COLD APPETIZERS & SALADS
المقبالت الباردة

AED

Al Sarab Cobb salad with lobster
92
Canadian lobster, cherry tomato, cucumber, artichoke, avocado, olive, quail egg, Halloumi cheese
 جبنة حلومي،  بيض فري،  زيتون، افوكادو،  ارضي شوكي،  خيار،  طماطم،سلطة السراب مع سرطان البحر
Mediterranean salad
87
Grilled goat cheese, cucumber, tomato, parsley, olives, pomegranate, bell pepper, onion
سلطة بحر المتوسط
 بصل،  فلفل،  رمان،  زيتون،  بقدونس،  خيار،  طماطم،جبنة الماعز المشوي

Hummus bil lahme(N)
Chickpeas spread topped with lamb and pine nuts
حمص باللحم
حمص مع لحم الضأن والصنوبر

49

Fattoush with pomegranate ( V ) ( C )
Mix of garden greens
سلطه فتوش مع الرمان
مزيج من الخضروات الطازجة

44

Tabbouleh ( V )
Parsley mixed with burgul, tomato,onions and olive oil
تبولة
 طماطم ممزوج مع البرغل,  زيت زيتون,  بصل, بقدونس

44

Baba ganoush (V )( H )(GF)
Roasted eggplant with onion and tomato
بابا غنوج
الباذنجان المشوي مع البصل والطماطم

44

Warak Enab (V )
Vine leaves wth rice , tomatoes , parsley and onions
ورق العنب سالط
 البقدونس والبصل,  الطماطم, ورق عنب مع األرز

44

Muhammara (V ) (N )
Chily and walnut spread
المحمرة
المكسرات مع الفلفل الحار

44

Labneh (V)(N)(GF)
Strained yogurt with olive oil and cracked pistaccio
لبنة
لبنة مع زيت الزيتون والفستق الحلبي

44

*All prices are inclusive of 07% Municipality fees, 10% service charge and 5% UAE VAT.

 ضريبه القيمه المضافه٪ 5  رسوم الخدمة و٪ 01  رسوم بلدية و٪ 7 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

HOT APPETIZERS
المقبالت الساخنه

AED

Grilled chicken wings (C) (GF)
أجنحة الدجاج مع الثوم

53

Parmesan truffle fries
البطاطس مع البارميزان بالكمأة

68

Lamb merquez sausage with tomato spicy sauce (S)
Spicy lamb sausages
نقانق لحم الضأن مع الطماطم
نقانق لحم الضأن الحاره

53

Punjabi Samosas (V) 4 pcs
Deep fried samosa stuffed with vegetable and potato
سمبوسك بنجابي
سمبوسك مقليه محشوه بالخضار والبطاطا

53

Falafel & tahini sauce (V ) ( C ) 6 pcs
Deep dried mashed chickpeas
 قطع٦ - فالفل وصلصة الطحينة
حمص مهروس مقلي

49

Hot Mezzeh
المقبالت الساخنه
Fried kebbeh 6 pcs
 قطع٦ - الكبة المقلية

53

Fried spinach fatayer 6 pcs
 قطع٦ - فطائر السبانخ المقلية

53

Fried cheese rokakat 6 pcs
 قطع٦ - رقاقات الجبن المقلية

53

*All prices are inclusive of 07% Municipality fees, 10% service charge and 5% UAE VAT.

 ضريبه القيمه المضافه٪ 5  رسوم الخدمة و٪ 01  رسوم بلدية و٪ 7 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

SANDWICHES & BITES
السندويتشات

AED

Chargrilled Prawns

165

Jumbo prawns, onion rings and tartare sauce

روبيان مشوي
 بصل دوائر مع صلصة التارتار، روبيان جامبو

Lamb burger

97

Sesame bun topped with a tangy mix of feta, arugula, olives, and sun-dried tomatoes
and mint-yoghurt dip served with steak fries

برغر لحم الضأن
 طماطم مجففة، زيتون، جرجير،خبز السمسم مع مزيج منعش من جبنة الفيتا
نعناع وزبادي مغمس ويقدم مع شرائح البطاطا

Dim Sum

97

Stack of 4 variety of Dim Sum, chicken and prawns, seafood dumpling
Spinach and vegetable bun, BBQ duck Pau, served with sweet chili and soy sauce

ديم سوم
 سبانغ وخضار،  مأكوالت بحرية،  دجاج والروبيان،  انواع من الديم سوم٤
بط مشوي ويقدم مع الصويا وصلصة الحلو الحار

Margarita Pizza (available from 18:00)

87

Pizza with tomato sauce and mozzarella cheese
بيتزا مرغريتا
بيتزا مع صلصة الطماطم وجبنة موتزاريال

Shish Taouk Wrap

78

Char grilled chicken thigh with garlic, yogurt, onion and tomato served with steak fries

لفائف شيش طاووق
 البصل والطماطم يقدم مع شرائح البطاطا،  والزبادي، سندويش الدجاج المشوي على الفحم مع الثوم

*All prices are inclusive of 07% Municipality fees, 10% service charge and 5% UAE VAT.

 ضريبه القيمه المضافه٪ 5  رسوم الخدمة و٪ 01  رسوم بلدية و٪ 7 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

BIG MOUTH MAINS

االطباق الرئيسية

AED

Seafood Mix grill (GF) (C)
Canadian lobster, jumbo prawn, scampi, green shell mussels, grilled sea bass served
With tartar sauce and Hollandaise sauce and steak fries
المأكوالت البحرية المشوية

340

 وسمك القاروس، بلح البحر، جمبري جامبو،سرطان البحر
تقدم مع صلصة التارتار وصلصة هولندي وشرائح البطاطا

Arabic Mix grill ©
Arabic spiced marinated shish taouk, lamb kabab, lamb kofta and lamb chops
Served with steak fries and garlic dip
المشاوي العربية

296

 واضلع لحم الضأن المنقوعة في التتبيله العربية،  كفتة، كباب، شيش طاووق
ويقدم مع شرائح البطاطا وتغميس الثوم

Roasted ½ corn fed chicken
Served with potato wedges, seasonal salad and mushroom sauce
½ دجاجة مشوية

131

 سلطة موسمية وصلصة الفطر، تقدم مع اجنحة البطاطس المقلية

Vegetable Tagine (V)(N)
Moroccan vegetable stew with aromatic spices, served with couscous
طاجين الخضراوات

92

 يقدم مع الكسكس،يخنة الخضار المغربي مع التوابل العطرية

*All prices are inclusive of 07% Municipality fees, 10% service charge and 5% UAE VAT.

 ضريبه القيمه المضافه٪ 5  رسوم الخدمة و٪ 01  رسوم بلدية و٪ 7 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

DESSERTS
الحلويات

AED

Um – Ali (N)

49

Served warm with pistachio nuts

ام علي
تقدم دافئة مع الفستق

Chocolate brownie (N)
Vanilla ice cream and chocolate sauce
كعكة الشوكوالته

49

آيس كريم الفانيليا وصلصة الشوكوالته

Fruit Platter (H) ©

49

Served with honeycomb

طبق الفاكهة
يقدم مع العسل

Ice cream (per scoop)

24

)اآليس كريم (لكل مكيال

*All prices are inclusive of 07% Municipality fees, 10% service charge and 5% UAE VAT.

 ضريبه القيمه المضافه٪ 5  رسوم الخدمة و٪ 01  رسوم بلدية و٪ 7 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

