
M E D I T E R R A N E A N  C U I S I N E

M E N U



Embark on a culinary journey through the flavours of the Meditterranean region in Zaytuna Restaurant,

Our chefs present an authentic cuisine, full of aromas and with the freshest products.

 انطلق في رحلة طهوية إلى البحر المتوسط واستمتع بنكهات مذهلة في مطعم زيتونة.
يقدم طهاتنا المأكوالت ا�صلية مليئة بالروائح والمنتجات الطازجة 



Vegan

Dairy FishTree Nuts Peanuts Egg Shell�shSoy beansGluten

Beef/Meat Chicken
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Traditional oriental lentil soup with cumin and fried bread
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Pesto drizzle and toasted ciabatta
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Romaine lettuce with toasted ciabatta, beef bacon,
anchovies, dressing and parmesan   
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Romaine lettuce with tomatoes, cucumbers, fried bread
and sumac dressing

with Chicken - AED 15
with Grilled jumbo prawns -  AED 45

شوربة عدس
شوربة العدس الشرقي التقليدية تقدم مع الخبز المحمص والكمون

شوربة الطماطم و الكريمة 
مع صوص الريحان و الخبز المحمص

فتوش
الخس الرمانى و الطماطم والخيار و تقدم مع الخبز المحمص

سلطة القيصر
التشيباتاخس روماني مع الخبز                 ولحم البقر المقدد وصلصة االنشوجة

 اضافة دجاج مشوى       درهم
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السالطاتالشوربات, المازة الباردة /                   و المقبالت الساخنة
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ساندوتش وبرجر
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With garlic cream, gherkins,lettuce and tomatoes

Lamb kofta in homemade baladi bread, topped 
with garlic tahini sauce, onions, cucumbers and tomatoes 
served with salad and french fries 
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Triple-decker toasted brown bread with chicken salad,
fried egg, beef bacon, tomatoes, lettuce

ساندويتش شاورما عربي 
يقدم مع كريمة الثوم و الطماطم الخس والخيار المخلل

With garlic cream, gherkins,lettuce and tomatoes يقدم مع كريمة الثوم و الطماطم الخس والخيار المخلل

كلوب ساندويتش

لحم بقري مقدد ، طماطم 

All sandwiches are served with french fries and side salad

 اضافة ربيان مشوى         درهم

خبز أسمر محمص تربل ديكر مع سلطة دجاج ، بيض مقلي ،
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Hummus, mutable, tabouleh, mixed fatyer and kebah

�� طبق زيتونة
حمص ، متبل ، تبولة ، فطاير مشكل وكبة

*Signature Dish
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Vegan Beyond Burger, tomato lettuce and onion
�����������	�������

شاورما خضار

ساندويتش كفتة
كفتة لحم يقدم مع خبز بلدي

وصلصة الطحينة والثوم, والبصل, والخيار, والطماطم
وسلطة و بطاطا مقلية
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Angus beef topped with tomato, lettuce, caramelized 
onions and cheese

Add fried egg - AED 5
Add beef bacon-  AED 5
Add sweet beetroot - AED 4
Add grilled mushrooms - AED 4

    بالطماطم والخس
والبصل المكرمل والجبن

برجر لحم 
برجر لحم أنجوس مغطى                 

5
4

5
 مشروم مشوي       درهم إماراتي 4

إضافة لحم بقري مقدد       درهم إماراتي إضافة

إضافة بيض مقلي      دراهم
 إضافة شمندر حلو       دراهم

فيجان بيوند برجر
طماطم ، خس وبصل

برجر عضوي صحي



Vegan

Dairy FishTree Nuts Peanuts Egg Shell�shSoy beansGluten

Beef/Meat Chicken
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االطباق الرئيسية

Long grain rice, herb, Indian spices, 
cashew nuts and raisins 
Served with fried onions, raita and papadum
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Long grain rice, chicken, herb, Indian spices, 
cashew nuts and raisins 
Served with fried onions, raita and papadum

أرز طويل الحبة ، دجاج ، أعشاب ، بهارات 
هندية وزبيب يقدم مع البصل المقلي والرايتا

والبابادوم

برياني دجاج 

Indian cottage cheese cooked in rich, creamy tomato gravy 
with a  blend of spices .Served with steamed rice and naan bread

Marinated and grilled half chicken
Served with roasted with baby potatoes and seasonal vegetables

Grain fed beef tenderloin with green peppercorn sauce 
Served with seasonal vegetables and french fries or mashed potato
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Succulent pieces of chicken cooked in rich, creamy tomato gravy 
with a  blend of spices
Served with steamed rice and naan bread

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

مساال الدجاج بالزبدة 
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Lamb cubes, kofta, shish tawouk served  with french fries 
tahina and garlic sauce, pickles

تشكيلة من شقف اللحم ,شيش طاووق و الكفتة تقدم مع معجون
 الثوم ,والبطاطا المقلية والمخلل
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Pasta tossed in butter, cream and a touch of garlic with beef bacon 
Served with grated parmesan cheese

Pasta tossed in butter and cream
Served with grated parmesan cheese

معكرونة الفتوشيني
 بصوص جبنة البارميزان  والكريمة

كاربونارا

والثوم واللحم المقدد
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سباغيتي بولونيس

فيتوشيني ألفريدو

برياني نباتي
أرز ، بهارات هندية,

الكاجو, والزبيب,
تقدم مع البصل المقلي, رايتا و خبز مقرمش

بانير مساال بالزبدة

تندرلوين لحمة
ستيك لحم بقري تندرلوين تغذى على الحبوب

تقدم مع صوص الفلفل واختيارك من الخضار المطهوة) 
(على البخار أو السوتيه ، والبطاطس المقلية أو البطاطس المهروسة

دجاج مشوي مع خضار
نصف دجاجة متبلة و مشوية

تقدم مع بطاطاس محمرة وخضروات موسمية

الجبن الهندي المطبوخ في صوص كريمة الطماطم الغني
مع مزيج من البهارات, يقدم مع أرز على البخار و خبز نان

Classic spaghetti pasta with meat sauce and parmesan cheese اسباجيتي كالسيكية بصلصة اللحم وجبنة البارميزان 

باستا مطبوخة بالزبدة والكريمة, تقدم مع جبنة بارميزان



Vegan

Dairy FishTree Nuts Peanuts Egg Shell�shSoy beansGluten

Beef/Meat Chicken
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براوني الشوكاله مع الجوز 
يقدم مع ايس كريم الفانيليا 

فطيرة التفاح

يقدم مع كريم الفانيليا

صحن الفواكه المشكلة 

فواكه موسمية متنوعة
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الحلويات

Served with whipped cream and vanilla icecream 
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Assorted seasonal fruits

Served with whipped cream and vanilla icecream 

أيس كريم - 

شوكوالتة / فانيليا / فراولة
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Chocolate/ vanilla/ strawberry
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Lean and light dishes with less than 
550 calories promoting vegan 
specialties & healthy living!

Quinoa Salad

Served with Bruschetta tomatoes and drizzle of vegan pesto
Served with a side of mesclun salad

Served with arugula, cherry tomato, cucumber, carrot and red onion
Lemon juice and extra virgin olive oil dressing 

Salmon Fillet alla Plancha ��
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فيليه سمك السلمون المشوي

تقدم مع طماطم بروشيتا و 

 سلطة الكينوا

يقدم مع جانب سلطة الميسكلونرذاذ من نبات البيستو النباتي

تقدم مع جرجير ، طماطم ، خيار ، جزر و بصل أحمر,
ليمون وصلصة, زيت الزيتون

ام علي 

رقائق العجين و المكسرات باللبن 
����� ��
Made of fluffy pastry, nuts and raisins
soaked in warm sweetened milk and 
baked with whipped cream

*Signature Dish

والكريمة المخفوفة

والكريمة المخفوفة

معلقة واحدة
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Add Chicken
Add Jumbo Prawns

دجاج
روبيان
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���� أختار الكيك المفضل لديك إبتداء من 15 درهم



Vegan

Dairy FishTree Nuts Peanuts Egg Shell�shSoy beansGluten

Beef/Meat Chicken
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عصائر طازجة
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الموكتيل المميز

Mint, lemon, soda

Banana, kiwi, apple

Pineapple, strawberries, orange, cucumber
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Latte
Black
Mocha

زيتونة سوفت موهيتو

ليمون

البرتقالي

بطيخ

أناناس

تفاحة

الفراولة

نعناع ، ليمون ، صودا

ليمون نعناع

دفعة جديدة

هايبر

قهوة مثلجة

موز ، كيوي ، تفاح

أناناس ، فراولة ، برتقال ، خيار

التيه
أسود
موكا
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English breakfast tea, 
lemon & honey

شاي زيتونة مثلج

شاي الفطور اÆنجليزي
بالليمون والعسل 



Vegan

Dairy FishTree Nuts Peanuts Egg Shell�shSoy beansGluten

Beef/Meat Chicken

فانيال

شوكوالتة

الفراولة
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ميلك شيك
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مشروبات ساخنة

شاي مغربي بالنعناع الطازج

الكرك تشاي

شاي أسود

شاي أخضر

الحقن العشبية
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إسبرسو

كافيه ماكياتو

كابتشينو

كافيه التيه

موكا كافيه

أمريكانو

قهوة تركية
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مياه محليه

مياه محليه 

مازال اكوا بانا ��� مل

مازال اكوا بانا � لتر

مازال سان بيليجرينو ��� مل

ستيل سان بيليجرينو � لتر
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كوكا كوال - عادي / زيرو

فانتا أورانج

سبرايت - عادي / دايت

الزنجبيل البيرة

ريد بول
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المشروبات الغازية
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������������� ���لم           ريريب

صغيرة

كبيرة
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ماء

هاينكن ٪0.0 خالي من الكحول بي في 330 مل
 

Apple
تفاح



For more information, contact:
Tel: +9714 428 9999 | Email: welcome.asma@timehotels.ae

Address:  Al Barsha Rd - Al Barsha 1, Dubai

A S M A
H O T E L


