POOL BAR

FOOD MENU
SALAD
AED
Seafood salad (GF)(H)(C)

92

سلطعون يقدم،جمبري جامبو، سرطان البحر الكندي1/2
مع األفوكادو و سلطة األعشاب بالليمون

1/2 Canadian lobster, Jumbo prawns, king crab, scallop, avocado, herb salad and citrus dressing
Arabic cold mezze (V)(N)

سلطة المأكوالت البحرية

87

المقبالت الباردة العربية
 فتوش، تبولة،حمص

Houmous, tabbouleh, fatoush
Caesar (N)

68

سلطة القيصر

Chicken or Kofta

78

دجاج أو كفتة

Shrimp

87

جمبري
جبنة البارميزان تقدم مع اللحم،خبز محمص بالزبدة،خس
سمك األنسوفة و بيض السمان،المقدد

Romaine lettuce, Parmesan butter toasted
croutons, bacon, anchovy & quail eggs
Super food salad with poached salmon(H)(GF)(C)

78

الكينوا و بذور شيا اللوز مع،اللفت،تقدم مع السبانخ
دبس الرمان و األفوكادو و صلصة الليمون

Wild rocket, spinach, kale, quinoa, flax seed, chia
seed, almond, goji berry, pomegranate, avocado with
citrus dressing

Village Greek salad (V)(H)(GF)

سلطة سوبرفوود مع سمك السلمون المسلوق

سلطة يونانية

78

 زيتون و الزعتر و، جبنة الفيتا، بصل، فلفل، طماطم،خيار
صلصة الليمون

Cucumber, cherry tomatoes, bell peppers, onion, feta
cheese, olives, oregano & lemon dressing
Caprese salad (V)(H)(GF)(N)

سلطة الكابريزي

78

جنة الموزاريال االيطالية مع البستو و الريحان و طبقة من
زيت الزيتون

Italian cherry Bocconcini mozzarella, vine
tomatoes with basil pesto and drizzled with olive oil
with extra virgin olive oil
BITES
Tacos (N)

سندويشات التاكو

78

 القشدة،قطع من لحم البقر التاكو تقدم مع األفوكادو
 صلصة الطماطم و الفلفل الحار،الحامضة

4 pcs of beef tacos served with guacamole, sour
cream, tomato salsa and Jalapeno
Fisherman’s fish & chips

83

سمك مقلي يقدم مع صلصة الترتار الليمون و البطاطس

Battered Cod, tartar sauce, lemon & steak fries
Fried calamari

السمك و البطاطس المقلية

الحبار المقلي

68

يقدم مع البطاطس بالثوم مع الليمون و المايونيز

Steak fries with garlic & lemon mayonnaise
Corn breaded chicken

دجاج مقدد مع المايونيز بالثوم

Corn coated chicken with garlic mayonnaise
Char grilled beef chorizo (C)

Served with steak fries and cheddar cheese sauce

الدجاج المقدد

68
73

لحم كوريز المشوي على الفحم
تقدم مع البطاطس و صلصة جبنة الشيدر

*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 (GF)
( مكسراتN) ( خضراوتV) ( صحيىH) (خالى من الغلوتينGF)
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

POOL BAR
FOOD MENU

AED
Parmesan truffle fries (V)

البطاطس بالبارميزان و الكمأة

68

شرائح البطاطس المقلية و المغلفة بزيت الكمأة و
البارميزان الطازج و األعشاب

Steak fries coated with truffle oil, fresh parmesan &
herbs
SANDWISCHES & MAINS
Wagyu burger (200 gm)

واغيو البرجر

87

لحم بقر من نوع واغيو مع السمسم اللحم المقدد
الطماطم البصل الجبن الخس تقدم مع البطاطس

Wagyu beef, sesame bun, bacon, tomato, onion,
cheese & lettuce served with steak fries
Sticky beef brisket (C)

83

لحم بقر مطهو ببطء مع الخس الخيار المخلل صلصة
شواء و تقدم مع البطاطس المقلية

Sesame burger bun, braised beef brisket, iceberg
lettuce, gherkins and house smoked BBQ sauce served
with steak fries
Club sandwich

قطع من صدور الحم البقري

كلوب ساندويتش

78

دجاج مشوي مايونيز لحم مقدد خس طماطم جبن بيض
مقلي تقدم مع البطاطس المقلية

Grilled chicken mayonnaise, bacon, lettuce,
tomato, cheese, fried egg served with steak fries
Crab and mango baguette (C)

78

رغيف فرنسي مع لحم السلطعون المنقوع مع المايونيز
األفوكادو و الخس مع صلصة المانجو يقدم مع بطاطس
مقلية

Baguette, marinated crab meat with mayo, avocado,
iceberg lettuce with mango salsa served with steak
fries
Shish taouk wrap

سرطان البحر و المانجو بالرغيف الفرنسي

لفائف شيش طاووق

78

دجاج مشوي على الفحم المايونيز و الثوم و الزبادي
بصل طماطم يقدم مع البطاطس المقلية

Char grilled chicken thigh with garlic mayonnaise,
yogurt, onion and tomato served with steak fries
Toasted vegetable delight (V)(N)

الخضروات المحمصة

68

خبز البانيني باذنجان كوسا طماطم مجففة كونفيت
البصل تقدم مع البطاطس المقلية

Panini, eggplant, zucchini, sundried tomatoes,
onion cornfit served with steak fries
Grilled Canadian Beef Tenderloin (200g)

170

حلقات البصل المقلية مع صلصة الطماطم المدخنة و
صلصة الفطر

Breaded onion rings, smoked tomato salsa and mushroom sauce
Grilled Salmon Medallion (180g)

ستيك بقر كندي مشوي

السلمون المشوي

97

تقدم مع األفوكادو و بطاطس مقلية و صلصة هولندية

Guacamole, steak fries, sauce Hollandaise
DESSERT
Pool sensation (N)

سنسيشون المسبح

53

ايس كريم مع اللوز المشوي و البندق و صلصة الكاراميل

Dulce de leche ice cream, grilled banana, fresh waffle, hazelnuts and caramel sauce
Fruit platter (H)(F)(C)
Served with honey comb

طبق فاكهة

49

فواكه مشكلة تقدم مع العسل

*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 (GF)
( مكسراتN) ( خضراوتV) ( صحيىH) (خالى من الغلوتينGF)
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

