
    

 قد تحتوي جميع األطباق على مسببات الحساسية التالية:

N – مكسرات  |  V – خضروات  |  VE – نباتي  |  GF – خال من الغلوتين  |  G – غلوتين  |

  D – منتجات ألبان  |  E – بيض   |  SO – فول الصويا  |  S – سمك و/أو محار   |  P - فول سوداني    

SE - سمسم  |  M - خردل  |  C – كرفس

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 5% ضريبة القيمة الُمضافة.

BREAKFAST اإلفطار

50  BOWL OF GOODNESS V
بطيخ، موز، مانجو، أناناس، برتقال، فراولة، نعناع

55  BAKER’S BASKET G D N V
رول القرفة، خبز بالشوكوالتة، كرواسون بالزبدة، زبدة فرنسية، مربى

60  EGGS DONE YOUR WAY G D N
بيض مطهو حسب ذوقك، خبز محمص اجعله مميزًا واختر من 

أطباق الفطور الجانبية المفضلة لديك

65  DECONSTRUCTED GRANOLA G D N V
الجرانوال المميزة لدينا، زبادي قليل الدسم، موز، عسل، فواكه طازجة، 

توت مشّكل، سوبر سيدز
 

                                      70  VEGAN BREAKFAST G N V VE
البطاطا الحلوة المشوية، خضروات مفرومة، توفو محمر، أفوكادو 

وسبانخ صغير، توست نباتي

70   EGGS ROYAL G D N S
إنجلش مافن، بيض مسلوق، سلمون مدخن، هاش براون، هليون، 

سبانخ، صوص هولنديز 

70  SHAKSHUKA G D
سجق، طماطم بلحية، فليفلة، بصل، ثوم، توابل، بيض مخبوز ببطء، 

خبز محمص

70  AVOCADO ON TOAST G D N S
بيض مسلوق أو سلمون مدخن، خل بلسمي أفوكادو مهروس، 

طماطم مخبوزة، خبز محمص، جبن بارميزان مبشور، سلطة

70   SAVOURY OATMEAL
  BREAKFAST BOWL G D N

دقيق الشوفان اللذيذ، بيض مسلوق، خضروات صحية،
حمص، سوبر سيدز، جبن فيتا مفتت

80   MEDITERRANEAN
BREAKFAST TO SHARE G D N V

كرات لبنة، حمص، خضروات طازجة، فالفل، زيتون متبل، جبن مشوي، 
بيض، خبز بيتا

90  ENGLISH BREAKFAST G D N V

بيض مقلي، نقانق بتلو، لحم بقري مقدد، فطر سوتيه، هاش براون، 
طماطم مشوية، فاصوليا مطبوخة، خبز ريفي محمص، اختيارك من

مشروب ساخن أو كوب من عصير البرتقال الطازج

SIDES األطباق الجانبية 

20  HALVES AVOCADO V VE

أنصاص األفوكادو
20  HASH BROWN V VE

هاش براون
20  BAKED BEANS V VE

فاصوليا مطبوخة
20  SAUTÉED MUSHROOMS V VE

فطر سوتيه
25   VEAL BACON

لحم بقري مقدد
25   VEAL SAUSAGE

سجق بتلو
30  SMOKED SALMON S

سلمون مدخن

SOUP الشوربة

55   SPLIT PEA G D N
سجق الكوريزو المشوي

55  WILD MUSHROOM G D V
الفطر البّري و كريمة اوراق الثوم االخضر ، خبز بالثوم

55  SOUP OF THE DAY
شوربة اليوم المميزة التي ُيقدمها الشيف، اطلبها من النادل 

الخاص بك

 BURGER البرغر

80  BEYOND VEGAN G D V VE

برغر نباتي ،خيار، جبن شيدر نباتي، طماطم مشوية، خس، 
صلصة طماطم، أفوكادو، مايونيز نباتي يقدم مع سلطة 

جانبية أو بطاطا حلوة مقلية

105   BUTCHER’S WAGYU G D N

برغر لحم واغيو المميز لدينا، جبن شيدر، خس، خيار، طماطم 

ناضجة، بيض مقلي، خردل، مايونيز، خبز متعدد الحبوب

 SANDWICH الساندويتشات

70  PRESSED VEGETABLE PANINI G D V

MEDITERRANEAN
سندويش الخضار و الجبن 

فلفل مشوي، سكواش، كوسة، جبن موزاريال طازج، ريحان

80   CLUB SANDWICH G D N

سندويش الدجاج
دجاج بالمايونيز، لحم الديك الرومي المقدد، بيض مقلي، 
طماطم، جبن شيدر، خس أيسبرغ، مايونيز، توست ابيض

80   Avocado G D N V أفوكادو اإلضافات 

90   Smoked Salmon G D N S سلمون مدخن  

 WRAP  السندويش الملفوف

75   SPICY PRAWN WRAP G D S

خبز التورتيال المصنوع من الدقيق محشو، روبيان حارة، خس، 
جبن شيدر، أوراق كزبرة، هالبينو، صلصة طماطم، صوص 

الرانش

80    CHICKEN MUSAKHAN WRAP G N

دجاج طري مشوي، سماق، بهارات، زعفران، صنوبر، طحينة

PIZZA البيتزا

75   GARDENIA G D V

بصل، فطر، باذنجان، فلفل، ذرة حلوة، بروكلي،
طماطم كرزية طازجة، صلصة طماطم

75  MARGHERITA PIZZA G D V

طماطم، جبن موتزاريال، أوراق ريحان طازج
 

80   PEPPERONI PIZZA G D

صلصة طماطم، بيبيروني بقري، جبن موزاريال، أوراق جرجير، 
جبن بارميزان مبشور، زيت الكمأة 

80   CAULIFLOWER PIZZA G D V VE

قاعدة من القرنبيط، صلصة طماطم، فطر، بصل، سبانخ، جبن 
موزاريال، أو جبن نباتي

85   SEAFOOD PIZZA S G D

روبيان طازجة متبلة بتوابل الكاجون واألعشاب، كاليماري، 
سلمون، بلح البحر، جبن موزاريال، جبن جاك

  

*ُتقدم جميع السندويشات مع اختيارك من البطاطس 
المقلية/ البطاطا الحلوة المقلية أو سلطة مشّكلة

 STARTERS المقبالت

55  MEDITERRANEAN NACHOS G D N V
حمص، صلصة غموس جبن فيتا الحارة، خيار

65  COLD MEZZEH G D V N
حمص، لبنة بالزعتر، ورق عنب، فتوش، خبز لبناني

70  FRIED HALLOUMI STICKS G D V
جبن حلوم مقلي مع ترافل مايو

145  ANTIPASTO PLATTER TO SHARE G D S
صحن ناتشو، روبيان، أجنحة دجاج، حلقات كاليماري، أصابع حلومي، 

بطاطس ويدجز، صلصات غموس

150  OYSTERS WITH CONDIMENTS
مّحار طازج

OR
             OYSTERS ROCKEFELLER (6 PCS) G D S 

محار مطهو مغطى باالصلصة الخضراء

485  ROYAL STYLISH CAVIAR G D S

30 جرام بيلوغا كافيار ا، مقبالت

BAR BITES بار اللقيمات

45   EDAMAME V VE
فول الصويا األخضر المطهو على البخار، ثوم محمر، ملح 

الهيمااليا الوردي  

50   ARANCINI G D V
كرات أرز االرانشيني  

زيتون أسود، أرانشيني الطماطم المجففة، جبن ذائب،
خل بلسمي، راغوت الطماطم البلحية، جبن برميزان مبشور

 

65   CRISPY CALAMARI G D S
حلقات كاليماري بانكو مفتتة، ريحان، صلصة أيولي بالثوم 

المحمص، شرائح ليمون

70  CLAY POT ROASTED CHICKEN MEAT BALLS G D
كرات الدجاج المشوي 

بازنجان، جبن، أعشاب طازجة

 70  BAKED GREEK CHICKEN WINGS G D
اجنحة الدجاج المشوية

أعشاب طازجة، صوص تزاتزيكي

75   SHRIMPS FRA DIAVOLO S N
روبيان 

مطهو مع الطماطم، البيستو الحار

SALADS السلطات

 75  ROASTED PUMPKIN G D N V
قرع بالثوم واألعشاب مشوي، بصل، أوراق الجرجير، مخلل 

الشمندر، سبانخ صغيرة، جبن فيتا، جوز، حبات الرمان، صلصة 
الخل البلسمي

75   GREEK LENTIL G D V
عدس أخضر مطهو ببطء، زيتون كاالماتا، طماطم كرزية 

ناضجة، بيمنتو، شرائح الخيار، جبن الفيتا، صلصة األوريجانو 

75   SEARED TUNA S
زيتون مانزانيال تابناد، سلطة خيار مبرد 

75    CAESAR
سلطة سيزر التقليدية، قلوب الخس الروماني مغموسة 

بصلصة السيزر، األنشوجة، جبن البارميزان، بيض مسلوق، خبز 
محمص بالثوم

15  Grilled Chicken Breast G D صدر دجاج مشوي اإلضافات 
15  Avocado G D V أفوكادو  
20  Cajun Shrimps G D S روبيان بتوابل الكاجون  

75   CHICKEN KETO N
دجاج طري مشوي، أفوكادو، خرشوف، فلفل أحمر، طماطم 

كرزية، جبن موزاريال، أوراق ريحان، سبانخ، خس ميسكلون، لوز، 
صلصة توت العليق

80  PERSIAN SALMON & KALE N S
سمك السلمون المطهو ببطىء، كيل، جوز البقان المسكر، 

كينوا ملونة، وشرائح حمضيات، دبس رمان 

95    CHILLI-RUB STEAK
شريحة لحم متبلة، أفوكادو، خرشوف مشوي، طماطم كرزية، 

خس ميسكلون، صلصة أعشاب إيطالية

130   PAN FRIED FOIE GRAS G D N
كبد االوز كمثرى بورجوندي، تين مكرمل، سلطة،  خبز البريوش



    

 قد تحتوي جميع األطباق على مسببات الحساسية التالية:

N – مكسرات  |  V – خضروات  |  VE – نباتي  |  GF – خال من الغلوتين  |  G – غلوتين  |  D – منتجات ألبان  |  E – بيض   |  SO – فول الصويا  |  S – سمك و/أو محار   |  P - فول سوداني  |  SE - سمسم  |  M - خردل  |  C – كرفس

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 5% ضريبة القيمة الُمضافة.

 PASTA المعكرونة

75   PENNE ARRABBIATA G D V
معكرونة بيني مطهوة بصلصة الطماطم الغنية، الزيتون 

األسود، الريحان الطازج، شرائح الفلفل الحار
طماطم كرزية، جبن بارميزان

75  GLUTEN FREE PASTA D V
صلصة طماطم غنية طازجة، معكرونة خالية من الغلوتين، 

خضروات مشوية، سبانخ، تقدم مع جبن البارميزان 

80   FOREST MUSHROOM RISOTTO G D V
راغوت الفطر البري، سبانخ ذابلة، زبدة الكمأة، جبن بارميزان

80   SMOKED CHICKEN FETTUCCINE G D
معكرونة فيتوتشيني ممزوجة بصلصة كريمية بيضاء، دجاج 

مدخن، طماطم مجففة، سبانخ صغيرة، جبن بارميزان 

85   CAPELLINI BOLOGNESE G D
راغوت اللحم البقري التقليدي المميز لدينا، يقدم مع معكرونة 

كابيليني، جبن بارميزان مبشور، صلصة ريحان طازجة

85  LAMB AGNOLOTTI G D
لحم ضأن مطهو ببطء، صلصة كريمة بفطر بورسيني، 

جورجونزوال

85   SEAFOOD LINGUINI G D S
معكرونة لينجويني بصلصة الكركند الكريمية، روبيان، بلح 

البحر األخضر، إسقلوب محمر، كاليماري

 GRILL المشاوي
مع اختيارك من طبق جانبي واحد وصوص واحد

150   AUSTRALIAN LAMB CHOP 350g
كستاليناالغنم المشوي

165   USDA CERTIFIED BEEF TENDERLOIN 230g
فيليه اللحم االمريكي 

185  USDA CERTIFIED RIB EYE STEAK 320g
ريب اي امريكي

190   GRILLED JUMBO PRAWN 500g S
روبيان كبير مشوي

220   GILLED LOBSTER 700 - 800g S
لوبستر مشوي

295   WAGYU RIB EYE 250g

310   MIXED GRILL PLATTER D S
مشاوي مشّكلة 

ريش ضأن، شيش كباب، شيش طاووق، روبيان جامبو، ستيك 
مشوي، صوص ثوم

 SIDES األطباق الجانبية

25   Steamed Rice V VE
أرز مطهو على البخار

30  Hand Cut Chips V VE
رقائق بطاطس

30  Creamy Mashed Potatoes G D V
البطاطس الكريمية المهروسة

30  Sautéed Spinach G D V
سبانخ سوتيه

30  Sautéed Vegetables V VE
خضروات سوتيه

30  Ratatouille Vegetables V VE
خضروات راتاتوي

30  Pasta al Burro (Buttered Pasta) G, GF, V
معكرونة بالزبدة

30  Crushed New Potatoes V, VE
بطاطس مهروسة

 SAUCE الصوصات

 Black Pepper Sauce G
صوص الفلفل األسود

 Hollandaise Sauce D
صوص هولنديز

 Mushrooms Sauce G D
صوص الفطر

 Lemon Butter Sauce G D
صوص الزبدة والليمون

Chimichurri Sauce
صوص تشيميشوري

MAIN COURSE األطباق الرئيسية

85  CHICKEN SCHNITZEL G D N
شريحة الدجاج المقلي 

يقطين مهروس، فاصوليا خضراء، لوز، زبدة بالليمون

95    BAKED BLACKENED COD S
سمك الكود المشوي

ُتقدم فوق البوتانيسكا، زيتون كاالماتا، طماطم كرزية شبه مجففة، 
بقدونس مسطح األوراق

95    SPATCHCOCKED GRILLED CHICKEN G D N
الدجاج المشوي

توابل مغربية، فليفلة مكرملة، زيتون، ذرة مهروسة

105   BAKED SEABASS D S
سمك قاروص مخبوز على ورق فويل ومتبل بمزيج لذيذ من الليمون، 

الطماطم، الثوم واألعشاب الطازجة والتوابل

120    OSSO BUCCO G D
لحم موزات مطهو على

ريزوتو بالزعفران، جريموالتا، سلطة

240  SPANISH PAELLA D S
باييال

أرز إسباني مطبوخ في مرق المأكوالت البحرية، بصل، ثوم، فلفل حلو، 
مأكوالت بحرية، بقدونس وشرائح ليمون

MEMBER’S FAVOURITE األطباق المفضلة

75  SALMON POKÉ  BOWL G N S
مكعبات السلمون الطازج المتبل بصلصة الصويا الحارة، 

بذور السمسم، األفوكادو، بصل أخضر، أرز قصير الحبة، 
أوراق نوري، شرائح ليمون   

90    FISH & CHIPS G D S
فيليه سمك القد التقليدي بالبقسماط، بازالء طرية، صلصة 

التارتار، بطاطس مقلية، موسلين الليمون

90  NASI GORENG G D N S
أرز إندونيسي مقلي مع مزيج من البهارات الحارة، ساتاي 

الدجاج، بيض مقلي، كراكرز الروبيان 

90  BUTTER CHICKEN G D N
فخذ دجاج تندوري مع الكاجو المتبل، مرق طماطم،

يقدم مع أرز بسمتي، خبز نان، بوبادوم، ليمون مخلل 

95   MISO GLAZED SALMON D S
فيليه سلمون مشوي، كينوا محمرة، ثوم أسود، 

رقائق بونيتو

DESSERT الحلويات

18  HOMEMADE ICE CREAMS D V Per Scoop
للقطعة الواحدة

فانيليا، فراولة، شوكوالتة
 

45   TIRAMISU G D N V

45   GLUTEN FREE APPLE CAKE D N V
كريمة الجبن، تفاح مجفف، قطع شوكوالتة بيضاء 

45   STICKY DATE & GINGER PUDDING G D N V
كيك التمر و الزنجبيل

صوص التوفي، آيس كريم فانيليا جورميه

48   BLUEBERRY CHEESECAKE G D N V
ـشيز كيك | كيك الجبن 

كومبوت توت، توت طازج، كريمة شانتيلي الحلوة

48   HAWKSBILL’S KNICKERBOCKER G D N V
اآليس كريم المميز لدينا، فواكه استوائية، توت طازج، 

صوص شوكوالتة، مكسرات محمصة، كريمة مخفوقة، وافل  

48   FRUIT PLATTER & ORANGE SORBET V VE
فواكه استوائية طازجة، سوربيه برتقال 

MOCKTAILS الموكتيالت

27  DRIVING RANGE SMASH
فراولة، أوراق الريحان الطازجة، فيتامين ويل 

27   THE ARNOLD PALMER
عصير ليمون طازج وشاي مثلج طازج مع شريحة ليمون

27   FROZEN SEA
عصير أناناس، شراب جوز الهند، بلو كوراكاو، كريمة 

مخفوقة

MILKSHAKES الميلك شيك

27   COOKIES & CREAM MILKSHAKE
آيس كريم شوكوالتة، كريمة، أوريو، كريمة مخفوقة

27   DOUBLE CHOCOLATE MILKSHAKE
آيس كريم شوكوالتة، كريمة، صوص شوكوالتة، كريمة 

مخفوقة

27   STRAWBERRY MILKSHAKE
آيس كريم فراولة، كريمة، شراب فراولة، كريمة مخفوقة

 SOFT DRINKS المشروبات الغازية

 17  COCA COLA, FANTA, SPRITE,
 DIET COKE, ICED TEA

كوكاكوال، فانتا، سبرايت، 
دايت كوك، شاي مثلج

Large كبيرة  Small صغيرة  WATER المياه

17  12   HOUSE STILL
مياه معدنية

30  20   PELLEGRINO SPARKLING
مياه فوارة بيليغرينو

29  16  AQUA PANNA STILL
مياه معدنية أكوا بانا

HOT DRINKS المشروبات الساخنة

17  ENGLISH BREAKFAST
 /JASMIN/ EARL GREY /

PEPPERMINT/ CHAMOMILE
شاي اسود اإلنجليزي/ الياسمين/إيرل جراي

/نعناع/بابونج  

19  AMERICANO
أمريكانو

16  ESPRESSO
إسبريسو

21  CAPPUCCINO
كابوتشينو

21  CAFÉ LATTE
كافيه التيه

4   :Add ons اإلضافات
 Vanilla, Hazelnut, Chocolate

فانيليا، بندق، شوكوالتة


