
اإلفطار
 يتم تقديمه من الساعة 6:00 صباًحا حتى الساعة

12:00 ظهًرا



                قائمة الفطور
 تقدم مع الفواكه الطازجة المقطعه مع اختيارك من العصائر الطازجة والقهوة او الشاي

        فطور كونتيننتال (N)(G)(D)                                درهم45.00
سلة الخباز مخبوزات طازجة  وخبز محمص

ومربيات متنوعة وعسل وزبدة 
 تشكيلة من  الفاكهة شرائح الفاكهة

         الموسمية
 إفطار صحي (V)(N)(G)(D)                                      درهم65.00 

 جرا نوال مع التوت البري: يقدم مع الزبادي
اليوناني والعسل والمكسرات المحمصة

 سموثي أخضر: اوراق اللفت االخضر  ، سبانخ ،
خيار ، بقدونس ، تفاح أخضر ، زنجبيل

 بيض مسلوق 2: يقدم على الخبز و الحامض  
،وجبنة البارميزان المبشورة  وزيت زيتون

                      اإلفطار اإلنجليزي D(G)(N))                                   درهم85.00
 سلة الخبازين مخبوزات طازجة وخبز  محمص

ومربيات متنوعة وعسل وزبدة
 فاكهة مقطعة طازجة

 بيض طازج 2 : مخفوق ، أومليت ، مقلي  
 ،مسلوق

.مع اختيارك من نقانق الدجاج او نقانق اللحم
 تقدم مع مشروم سوتيه ، طماطم ، هاش

 براون ، لحم بقري مقدد مقرمش أو ديك
رومي مقدد وفاصوليا مطبوخة

 طبق عربي بيض شكشوكة مع الطماطم
 والفلفل والبصل. تقدم مع جبنة عربية ، فول

مدمس ، خضار طازجة مقطعة  ، مخلل وزيتون
سلة الخبز العربي

فاكهة مقطعة طازجة

اإلفطار العربي D(G)(N))                                       درهم75.00

(A) الكحول ، (D) األلبان ، (G) الغلوتين ، (N) المكسرات ، (S) المحار 
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة جميع الضرائب ورسوم الخدمة المطبقة



   أفوكادو ريكوتا تارتين (G)(D)                          درهم50.00  
 بيض مسلوق ، أفوكادو مهروس ، ريكوتا ،

 فلفل حار ، كزبرة وصوص سريراتشا يقدم على
توست خبز الجاودار

 بيض مسلوق ، حمص ، أفوكادو ، جرجير ، زعتر ،
 طماطم كرزية وجبنة فيتا يقدم على خبز

توست مع حامض

 اطباق البيض الخاصة

 البيض  المخفوق (G)(D)                                       درهم45.00
 بيض مخفوق ، بصل ، فطر ، فلفل حلو ،

 بطاطس ، فيتا ، ريحان ، صلصة
سمك السلمون بيجل مدخن (G)(D)                      درهم55.00  

 سلمون مدخن ، جبنة كريم ، ثوم  وصلصة
هولنديز تقدم على خبز البيجل

 بيض مسلوق ، أومليت ، بيض مقلي ، بيض
 مخفوق أو بيض مسلوق تقدم مع طماطم

مشوية وشرائح خبز محمص على الجانب

ديك رومي بيكون أو بيف بيكون
سجق بقري أو نقانق دجاج

هاش براون
فاصوليا مطبوخة

                    حمص مع خبز التوست (G)(D)                            درهم50.00  

 عدد 2 بيض طازج (G)(D)                                      درهم45.00

 أضف (G)(D)                                                         درهم10.00  

فطور ال كارت   

                   (D)(G)(N)(V) تشكيلة  من الحبوب                                                                                                     
 كورن فليكس ، كوكو بوبس ، أول-بران أو رايس

 كرسبيز تقدم مع حليب كامل الدسم ، حليب قليل
الدسم ، حليب لوز أو حليب خالي الدسم

درهم35.00 تشكيلة من  الفاكهة الطازجة 
شرائح الفاكهة الموسمية

درهم25.00

(A) الكحول ، (D) األلبان ، (G) الغلوتين ، (N) المكسرات ، (S) المحار 
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة جميع الضرائب ورسوم الخدمة المطبقة



                 من الصاج الجريل (V)(G)(D)                                   درهم45.00 
 بان كيك

 تقدم مع الكريمة المخفوقة أو شراب القيقب
الكندي والتوت

خبز محمص فرنسي
تقدم مع صلصة الكراميل المملحة والتوت

    طبق سمك السالمون المدخن (D)(G)                   درهم60.00
 سمك سلمون اسكتلندي مدخن يقدم مع خبز
التوست المحمص والقشدة الحامضة والكابرز

طبق االجبان المتنوعة (V)(N)(G)(D)                      درهم55.00       
 تقدم مع صلصة التين ، مقرمشات ، خبز كونتري ،

فواكه مجففة و مكسرات

  طبق االجبان العربية  
يقدم مع خبز البيتا

الزبادي (V)(D)                                                      درهم15.00 
قليل الدسم ، سادة أو مع نكهات عدة

    درهم55.00

توفو  مقلي مخفوق
 فلفل حلو ، توفو ، ثوم ، بصل ، أفوكادو هريس

، خبز تورتيال

خيارات نباتية
درهم45.00

 (D)(G)(N)(V) الكينوا جرانوال 
 جرانوال ، كينوا ، جوز  ، حليب اللوز ، التوت ،

حليب طازج
 (D)(G)(N) توست مع حمص, نباتي 

 حمص طحينه  ، شريحة أفوكادو ، أوراق جرجير ،
 زعتر و طماطم كرزية تقدم على خبز محمص

مع الحامض

درهم45.00

درهم45.00

(A) الكحول ، (D) األلبان ، (G) الغلوتين ، (N) المكسرات ، (S) المحار 
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة جميع الضرائب ورسوم الخدمة المطبقة



 وجبة الغداء
والعشاء



المقبالت

الشوربات

                (D)(G) فلفل 
 هاالبينو بالبقسماط محشو بجبن الشيدر. تقدم

مع صلصة الفلفل الحلو

درهم45.00

               (D)(G) كاالماري 
 حبار مقلي ، ليمون هالبينو مايونيز و بصل

أخضر

درهم50.00

(D)(G)(N) المازة باردة 
 حمص ، ورق عنب محشي ،  ، بطاطا حلبي ،

كينوا تبولة و خبز عربي

درهم45.00

        (D)(G)(N)(S) المازة الساخنة
 كبة لحم  ، فطاير سبانخ والفطر الطازج ، فطاير

جبن ، رقاقات روبيان

درهم45.00

أجنحة دجاج                               
 تقدم مع صلصة الرانش وخضروات طازجه

مقطعه

درهم50.00

                     (D) شوربة العدس
تقدم مع ليمون وخبز بيتا مقلي

درهم35.00

(D)(G) شوربة كريمة الفطر 
تقدم مع خبز محمص بالثوم

صلصة الفلفل الحلو 

درهم35.00

(G) شوربة دجاج 
مرق دجاج ، بصل ، كراث ، كرفس وجزر

درهم35.00

(D)(G) شوربة الطماطم 
 طماطم مشوية باألعشاب مع زيت الريحان

 وقطع الخبز المحمص بالثوم

درهم35.00

(A) الكحول ، (D) األلبان ، (G) الغلوتين ، (N) المكسرات ، (S) المحار 
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة جميع الضرائب ورسوم الخدمة المطبقة



السلطات
          (D)(G)(S) سلطة سيزر 

 خس روماني ، لحم مقدد مقر مش ، جبنه
بارميزان ، خبز محمص وأنشوجة

   دجاج

 روبيان  

درهم35.00

درهم45.00

درهم50.00

(D)(V) سلطة يونانية 
خيار ، طماطم ، زيتون كاالماتا ، خس ، بصل و فيتا

درهم45.00

(N)(S) سلطة الروبيان واألفوكادو
 رروبيان مشوي ، خس مشكل ، افوكادو ،

شرائح برتقال ، صلصة خل البرتقال والفلفل الحار

درهم50.00

سلطة السبانخ لألطفال
 كينوا مقلية ، سبانخ ، ورق اللفت ، توت ، مخلل

بصل ، خس ، صلصة خل التوت

درهم45.00

 البـــرجـر
والسندويشــات

(D)(G) ساندويتش لحم بالجبن الكالسيكي
لحم ديك رومي وجبن سويسري

درهم45.00

(D)(G)(N) راب الدجاج الخاص كافيه العين
 دجاج تندوري ، خيار ، طماطم ، بصل أحمر و

صلصة نعناع

درهم55.00

(G)(D) كلوب سندويش
 دجاج ، بيض ، ديك رومي مقدد ، طماطم ،

خس ومايونيز

درهم50.00

(A) الكحول ، (D) األلبان ، (G) الغلوتين ، (N) المكسرات ، (S) المحار 
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة جميع الضرائب ورسوم الخدمة المطبقة



(G)(D) برجر لحم بقري
 شيدر ، حلقات بصل ، طماطم ، خس ، خيار ،

كاجون مايونيز

درهم55.00

 (D)(G) ساندويش ستيك
حلقات البصل  ، جبنة ، ستيك بقري و مشروم

درهم55.00

 (G)(D) برجر دجاج الكاجن
  صدر دجاج متبل بالكاجون ، خس ، طماطم ،

مخلل

درهم50.00

الطبق الرئيسي

 روبيان بالثوم والليمون ، هامور  مشوي ،
 كاليماري ، سمك سوبريم يقدم مع أرز بالزعفران
، خضار مشوي أو بطاطا سوتيه وصلصة التارتار

درهم90.00

 (D)(G) سمك الهامور المشوي
 تقدم مع البطاطا المهروسة أو الخضار على

البخار وصلصة الليمون بالزبدة

درهم85.00

 (D)(G)(N) برياني دجاج
 أرز بسمتي مع الدجاج ، بهارات ماساال ، كزبرة ،
 نعناع ، كاجو وبصل مقلي. تقدم مع بابادام  ،

رايتا و مخلل

درهم55.00

(D)(G)(N)(V) برياني نباتي
 أرز بسمتي مع الخضار الطازجة ، بهارات ماساال ،

 كزبرة ، نعناع ، كاجو وبصل مقلي. تقدم مع
بابادوم ، رايتا و مخلل

درهم50.00

(D)(G)(N)(V) ناسي جورنج
 أرز إندونيسي تقليدي مقلي مع الدجاج 
 والروبيان والخضار يقدم مع دجاج سوتيه

وصلصة الفلفل الحلو

درهم60.00

(A) الكحول ، (D) األلبان ، (G) الغلوتين ، (N) المكسرات ، (S) المحار 
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة جميع الضرائب ورسوم الخدمة المطبقة

(D)(G)(N)(S) طبق المأكوالت البحرية



(D)(N) الدجاج المشوي  
 تقدم مع بطاطا مهروسة   وخضروات أو بطاطا

 مقليه

درهم75.00

(D)(G) ستيك أند فرايز
 لحم بقري فيليه  تندر لوين ، سلطة خضراء ،  بطاطا

 مقلية و صوص مشروم أو صوص الفلفل

درهم85.00

(D)(G)(N) ريش لحم الغنم
 ريش لحم ضأن ، بطاطس مهروسة أو خضروات

على البخار واللوز المحمص

درهم90.00

 (D)(G)(N) مشاوي مشكلة شرقية
 ريش غنم ، كفتة لحم ، شيش طاووق. يقدم مع

أرز بالزعفران ، خضار مشوي ومايونيز بالثوم

درهم100.00

 (D)(G)(N) دجاج بالزبدة
 دجاج مطبوخ في مرق طماطم وكريمة. تقدم 

مع أرز و بهارات هندية

درهم60.00

(D)(G)(S) فيتوتشيني المأكوالت البحرية
 روبيان ، محار ، طماطم كرزية ، سبانخ ومرق

مأكوالت بحرية

درهم65.00

(D)(G) بانيه الدجاج
 صدر دجاج مع الفطر مع الصوص االبيض او

صلصة الطماطم

درهم50.00

(D)(G) سباجيتي بولونييز
  السباغيتي مع  اللحم البقري والريحان وجبنة

البارميزان

درهم55.00

(A) الكحول ، (D) األلبان ، (G) الغلوتين ، (N) المكسرات ، (S) المحار 
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة جميع الضرائب ورسوم الخدمة المطبقة



الحلويات
 (D) تيراميسو

جبنة ماسكاربوني ، شوت اسبرسو ، و الكاكاو
درهم35.00

 (D) افوكاتو
شوت اسبريسو مع ايس كريم

درهم35.00

 (D) كريم بروليه
 كريمة الفانيليا بالكراميل ، توت العليق الطازج

والمرينغو

درهم35.00

(D) فطيرة الفراولة بالجبن
كيك الجبنة  فانيال ، فراولة طازجة

درهم35.00

 (D)(G)(N)(V) شريحة الشوكوالتة بالكراميل
 كراميل ، حشوة شوكوالتة ماراكايبو وتوت

طازج

درهم35.00

(D)(G)(N)(V) أم علي
خبز رقاق ، حليب ، مكسرات و زبيب

درهم35.00

 (D) تريو آيس كريم
 آيس كريم فانيليا ، آيس كريم شوكوالتة ، آيس

كريم فراولة

درهم35.00

(A) الكحول ، (D) األلبان ، (G) الغلوتين ، (N) المكسرات ، (S) المحار 
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة جميع الضرائب ورسوم الخدمة المطبقة



قائمة طعام
(D)(G) ناجتس الدجاج 
تقدم مع بطاطا مقلية

درهم30.00

 (D)(G) أصابع السمك
تقدم مع بطاطا مقلية

درهم35.00

 (D)(G) ساليدر لحم البقر
 تقدم مع بطاطس مقلية  او سلطة الملفوف

كول سلو

درهم40.00

 (D)(G) مارغريتا  بيتزا 
صلصة  طماطم ، ريحان و جبنة موتزاريال

درهم35.00

 (D)(G) بيتزا دجاج باربيكيو
 صلصة  باربيكيو ، دجاج ، خضروات و جبنة 

موزاريال

درهم35.00

 (D)(G) بيتزا بيبروني
صلصة طماطم ، بيبروني و جبنة موزريال

درهم35.00

 (D)(G) ماك أند تشيز باستا
باستا مكرونة و صوص جبن

درهم30.00

(D)(G) سباغيتي بولونيز
 إسباغيتي مع  اللحم البقري والريحان وثلج

البارميزان

درهم35.00

سلطة فواكه
شرائح الفواكه الموسمية

درهم20.00

كعكة الجزر
كعكة إسفنجية بنكهة الجزر

درهم20.00

موس الفراولة
 تقدم مع رقائق الشوكوالتة والكريمة

المخفوقة

درهم20.00

(A) الكحول ، (D) األلبان ، (G) الغلوتين ، (N) المكسرات ، (S) المحار 
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة جميع الضرائب ورسوم الخدمة المطبقة



 قائمة
المشروبات



مشروبات
باردة 

 سمر بريك
التوت مع البطيخ واالناناس والليمون

درهم30.00

انتي سترس
برتقال فراولة تفاح احمر

درهم30.00

الحلم االخضر
بقدونس سبانخ خيار تفاح اخضر زنجبيل والكرنب

درهم30.00

ماستر كلينسر
جزر, سيليري سبانخ بقدونس بذور الشيا

درهم30.00

وينتر يوث
شمندر برتقال جزر زنجبيل كركم 

درهم30.00

جرانوال موز  سموثي
جرانوال موز لبن توت عسل حليب قليل الدسم

درهم30.00

سموثي الفراولة
فراولة. عسل. لبن

درهم30.00

سموثي ديتوكس
سيليري خيار تفاح ليمون زنجبيل

درهم30.00

بيري بالست
 حليب اللوز. موز, التوت. اناناس. زنجبيل زبادي

وعسل

درهم30.00

جوديس
 اوراق اللفت سبانخ سيليري زنجبيل تفاح اخضر

زبادي

درهم30.00

سموثيز

(A) الكحول ، (D) األلبان ، (G) الغلوتين ، (N) المكسرات ، (S) المحار 
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة جميع الضرائب ورسوم الخدمة المطبقة



المشروبات
الصحية 

 اوبيت
شمندر .تفاح. سيليري جزر زنجبيل

درهم19.00

كارما كلينسر
تفاح اخضر سيليري برتقال عسل كركم

درهم19.00

شجرة الحياة
 اوراق اللفت سبانخ زنجبيل خيار بقدونس عسل

درهم19.00

جولدن شووت
زنجبيل خل التفاح كركم ليمون فلفل

درهم19.00

قليل
الكربوهيدرات والصودا

وايت بيتش ليتشي
تفاح أخضر ، ليتشي ، زنجبيل

درهم23.00

أورينت أبل
تفاح اخضر ، خيار ، زنجبيل ، عسل ، يوزو

درهم23.00

موهيتو جوز الهند
 ماء جوز الهند ، شراب الالفندر ، نعناع ، ليمون

درهم23.00

االجاص والزنجبيل سبريتز
إجاص طازج ، سبرايت ، تفاح أحمر ، زنجبيل

درهم23.00

مرطبات
.بطيخ ، ماء تونيك ، ليمون ، دراق بيوريه

درهم23.00

(A) الكحول ، (D) األلبان ، (G) الغلوتين ، (N) المكسرات ، (S) المحار 
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة جميع الضرائب ورسوم الخدمة المطبقة



الماء
والمشروبات الغازية

كوال ، دايت كوال                                                  درهم15

سبرايت    

 مل 500    درهم7  

فانتا برتقال                                          

جنجر ايل                                   

ريد بول ، ريد بول خالي من السكر            

رمان                         
درهم20

 عصائر الفواكه

  بطيخ   
 أناناس                    

تفاح أخضر 
 مانجو    

مياه فوارة بيرييه  

 تونك   
 صودا        

                             
  مياه العين

أكوا بانا         

          درهم15

           درهم15

          درهم15

          درهم15

           درهم15

 برتقال  
درهم20
درهم20
درهم20
درهم20
درهم20

           درهم42

(A) الكحول ، (D) األلبان ، (G) الغلوتين ، (N) المكسرات ، (S) المحار 
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة جميع الضرائب ورسوم الخدمة المطبقة

  مل 1000       درهم10 
 مل 500    درهم15 
  مل 1000       درهم25 
 مل 500    درهم15 
  مل 1000       درهم25 



جافا تشوكو التيه
 اسبريسو مع الحليب الساخن والشوكواله

وكريم الموز

درهم30.00

  ماكياتو فانيال التيه الفرنسي
 اسبريسو فاخرة مع الحليب الساخن وكريم

الفانيال وشراب الفانيال

درهم30.00

 كراميل التيه ماشياتو
 اسبريسو فاخرة مع الحليب الساخن وكريم

  الكراميل وشراب الكراميل

درهم30.00

 ماتشا التيه
 اختيارك من حليب  اللوز جوز الهند الشوفان

 والصويا مع ماتشا بودرة

درهم30.00

 قهوة

القهوة
درهم19.00إسبريسو

درهم19.00 ريسترتو
درهم19.00ماكياتو

درهم19.00لونغو
درهم23.00 موتشاكينو 
درهم23.00كافيه التيه

درهم23.00كابتشينو

درهم23.00أمريكانو
درهم20.00شكوالته ساخنة

(A) الكحول ، (D) األلبان ، (G) الغلوتين ، (N) المكسرات ، (S) المحار 
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة جميع الضرائب ورسوم الخدمة المطبقة



الشاي
درهم17.00شاي اإلفطار اإلنجليزي

درهم17.00إيرل جراي
درهم17.00شاي زهر الياسمين

درهم17.00شاي النعناع
درهم17.00البابونج

درهم17.00شاي سنشا االخضر

 التيه المثلجة االسبانية
 اسبريسو فاخرة مع الحليب المكثف والحليب

الطازج  وكريم الموز

درهم25.00

   القهوة المثلجة
اختار النكهة  فانيال كراميل والبندق

درهم25.00

القهوة المثلجة

فرابيز سنيكرز
 اسبريسو فاخرة مع الحليب المكثف والحليب

 الطازج مع شوكوال سنيكرز والحليب البارد
 وكريم الشوكوال والكراميل الفانيال مع كريم

 القشطة ورقائق الشوكوال

درهم30.00

  فرابي بيسكوفي لوتوس
 حليب بارد طازج مع بودرة  الفانيال وكريم

 الكراميل مغطاة ببسكويت اللوتس مع كريمة
القشطة وبيسكوف اللوتس المبشورا

درهم30.00

  فرابي البيستاشو
 كريمة البيستاشو مع الفستق الحلبي

 والمكسرات والحليب البارد الشوكوالتة البيضاء
 فانيال بودرة مغطاة بكريمة القشطة والفستق

  الحلبي المبروش

درهم30.00

 الفرابيز

(A) الكحول ، (D) األلبان ، (G) الغلوتين ، (N) المكسرات ، (S) المحار 
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة جميع الضرائب ورسوم الخدمة المطبقة


