشب مع  مقلية  ناجتس 

Spaghetti with Bolognese 25
 سباجتي مع البولونيز  25

Spaghetti with Bolognese sauce and parmesan cheese on top

الوجه على  البارميزان  والجبن  البولونيز  صوص  مع  سباجتي 

Toasty Sandwich 25
ساندوتش توستي 25

Toasted bread, turkey and chees served with French fries

المقلية البطاطا  مع  والجبن  الرومي  والديك  المحمص  الخبز 

Brownie 22
كيكة البراوني  22

Served with vanilla ice cream chocolate syrup

الشوكوالته بالفانيليا وشراب  ا¥يس كريم  تقدم مع 

Ice Cream 22
 آيس كريم 22

3 scoop of ice cream, vanilla chocolate and strawberry
 served with caramel, vanilla or strawberry syrup

الفانيليا والشوكوالته والفراولة، تقدم ٣  مغارف من ا¥يس كريم بطعم 
الفراولة  أو  الفانيليا  أو  مع شراب الكراميل 

)

 ناجيس الدجاج المحمر, بطاطا مقلية مقدار كبير من الكاتشب
Deep-fried golden chicken nuggets, French Fries and lots of ketchup    

Toukie’s Nuggets   30
              ناجتس توكي  30        

 

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

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

Toucan Pizza   30
               بيتزا توكان  30          

 

هوت دوج الدجاج حجم صغير علي صمون
 بالطاطم, يقدم مع الكاتشب وكمية وفيرة من البطاطا المقلية 

Mini chicken hot dog on a tomato bun served with ketchup 
and mountain of French fries

Alfie’s Hot Dog   30
               هوت  دوج ألفيس  30           

 

Turkey ham and cheese toasted sandwich yum yum!

Tasty Toasty Sandwich    30
                ساندويتش تيسي توستي  30           

 

Hot Dog 25
هوت دوج 25

Boiled beef sausage in fresh bread with mayonnaise and ketchup

والكاتشب المايونيز  إليه  مضاًفا  الطازج،  الخبز  داخل  المسلوق  البقر  نقانق 

French Fries 15
 البطاطا المقلية 15

Deep fried potato sticks

المقلية البطاطا   أصابع 

Toucan Pizza 25
بيتزا طوقان 25

الفرن (٣ شرائح المطهوة في  البيتزا   شرائح 

Chicken Nuggets 25
ناجتس الدجاج 25

Deep fried nuggets with ketchup

الكاتشب مع  مقلية  ناجتس 

Spaghetti with Bolognese 25
 سباجتي مع البولونيز  25

Spaghetti with Bolognese sauce and parmesan cheese on top

الوجه على  البارميزان  والجبن  البولونيز  صوص  مع  سباجتي 

Toasty Sandwich 25
ساندوتش توستي 25

Toasted bread, turkey and chees served with French fries

المقلية البطاطا  مع  والجبن  الرومي  والديك  المحمص  الخبز 

Brownie 22
كيكة البراوني  22

Served with vanilla ice cream chocolate syrup

الشوكوالته بالفانيليا وشراب  ا¥يس كريم  تقدم مع 

Ice Cream 22
 آيس كريم 22

3 scoop of ice cream, vanilla chocolate and strawberry
 served with caramel, vanilla or strawberry syrup

الفانيليا والشوكوالته والفراولة، تقدم ٣  مغارف من ا¥يس كريم بطعم 
الفراولة  أو  الفانيليا  أو  مع شراب الكراميل 

)

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken



Margherita 55
 مارجريتا  55

Mozzarella, tomato sauce, extra virgin 
olive oil and basil.

Four Seasons (Vegetarian) 60  

   فور سيزونز  60
Ask for vegan pizza - with vegan mozzarella cheese 

النباتي الموتزاريال  – مع جبن  النباتية  البيتزا   اسأل عن 
Artichoke, marinated peppers, mixed mushrooms, 

broccoli, olives, tomato sauce and mozzarella

صلصة الزيتون،  البروكولي،  الفطر،  خليط  المنقوع،  الفلفل   الخرشوف، 
الموزاريال الجبن  الطماطم، 

All Cheesy 60
أول تشيزي  60

Four cheeses, tomato sauce and arugula leaves

الجرجير أوراق  أنواع جبن، صلصة الطماطم،   ٤

Pepperoni 58
 بيبروني  58

With mozzarella, tomato sauce, peperoni 

الحار الفلفل  رقائق  ببروني،  الطماطم،  الموزاريال، صلصة  مع جبن 

 تقدم مع سلطة خضراء وخضروات علي البخار مع بطاطس مسلوقة وسلطة فواكهه

Served with mesclun salad, steamed seasonal vegetables, 
boiled potatoes and fruit salad.

Grilled Chicken Breast 150gm  35
       صدور دجاج مشوية  150 

 
      جم  35

 

 تقدم مع سلطة الخضراء وخضروات علي البخار مع بطاطس مسلوفة وسلطة فواكهه

Served with mesclun salad, steamed broccoli, 
boiled potatoes and fruit salad.

Grilled Salmon Fillet 120gm  35
        سمك سالمون مشوي  120 

 
      جم  35

 

ALFIE’S HEALTHY STATION
     محطة صحية الفيس   

 

DESSERTS
   الحلويات   

 

ثالثة (3) مقادير ايس كريم من اختيارك من نكهة
 الفرولة, الفانيال الشوكالتة ألفيس المفضة مع فرولة طازجة 

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

With fresh strawberry 

Ice Cream TI’ME 30
             ايس كريم تايم  30         

 

براوني الشوكوالتة البقة مع ايس كريم الفانيال

A warm chunky of gooey chocolate 
brownie with vanilla ice cream

My Brownie Pud  35
              مأي برواني باد  35         

 
Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken



Margherita 55
 مارجريتا  55

Mozzarella, tomato sauce, extra virgin 
olive oil and basil.

Four Seasons (Vegetarian) 60  

   فور سيزونز  60
Ask for vegan pizza - with vegan mozzarella cheese 

النباتي الموتزاريال  – مع جبن  النباتية  البيتزا   اسأل عن 
Artichoke, marinated peppers, mixed mushrooms, 

broccoli, olives, tomato sauce and mozzarella

صلصة الزيتون،  البروكولي،  الفطر،  خليط  المنقوع،  الفلفل   الخرشوف، 
الموزاريال الجبن  الطماطم، 

All Cheesy 60
أول تشيزي  60

Four cheeses, tomato sauce and arugula leaves

الجرجير أوراق  أنواع جبن، صلصة الطماطم،   ٤

Pepperoni 58
 بيبروني  58

With mozzarella, tomato sauce, peperoni 

الحار الفلفل  رقائق  ببروني،  الطماطم،  الموزاريال، صلصة  مع جبن 

 صلصة طماطم طازجة,اوريجانو موزاريال
Fresh tomato sauce, basil, oregano, mozzarella cheese

Margherita  45
      مارغريتا  45  

 

 صلصة طماطم ,كوسا,فلفل أحمر,فطر,سبانخ,زيتون اسود,جبن موزاريال

Fresh tomato sauce, zucchini, capsicums, mushroom, spinach, 
Black olives and mozzarella cheese

Verdure 50
      فيردور  50  

 

 صلصة الطماطم,فطر,جبن موزاريال
Fresh tomato sauce, mushrooms, mozzarella cheese

Funghi  55
فونغي  55  

 

 صلصة طماطم طازجة,بيبروني
Fresh tomato sauce, pepperoni, mozzarella cheese 

Pepperoni  60
بيبروني  60  

 

 صلصة طماطم, تشكيلة ماكوالت بحرية وجبن موزايال
Fresh tomato sauce, mixed seafood, mozzarella cheese   

Additional topping for pizza  5
5   إضافية للبيتزا درهم

Marinara 70
      مارينارا  70  

 

PIZZA
   اليتزا   

 

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken



DESSERTS

Warm Chocolate Brownie with vanilla ice cream 35
براونيز الشوكوالته الساخنة مع ايس كريم الفانيليا  35

Our pastry chef's signature with dark chocolate and cashew nuts

والكاجو الداكنة  الشوكوالته  مع  لدينا  المميز  الحلويات  طبق 

Apple tart baked with cinnamon 35
 فطيرة التفاح المخبوزة مع القرفة  35

Served custard sauce

الكاسترد صلصة  مع  م  تُقدَّ

Oriental Pastries  35
نات الشرقية 35  الُمعجَّ

Ask for the selection of the day

اليوم اسأل عن مجموعة 

Seasonal Fruit Platter (Healthy)  38
 طبق الفاكهة الموسمية  38

Ice Cream per scoop, ask your waiter

for the flavors of the day 12
مغرفة آيس كريم واحدة، اسأل النادل عن نكهة اليوم  12

Chocolate sauce, caramel sauce or red fruits 
sauce with or without whipping cream

الحمراء مع الفواكه  أو صلصة  الكراميل  أو صلصة  الشوكوالته   صلصة 
المخفوقة الكريمة  بدون  أو 

Sharing is Caring!
حلوي عربية تقليدية تحضر من المعجنات الرقيقة,مكسرات,زبيب,جوز!

 الهند,وتنقع في الحليب محلي دافي ومخبوزة مع كريمة مخفوقة 

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

Umm Ali  40
       أم علي  40  

 

 تشكيلة بطيخ,شمام,كنتالوب,كيوي,عنب,فرولة

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

Fruit Platter   45
         طبق فاكهة  45  

 

 طبقة كاسترد دسمة بنكهة الفانيال يعلوها طبقة كراميل صلبة

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

Crème Brûlée   25
          كريم برولة  25  

 

 فرولة,فانيال,شوكوالتة
Strawberry, vanilla, chocolate

Ice Cream of Your Choice    30
            ايس كريم من اختيارك  30  

 

 يسر نادل خدمة الغرف دوم تقديم المشورة اليكم
Your room service attendant will be happy to advise you

Cake selections   25
             اختيار الكيك  25  

 

DESSERTS
   الحلويات   

 

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken





Spanish Sangrita  25  سانجاريا ا�سبانية
Non-alcoholic  red wine with plenty of fresh fruits

الطازجة الفواكه  الكثير من  أحمر غير كحولي مع  نبيذ 

Citronava  25  سيترونافا
Mix of citrus fruit with a touch of grenadine

القليل من من غرينادين الحمضيات مع  مجموعة من 

Apple Mint Sparkles  25  العصير الفوار بالتفاح والنعناع 
A classic refreshment topped up with sparkling water

الفوارة المياه  تعلوها  كالسيكية  مرطبات 

Fresh Berry  25 فريش بيري
Perfect detox drink combined berries, pineapple berries and pineapple

وا�ناناس التوت  من  المثالي  الديتوكس 

Energy 25 مشروبات الطاقة
An energizing blend of fresh banana, apple, orange, honey and ginger

والزنجبيل والعسل  والبرتقال  والتفاح  الطازج  الموز  من  الطاقة  مخفوق 

Immunity 25 تدعيم المناعة
Fresh carrot and kiwi blended with mango, pomegranate and mint

والنعناع والرمان  المانجو  الممزوج مع  والكيوي  الطازج  الجزر 

Tropical Iced Tea  25  الشاي المثلج بالفاكهة االستوائية

بارًدا مع أكثر من ٥ نكهات مختلفة م  يُقدَّ الطازج،  ر  الُمخمَّ شاي ا§فطار ا§نجليزي 

Wake up call  25 وايك أب كول
Fresh coffee, milk, vanilla and cinnamon for a cold creamy caffeine kick

الدسم الكافيين  من  باردة  جرعة  على  للحصول  القرفة  الفانيليا،  الحليب،  الطازجة،  القهوة 

Virgin Mary 25 فيرجن ماري
A rich version of the seasoned tomato classic made with fresh apple juice

الطازج التفاح  عصير  إليها  مضاف  الكالسيكية،  الطريقة  على  المجهزة  الموسمية  الطماطم  من  غني  مخفوق 

Ultimate Detox 25 الديتوكس الشامل
Beetroot, orange, apple juice and lemon create this unique and delicious booster

اللذيذ المعزز  المزيج  هذا  تشكل  الليمون،  التفاح،  عصير  البرتقال،  الشمندر، 

Sunset  25 صنسيت
Wind the day down with strawberries, orange, lime and ginger

والزنجبيل والليمون  والبرتقال  الفراولة  مع  اليوم  تعب  بعد  استرخ 

BEVERAGES

Tropical Ice Tea  
(Freshly brewed english beakfast tea given a tropical make over with pineapple and passion fruits.)

Pomegranate Ice Tea  
( Earl grey tea brewed with frsh pomegranate,sweet almons and hints of lemon.)

Lemon & Ginger Ice Tea  
( An energizing and detoxifying drink, lemon and ginger iced tea is the perpect comnination of lemon juice, pineapple juive,vanilla syrup, and ginger tea)

Apple Peach Ice Tea 
( Fresh lemon juice lends a citrus kick to freshly squeezed apples and iced peach tea.)

Red Velvet 
( A healthy mix of strawberries, blackberries, blueberries, and fresh orange)

Energy 
( an enrgisng blend of fresh banana, apple,orange,honet and ginger )

Immunity 
( Fresh carrot and kiwi blended withmango, pomegraniteand mints )

Rosemary Cucumber 
( Rosemary - infused cucumber lemonade lengthened with fresh apple juice )

Pineapple Cooler 
( A whirlwind of fresh basil, pineapple, lime and sweet vanilla. )

Thai traveller 
( A light and floral mix of wxotic coconut water, lemongrass and fresh lime juice )

Sunset 
( Wind the day down with strawberries, orange, lime and ginger )

 شاي مثلج استوائي

 شاي الرمان المثلج

 شاي الليمون والزنجبيل المثلج

 شاي التفاج والخوخ المثلج

 المخمل االحمر

 مشروب الطاقة

 كوكتيل لتقوية المناعة

 خيار وروزماري المبرد

 االناناس المبرد

 المسافر التايلندي

 غروب الشمس

MOCKTAILS
     موكتيالت   

 

Spanish Sangrita  25  سانجاريا ا�سبانية
Non-alcoholic  red wine with plenty of fresh fruits

الطازجة الفواكه  الكثير من  أحمر غير كحولي مع  نبيذ 

Citronava  25  سيترونافا
Mix of citrus fruit with a touch of grenadine

القليل من من غرينادين الحمضيات مع  مجموعة من 

Apple Mint Sparkles  25  العصير الفوار بالتفاح والنعناع 
A classic refreshment topped up with sparkling water

الفوارة المياه  تعلوها  كالسيكية  مرطبات 

Fresh Berry  25 فريش بيري
Perfect detox drink combined berries, pineapple berries and pineapple

وا�ناناس التوت  من  المثالي  الديتوكس 

Energy 25 مشروبات الطاقة
An energizing blend of fresh banana, apple, orange, honey and ginger

والزنجبيل والعسل  والبرتقال  والتفاح  الطازج  الموز  من  الطاقة  مخفوق 

Immunity 25 تدعيم المناعة
Fresh carrot and kiwi blended with mango, pomegranate and mint

والنعناع والرمان  المانجو  الممزوج مع  والكيوي  الطازج  الجزر 

Tropical Iced Tea  25  الشاي المثلج بالفاكهة االستوائية

بارًدا مع أكثر من ٥ نكهات مختلفة م  يُقدَّ الطازج،  ر  الُمخمَّ شاي ا§فطار ا§نجليزي 

Wake up call  25 وايك أب كول
Fresh coffee, milk, vanilla and cinnamon for a cold creamy caffeine kick

الدسم الكافيين  من  باردة  جرعة  على  للحصول  القرفة  الفانيليا،  الحليب،  الطازجة،  القهوة 

Virgin Mary 25 فيرجن ماري
A rich version of the seasoned tomato classic made with fresh apple juice

الطازج التفاح  عصير  إليها  مضاف  الكالسيكية،  الطريقة  على  المجهزة  الموسمية  الطماطم  من  غني  مخفوق 

Ultimate Detox 25 الديتوكس الشامل
Beetroot, orange, apple juice and lemon create this unique and delicious booster

اللذيذ المعزز  المزيج  هذا  تشكل  الليمون،  التفاح،  عصير  البرتقال،  الشمندر، 

Sunset  25 صنسيت
Wind the day down with strawberries, orange, lime and ginger

والزنجبيل والليمون  والبرتقال  الفراولة  مع  اليوم  تعب  بعد  استرخ 

BEVERAGES

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35



FRESH JUICES 

Lemon, Orange, Watermelon, Pineapple, Carrot 25
 الليمون، البرتقال، البطيخ، ا�ناناس، الجزر 25

Mango, Strawberry, Kiwi 25
 المانجو، الفراولة، الكيوي 25

Apple Ginger Shooter 25
شوتر التفاح بالزنجبيل 25

Single or double shot
شوتر واحد أو مزودح

Green Giant 25
جرين جاينت  25

Apple, celery, spinach, kale, cucumber, lime, parsley and ginger
الزنجبيل البقدونس،  الليمون،  الخيار،  اللفت،  السبانخ،  الكرفس،  التفاح، 

Detox 25
ديتوكس 25

Orange, apple, beetroot, cucumber and ginger
زنجبيل خيار،  شمندر،  تفاح،  برتقال، 

Super Chia 25
سوبر شيا 25

Orange, carrots, apple, beetroot and chia seeds
الشيا برتقال، جزر، تفاح، شمندر، بذور 

Hyper 25
هايبر 25

Pineapple, strawberry, cucumber and apple
 أناناس، فراولة، خيار، تفاح

Lemon Mint 25
 ليمون بالنعناع 25

Fresh Boost fruit Cocktail 25
كوكتيل الفواكه الغنية الطازجة 25

Fresh Juices no Sugar Added, we care for your health! 
 

ليمون,برتقال,بطيخ,اناناس,تفاح

مانجو,فرولة,كيوي

 

 شوتر تفاج مع الجنزبيل

 غرين جيانت
 

 ديتوكس

 سوبر شيا

 هايبر

 ليمون نعناع

 

 

 كوكتيل الفاكة الطازجة

Lemon, Orange, Watermelon, Pineapple, Apple

Mango, Strawberry, Kiwi

Apple Ginger shooter
( single or double)

Green Giant 
( Apple, celery, spinach, kale, 

cucumber, lime, parsley and ginger)

Detox
 ( Orange, apple, beetroot, cucumber and ginger)

Super Chia
  (Orange, carrot, apple, beetroot and chia seeds)

Hyper
   ( Pineapple, starwberries, orange, cucumber)

Lemon Mint

Fresh  boost Fruit Cocktail

28

28

35/22

35

35

35

35

28

35

 

FRESH JUICES 

Lemon, Orange, Watermelon, Pineapple, Carrot 25
 الليمون، البرتقال، البطيخ، ا�ناناس، الجزر 25

Mango, Strawberry, Kiwi 25
 المانجو، الفراولة، الكيوي 25

Apple Ginger Shooter 25
شوتر التفاح بالزنجبيل 25

Single or double shot
شوتر واحد أو مزودح

Green Giant 25
جرين جاينت  25

Apple, celery, spinach, kale, cucumber, lime, parsley and ginger
الزنجبيل البقدونس،  الليمون،  الخيار،  اللفت،  السبانخ،  الكرفس،  التفاح، 

Detox 25
ديتوكس 25

Orange, apple, beetroot, cucumber and ginger
زنجبيل خيار،  شمندر،  تفاح،  برتقال، 

Super Chia 25
سوبر شيا 25

Orange, carrots, apple, beetroot and chia seeds
الشيا برتقال، جزر، تفاح، شمندر، بذور 

Hyper 25
هايبر 25

Pineapple, strawberry, cucumber and apple
 أناناس، فراولة، خيار، تفاح

Lemon Mint 25
 ليمون بالنعناع 25

Fresh Boost fruit Cocktail 25
كوكتيل الفواكه الغنية الطازجة 25

Spanish Sangrita  25  سانجاريا ا�سبانية
Non-alcoholic  red wine with plenty of fresh fruits

الطازجة الفواكه  الكثير من  أحمر غير كحولي مع  نبيذ 

Citronava  25  سيترونافا
Mix of citrus fruit with a touch of grenadine

القليل من من غرينادين الحمضيات مع  مجموعة من 

Apple Mint Sparkles  25  العصير الفوار بالتفاح والنعناع 
A classic refreshment topped up with sparkling water

الفوارة المياه  تعلوها  كالسيكية  مرطبات 

Fresh Berry  25 فريش بيري
Perfect detox drink combined berries, pineapple berries and pineapple

وا�ناناس التوت  من  المثالي  الديتوكس 

Energy 25 مشروبات الطاقة
An energizing blend of fresh banana, apple, orange, honey and ginger

والزنجبيل والعسل  والبرتقال  والتفاح  الطازج  الموز  من  الطاقة  مخفوق 

Immunity 25 تدعيم المناعة
Fresh carrot and kiwi blended with mango, pomegranate and mint

والنعناع والرمان  المانجو  الممزوج مع  والكيوي  الطازج  الجزر 

Tropical Iced Tea  25  الشاي المثلج بالفاكهة االستوائية

بارًدا مع أكثر من ٥ نكهات مختلفة م  يُقدَّ الطازج،  ر  الُمخمَّ شاي ا§فطار ا§نجليزي 

Wake up call  25 وايك أب كول
Fresh coffee, milk, vanilla and cinnamon for a cold creamy caffeine kick

الدسم الكافيين  من  باردة  جرعة  على  للحصول  القرفة  الفانيليا،  الحليب،  الطازجة،  القهوة 

Virgin Mary 25 فيرجن ماري
A rich version of the seasoned tomato classic made with fresh apple juice

الطازج التفاح  عصير  إليها  مضاف  الكالسيكية،  الطريقة  على  المجهزة  الموسمية  الطماطم  من  غني  مخفوق 

Ultimate Detox 25 الديتوكس الشامل
Beetroot, orange, apple juice and lemon create this unique and delicious booster

اللذيذ المعزز  المزيج  هذا  تشكل  الليمون،  التفاح،  عصير  البرتقال،  الشمندر، 

Sunset  25 صنسيت
Wind the day down with strawberries, orange, lime and ginger

والزنجبيل والليمون  والبرتقال  الفراولة  مع  اليوم  تعب  بعد  استرخ 

BEVERAGES



Smoothies 29
السموذي 29

Your choice of a combination of ice cream, milk and fresh fruits, 
chocolate, caramel, strawberry, vanilla and almond….

الشوكوالته، الطازجة،  والفواكة  الحليب  ا�يس كريم،  المفضل من مزيج من   اختيارك 
اللوز الفانيليا،  الفراولة،  والكراميل، 

Flavored Iced Coffee 27
هة 27 قهوة ُمثلَّجة ُمنكَّ

mocha, caramel, vanilla

والفانيليا والكراميل  الموكا  من  منعشة  إضافة  مع  والدسمة  الحلوة  القهوة  نكهة 

SOFT DRINKS

Pepsi or diet Pepsi, Mirinda Orange,7UP or diet 7UP  19
 بيبسي أو بيبسي دايت، ميراندا برتقال، ٧ أب أو سفن أب دايت  19

Evervess Ginger Ale, Evervess Tonic, Mountain  Dew  19
ايفرفيس، ماونتن ديو  19 ايفرفيس، ماء تونيك  إيل   جينجر 

ENERGIZERS

Red Bull Energy drink 35
مشروب الطاقة ريد بول  35

Regular/Sugar free

ر السكَّ من  العادي/خالي 
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كراميل سمووثييس
فراولة  سمووثييس
فانيليا  سمووثييس
لوز سمووثييس
 السيس شيكوالتة
السيس فراولة

Caramel Smoothies
Strawberry Smoothies

Vanilla Smoothies
Almond Smoothies

Chocolate Lassi
Strawberry Lassi

35
35
35
35
35
35

 بيبسي او بيبسي دايت
  ميراندا برتقال
 سفن اب او سفن اب دايت
 جنجر ايل
مياه تونيك
  

Pepsi Cola or Diet Pepsi
Miranda Orange

7 Up or Diet 7 Up
Ginger Ale

Tonic Water

22
22
22
22
22

 ريد بول
  ريد بول دايت

Red Bull
Red Bull Light

35
35





WHITE WINES

Scavi & Ray White Wine 120
Scavi & Ray النبيذ ا�بيض 120

البيضاء والعسل التفاح والزهور  إيطاليا مع إضافات خفيفة من  نبيذ شاردونه من شمال 
Scavi & Ray White Wine (Per Glass) 25
(لكل كأس)  Scavi & Ray النبيذ ا�بيض 25

RED WINES

Scavi & Ray Red Wine 120
Scavi & Ray  النبيذ ا�حمر 120

والفلفل اسود التوت  ميرلوت مع نكهة 
Scavi & Ray Red Wine ( Glass ) 25

(لكل كأس) Scavi & Ray  النبيذ ا�حمر 25

SPARKLING WINES

Scavi & Ray Sparkling wine 150
Scavi & Ray النبيذ الفوار 150

Prosecco style wine with subtle notes of mint, green apple and honey

اخضر والعسل والتفاح  النعناع  نبيذ من نوعية بروسيكو مع إضافات خفيفة من 
Scavi & Ray Sparkling wine Piccolo 30

Scavi & Ray النبيذ الفوار الصغير 30

BEER

Estrella Damm, Barcelona 20
  استريال دام، برشلونة  20

A great pils from Barcelona, best served ice cold

بأفضل طريقة وهي مثلجة م  تقدَّ رائعة من برشلونة،  جعة 
Asahi 0% 22

 أساهي %٠
A Japanese hyper dry pils. One of the best non-alcoholic beers in the market

الكحولية في السوق البيرة غير  أنواع  المرة. واحدة من أفضل  اليابانية  الجعة 

Soup of the day 30
        شوربة اليوم  30

اليوم النادل عن نكهة   اسأل 

Roast pumpkin and coconut soup (Vegan) 30
شوربة اليقطين المشوي وجوز الهند  30

A thick soup served with a dash of pumpkin seed oil

اليقطين  شوربة سميكة تقدم مع طبق من زيت بذور 

Minestrone Soup (Healthy) 30
شوربة مينستروني  30

Lots of vegetables in a tomato broth, served 
with Parmesan

البارميزان الطماطم، يقدم مع جبن  الخضروات في حساء  مجموعة من 
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البارميزان الطماطم، يقدم مع جبن  الخضروات في حساء  مجموعة من 

لوسوري بريميم أحمر (تيمبرانيلو من ال ما نشا أسبانيا
( التي ينبعث منها عطر الفواكه الحمراء الرائعة 

زجاجة 140  /  كاس 30

Lussory Premium Red 
( A tempranillo fromla mancha, Spain that posses good aroma of red fruits )

Bot 140  /  Glass30

لوسوري بريميم أبيض (بوكية مستدير من خالصة ا�زهار وعطر التفاح ا�خضر الحلو )زجاجة 140  /  كاس 30

Lussory Premium White 
( Round bouquet with floral notes and sweets green apple aroma) Bot 140  /  Glass30

لوسوري بروت (عنب بروت أبيض مناسب لالحتفاالت وأعياد الميالد والمناسبات)

Lussory Brut 
( White brut premium grapes perfect for any celebration, birthday, anniversaries)

زجاجة 150  /  كاس 30
Bot 150  /  Glass30

 هاينكن بيرة خالية من الكحول
 Heineken Non Alcoholic beer 30

بيرة التفاح غير الكحولية -
 

Amstel Non Alcoholic Apple beer 30



Al Ain Still 750ml 22
22                                                                                                                                                                                          مياه العين غير الفوارة ٧٥٠ مل  

Al Ain Still 330ml  11
11 مياه العين غير الفوارة ٣٣٠ مل  

Acqua Panna Still 1L  30
مياه أكوا بانا غير الفوارة ١ لتر  30

Acqua Panna Still 250ml  18
مياه أكوا بانا غير الفوارة ٢٥٠ مل  18

Al Ain Sparkling 1L  22
   مياه العين الفوارة ا لتر  22

Al Ain Sparkling 330ml  11
  مياه العين الفوارة ٣٣٠ مل 11

Perrier 330ml  18
بريير ٣٣٠ مل  18

Perrier 750ml  25
 بريير ٧٥٠ مل  25

Margherita 55
 مارجريتا  55

Mozzarella, tomato sauce, extra virgin 
olive oil and basil.

Four Seasons (Vegetarian) 60  

   فور سيزونز  60
Ask for vegan pizza - with vegan mozzarella cheese 

النباتي الموتزاريال  – مع جبن  النباتية  البيتزا   اسأل عن 
Artichoke, marinated peppers, mixed mushrooms, 

broccoli, olives, tomato sauce and mozzarella

صلصة الزيتون،  البروكولي،  الفطر،  خليط  المنقوع،  الفلفل   الخرشوف، 
الموزاريال الجبن  الطماطم، 

All Cheesy 60
أول تشيزي  60

Four cheeses, tomato sauce and arugula leaves

الجرجير أوراق  أنواع جبن، صلصة الطماطم،   ٤

Pepperoni 58
 بيبروني  58

With mozzarella, tomato sauce, peperoni 

الحار الفلفل  رقائق  ببروني،  الطماطم،  الموزاريال، صلصة  مع جبن 

مياة العين 330 الغازية  مل

 مياة العين الغازية 700 مل

Sparkling Al Ain 330ml 

Sparkling Al Ain  700mL

15

30

 

 مياة معدنية العين 330 مل

مياة معدنية العين 750 مل

 

Mineral water Al Ain 330ml 

Mineral water Al Ain  750 ml

15

30



TEA

Victoria Breakfast - Black Tea 18
إفطار فيكتوريا – شاي أسود

Tale Of Grey - Earl Grey 18
تايل أوف جراي – إيرل غراي

Jasmine Pearl - Green Tea 18
جاسمين بيرل – شاي أخضر

The Shimmering Emerald - Green Tea 18
ذا شيمرينج إميرالد – شاي أخضر

Yellow Star Chamomile 18
يلو ستار كاموميل

Crimson Raspberry Solstice  18
Flavored Fruit infusion 

هة كريمسون راسبيري سولستايس – مع فواكه ُمنكَّ

COFFEE

Espresso 18/22
 إسبريسو 18/22

Macchiato 19/23
ماكياتو 19/23

Cappuccino 22
كابتشينو 22

Café Latte 22
كافيه التيه 22

Café Mocha, a latte with Belgian chocolate 24
    موكا كافيه، التيه مع الشوكوالته البلجيكية 24

Americano 18
أمريكانو 18

Turkish Coffee 18
قهوة تركية 18

Karak Chai ( Black tea infused with cardomon,Ginger, Condensed, Milk with sugar)

Moroccan Mentha ( Green tea with fresh mint infusion and sugar)

22

30

 اسبرسو

 ماكياتو

 كابوتشينو

كافية التيه

 موكا كافيه

 امريكانو

 قهوة عربية

 قهوة تركي

Espresso   ( Single or Double)

Café Macchiato   ( Single or Double)

Cappucino ( Espresso with hot steamed milk foam )

Café Latte ( Espresso with hot steamed milk Flavors, Caramel, Almond,Vanilla )

Café Mocha ( A latte with belgian chocolate)

Americano

Arabic Coffee 

Turkish Coffee ( Slowly Stired coffee prepared in a pot with or without sugar)

20/30

20/30

30

30

30

20

30

30
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Crimson Raspberry Solstice  18
Flavored Fruit infusion 

هة كريمسون راسبيري سولستايس – مع فواكه ُمنكَّ

COFFEE

Espresso 18/22
 إسبريسو 18/22

Macchiato 19/23
ماكياتو 19/23

Cappuccino 22
كابتشينو 22

Café Latte 22
كافيه التيه 22

Café Mocha, a latte with Belgian chocolate 24
    موكا كافيه، التيه مع الشوكوالته البلجيكية 24

Americano 18
أمريكانو 18

Turkish Coffee 18
قهوة تركية 18

  شاي االفطار االنجليزي 

 شاي ايل غراي

شاي االخضر بالياسمين

 شاي االخضر

شاي البابونج

English Breakfast 

Earl Grey Tea

Jasmine (Green Tea) 

 Green Tea

Yellow Star Camomile ( herbal Fusion )

22

22

22

22

22

TEA

Victoria Breakfast - Black Tea 18
إفطار فيكتوريا – شاي أسود

Tale Of Grey - Earl Grey 18
تايل أوف جراي – إيرل غراي

Jasmine Pearl - Green Tea 18
جاسمين بيرل – شاي أخضر

The Shimmering Emerald - Green Tea 18
ذا شيمرينج إميرالد – شاي أخضر

Yellow Star Chamomile 18
يلو ستار كاموميل

Crimson Raspberry Solstice  18
Flavored Fruit infusion 

هة كريمسون راسبيري سولستايس – مع فواكه ُمنكَّ

COFFEE

Espresso 18/22
 إسبريسو 18/22

Macchiato 19/23
ماكياتو 19/23

Cappuccino 22
كابتشينو 22

Café Latte 22
كافيه التيه 22

Café Mocha, a latte with Belgian chocolate 24
    موكا كافيه، التيه مع الشوكوالته البلجيكية 24

Americano 18
أمريكانو 18

Turkish Coffee 18
قهوة تركية 18

SIGNATURE TEAS
       تشكيلة الشاي الخاصة والتميزة   

 




