 وجبات خفيفة ولفائف،سلطات

Salads, Snacks & Wraps
Gulf Prawn Cocktail (S)

AED 75

)كوكتيل روبيان الخليج (ح
القريدس المنقوع مع البرتقال
صلصة الكوكتيل

AED 50

)بنجابي سمبوسة (ن) (ص
محشوة بطاطس متبلة ببذور
الكزبرة و توابل هندية
تقدم مع ليمون و نعاع و صلصة تمر هندي

AED 60

)بانيني الخضار المشوية (ن
، فطر، باذنجان،فلفل مشوي
 و جنة موزاريال،كوسة

Marinated prawns with orange
cocktail sauce

Punjabi Samosa (V) (S)
Golden fried filled with potato spiced
with coriander seeds and Indian spices,
Served with fresh lime, mint and yoghurt
tamarind dip

Roasted vegetable Panini (V) (H)
Grilled pepper, eggplant, mushroom,
mozzarella and zucchini

سلطة القيصر
)تقليدية (ن
روبيان

Caesar Salad
-

Classic (V)
Lime Prawns

Chicken Tikka Wrap (S)

AED 70
AED 90
AED 75

)لفائف دجاج تيكا (ح
دجاج مع خلطة توابل هندية و الطماطم
و البصل و الفلفل الحلو و األخضر الحار

AED 85

كلوب ساندويش
، خس، طماطم، بيض، لحم مقدد،لحم مشوي
جبن

AED 60

كاالماري مقلي
 الليمون الطازج و،أوراق الجرجير
كريمة طازجة بطعم الليمون

AED 75

فيتوتشيني الدجاج والفطر
، صلصة ألفريدو دسمة،صدر دجاج مشوي
فطر أبيض كراث الموز وجبن البارميزان

Sautéed Indian spiced chicken tikka with
capsicums, onion, tomato & green chili

BAS Club (C)
Smoked chicken, veal bacon, egg,
tomato, cheese and lettuce

Salt & Pepper Calamari
Arugula leaves, fresh lemon and
Lime crème fraiche dip

Chicken & Mushroom Fettuccini
Char-grilled chicken breast,
creamy Alfredo sauce, white button
mushroom, banana shallots and
Parmesan cheese

*All prices are inclusive of 10% Municipality fees, 10% service charge and 5% UAE VAT.

 ضريبه القيمه المضافه%5 رسوم الخدمة و٪01  رسوم بلدية و٪01 جميع األسعار شاملة
Contain Nuts (N), Vegetarian (V), Healthy (H), Gluten free (G)
(مكسراتN) ( خضراوتV) (صحيىH) (خالى من الغلوتينG)
Food described may contain nuts or other ingredients, which in certain people can lead to allergic reactions.
Please inform us for an alternative choice. All the above are certified Halal products
الئحة الطعام قد تحتوى على المكسرات او غيرها من المكونات
والتى فى بعض الناس يمكن ان يؤدى الى الحساسية يرجى اعالمنا عن خيار بديل
جميع منتجاتنا حالل

Spicy Chicken Wings (S)

AED 65

)أجنحة دجاج حارة (ح
تقدم مع الجبن األزرق البارد و
عصي الكرفس

AED 50

)بطاطس بارميزان والكمأة (ن
،بطاطس مقلية مغلفة بزيت الكمأة
 البارميزان الطازجة واألعشاب،والتوابل

AED 85

باب الشمس برجر لحم
 بصل وجبن، طماطم،لحم مفروم يقدم مع خس

AED 75

)تشكيلة المقبالت العربية (مك
، سامبوسك لحم، كبة، تبولة، متبل،حمص
فطاير سبانخ وخبز عربي طازج

Served with cool blue cheese dip and
celery sticks

Parmesan Truffle Fries (V)
Coated French fries, truffle oil,
spices, fresh parmesan & herbs

BAS Prime Beef Burger (C)
Minced patty, cucumber, tomato and
lettuce topped with cheese and onions

Assorted Arabic Mezzeh Platter (N)
Hommus, mutable, tabouleh, kibbeh,
meat sambousik, spinach fatayer and
fresh warm Arabic bread

حلويات

Dessert

Italian Cheese Cake

AED 45

كعكة الجبن اإليطالية
 كريمة إنجليزية، فانيليا،جبنة ريكوتا

AED 45

بودنج التمر و التوفي
تقدم مع صلصة بوترسكوتش

AED 45

سندويش االيسكريم
 ايس كريم،شوكوالته مزدوجة رقاقة الكوكيز
 صلصة الكراميل, فانيليا،شوكوال

AED 45

كعكة الشوكوال السوداء
صلصة الفانيليا وتوت كومبوت

AED 60

تشكيلة من االجبان العالمية
،اجبان عربية و اوروبية تقدم مع الجوز
 العنب والتوت المجفف،بسكوت

Cream cheese & Ricotta, Vanilla crème
Anglaise

Date Sticky Toffee Pudding (C)
Served with butterscotch sauce

Ice Cream Sandwich
Double chocolate chip cookies, vanilla ice
cream, chocolate and caramel sauce

Chocolate Black Forest Cake
Vanilla sauce & berry compote

Assorted International Cheese
European and Arabian cheeses with
grapes, mixed nuts, dried cranberries &
Selection of crackers

*All prices are inclusive of 10% Municipality fees, 10% service charge and 5% UAE VAT.

 ضريبه القيمه المضافه%5 رسوم الخدمة و٪01  رسوم بلدية و٪01 جميع األسعار شاملة
Contain Nuts (N), Vegetarian (V), Healthy (H), Gluten free (G)
(مكسراتN) ( خضراوتV) (صحيىH) (خالى من الغلوتينG)
Food described may contain nuts or other ingredients, which in certain people can lead to allergic reactions.
Please inform us for an alternative choice. All the above are certified Halal products
الئحة الطعام قد تحتوى على المكسرات او غيرها من المكونات
والتى فى بعض الناس يمكن ان يؤدى الى الحساسية يرجى اعالمنا عن خيار بديل
جميع منتجاتنا حالل

AED 160

Afternoon Tea
Serves 2 , available from 3pm – 6pm

شاي العصر
يقدم لشخصين من الثالثة عصرا إلى
السادسة مساء
اختيار السندويشات
 الشبت والخيار،كريم الجبن
 بسلطة البصل،تونا
لحم مع كريمة هورسراديش
بيض و جرجير

Selection of Sandwiches
Cream cheese, dill & cucumber
Tuna with salad onion
Roast beef with horseradish cream
Egg & rocca

 عادي و بالزبيب،كعك طازج
 الكشمش،تقدم مع الفواكه المحفوظة
األحمر هالم و كريمة

Freshly baked plain & raisin
scones
Served with fruit preserves, red
currant jelly & Devonshire clotted
cream

معجنات فرنسية متنوعة
،جيلي توت العليق
شرائح فانيال
موس الشوكوال
،تمر الشوكوال األبيض

Assorted French Pastries
Raspberry fruit jelly glasses
Vanilla slice
Chocolate mousse cups
White chocolate dates

Deluxe Afternoon Tea (C)
Serves 2 , available from 3pm – 6pm

AED 240

شاي العصر فاخر
يقدم لشخصين من الثالثة عصرا إلى
السادسة مساء
اختيار السندويشات
سلمون مدخن
الروبيان الخليجي المنقوع
 بالتفاح و الهليون،جبنة بري
سلطعون و الكافيار
خضار مشوية بزيت الزيتون

Selection of Sandwiches
Smoked salmon
Marinated Gulf prawns
Brie cheese with apple and asparagus
Crab & caviar
Olive oil roasted vegetable

Freshly baked plain & raisin scones
Served with fruit preserves, red currant
jelly & Devonshire clotted cream

 عادي و بالزبيب،كعك طازج
 الكشمش،تقدم مع الفواكه المحفوظة
األحمر هالم و كريمة

Assorted French Pastries
Assorted macaroons
Fruit tartlets
Chocolate mocha
Opera cake
White chocolate seedless Majdool dates

معجنات فرنسية متنوعة
ماكارونس متنوع
كعكة الفاكهة
 موكا،شوكوال
كعكة األوبرا
شوكوالتة بيضاء مزروعة بالتمر

*All prices are inclusive of 10% Municipality fees, 10% service charge and 5% UAE VAT.

 ضريبه القيمه المضافه%5 رسوم الخدمة و٪01  رسوم بلدية و٪01 جميع األسعار شاملة
Contain Nuts (N), Vegetarian (V), Healthy (H), Gluten free (G)
(مكسراتN) ( خضراوتV) (صحيىH) (خالى من الغلوتينG)
Food described may contain nuts or other ingredients, which in certain people can lead to allergic reactions.
Please inform us for an alternative choice. All the above are certified Halal products
الئحة الطعام قد تحتوى على المكسرات او غيرها من المكونات
والتى فى بعض الناس يمكن ان يؤدى الى الحساسية يرجى اعالمنا عن خيار بديل
جميع منتجاتنا حالل

