
In-Room Dining Menu

Call 8612 / 13
WhatsApp +971 56 656 7311



INTERNATIONAL BREAKFAST

AED 95

Fresh Fruit Juices
Orange | Grapefruit | Pineapple | Watermelon | Carrot | Green apple

From Our Bakery
Daily fresh baked selection of house breads and breakfast pastries

Plain or Fruit Yoghurt
Selection of full cream, low fat or fruit yoghurt

Your Choice Of Two Fresh Farm Eggs
Baked beans, veal bacon, homemade hash brown, roasted tomatoes

Freshly Brewed Coffee or Tea

ARABIC BREAKFAST

AED 115

Fresh Fruit Juices
Orange | Grapefruit | Pineapple | Watermelon | Carrot | Green apple

From Our Bakery
Daily fresh baked selection of house breads and breakfast pastries

Arabic Mezze
Hummus, cucumber, tomatoes, labneh, halloumi and olives

Foul Madamas
Braised foul with onions, tomatoes, parsley, cumin and extra virgin olive oil

Shakshouka
Arabic style scrambled eggs, onion, tomatoes and parsley

Freshly Brewed Coffee or Tea

CONTINENTAL BREAKFAST

AED 90

Fresh Fruit Juices
Orange | Grapefruit | Pineapple | Watermelon | Carrot | Green apple

From Our Bakery
Daily fresh baked selection of house breads and breakfast pastries

Sliced Seasonal Fruits
Selection of fresh seasonal fruits

Plain or Fruit Yoghurt
Selection of full cream, low fat or fruit yoghurt

Cereals
All-Bran | Corn Flakes | Smacks | Alpen Muesli | Choco Crispies | 

Frosties | Rice Crispies

Freshly Brewed Coffee or Tea

A LA CARTE BREAKFAST

International Selection of Cheeses - 65
Gouda, Gruyère, Emmental, Brie, Halloumi, Feta, labneh (any 4)

Sliced Seasonal Fruits- 50 
Selection of fresh seasonal fruits

Swiss Style Bircher Muesli (N) - 40
Whole oats, yoghurt, hazelnuts, apples, sultanas raisins and honey

Cereals - 40
All-Bran | Corn Flakes | Smacks | Alpen Muesli | Choco Crispies | 

Frosties | Rice Crispies

Greek Yoghurt - 25
Acacia honey, mixed nuts and fresh fruit salad

Bakery Basket - 35
Section of Danish and croissants (4 pieces)

EGGS SECTION

Your Choice Of Eggs - 60
Fried | sunny side up | over easy | scrambled

Eggs Benedict - 60
Two poached eggs on turkey ham,

English muffin and hollandaise sauce

Eggs Florentine (V) - 60
Two poached eggs on sautéed spinach,

English muffin and hollandaise sauce            

Shakshouka - 60
Two eggs poached in a sauce of tomatoes, 

chilli peppers, onions and cumin

HOT SECTION

French Toast | Crêpes | Pancakes | Waffles - 55
Served with, maple syrup, berries, vanilla sauce

 
Foul Madamas (V) - 30

Braised fava beans, onions, tomatoes, cumin, parsley leaves and olive oil

Baked Beans (V) - 30
Stewed navy beans in a light tomato sauce

Oat Porridge - 40
With your choice of skimmed, low fat or full cream milk

Prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT
(N) Nuts, (V)Vegetarian

Please inform us of all allergies and dietary requirements. 
Should you require further information regarding the dishes and drinks on our menus, we would be delighted to offer our assistance.

Call 8612 /13 to place your order or
WhatsApp your order to +971 56 656 7311



The H Club Sandwich - 90
Grilled chicken, egg, bacon, lettuce, tomatoes, avocado

Angus Beef Burger - 100
Brioche bun, Angus beef patty, lettuce, grilled onion, tomatoes

 
Chicken Burger - 90

Grilled chicken, lettuce, tomatoes, gherkins, fresh onions, mayonnaise

Chicken Shawarma Roll - 75
Markook bread, garlic sauce, tomatoes, lettuce and Arabic pickles

Grilled Cheese Sandwich (V) - 70
Cheddar cheese, lettuce, tomatoes, mayonnaise

Falafel Wrap (V) - 70
Crispy falafel, Arabic pickles, lettuce, tomatoes and tahini sauce

ORIENTAL COLD SECTION

Hummus - 35
Moutabel - 35
Fattoush - 35

Tabbouleh - 35
Labneh bel toum - 35

Baba Ganoush - 35

ORIENTAL HOT SECTION 

Spinach Fatayer - 40
Cheese Rakakat - 40

Meat Samboussek - 40 
Falafel - 40
Kibbeh - 40

Homemade Pastrami Sandwich - 80
Honey mustard, gherkins, red cabbage slaw, sourdough bread

Mushroom & Cheese Panini - 60 
Portobello, feta, balsamic, rocket, tomatoes, ciabatta

Roast Chicken & Avocado Sandwich - 75
Roasted garlic aioli, crispy bacon, multigrain bread, Boston leaves

 
Scottish Smoked Salmon - 80

Arugula, Horseradish cream, avocado ,crispy capers, rye bread
 

Chicken Quesadilla Wraps - 75
Peppers, onion, cilantro, Cajun, chicken, lettuce, cheddar, guacamole, 

tortilla bread

SANDWICHES & BURGERS

*Sandwiches are served with the choice of French fries or green salad 

Caprese Salad (V) - 70 
Fresh Italian buffalo mozzarella, vine-ripened tomatoes, basil leaves, 

rocket, Pesto and extra virgin olive oil

Greek Salad (V) - 65 
Romaine lettuce, cherry tomatoes, Kalamata olives, cucumber,

red onions, feta cheese

Caesar Salad - 65
Baby gem lettuce, crispy bacon, parmesan cheese, anchovies 

and traditional Caesar dressing
Add grilled chicken - 15
Add grilled prawns - 25 

Organic Kale & Quinoa Salad - 75
Citrus dressing, Greek feta, crispy pita, jalapeno

 
Tuna Tartare - 90  

Hand chopped tuna, shallots, soy, sesame, avocado, frisee

Puy Lentil Salad - 70  
In-house smoked chicken, semi-dried tomatoes, honey mustard dressing

Heirloom Tomato Salad - 60
Chopped burrata, fresh basil, olive crumble, balsamic

Cobb Salad - 55
Boston lettuce, boiled eggs, tomatoes, avocado, red onions, veal bacon, 

red wine vinaigrette
 

Fried Chicken Wings - 45
Crumbed chicken, Sriracha, Cajun fries

 
Lamb Kofta - 65

Beetroot moutabel, Arabic pickle salad
 

Fried Calamari Rings - 50 
Crispy calamari, lemon mayo, old bay seasoning, lemon wedge

SALADS & APPETIZERS

SOUP

Wonton Noodle Soup - 70
Prawn wonton, noodles,
 diced chicken breast, 

bok choy, 
boiled egg, coriander

Mushroom Cream (V) - 60
Field mushroom soup, crème fraiche, 

herbed croutons

Lentil Soup (V) - 50
Traditional Arabic yellow lentil soup, crispy 

pita bread, fresh lemon

Prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT
(N) Nuts, (V)Vegetarian

Please inform us of all allergies and dietary requirements. 
Should you require further information regarding the dishes and drinks on our menus, we would be delighted to offer our assistance.

Call 8612 /13 to place your order or
WhatsApp your order to +971 56 656 7311



PIZZA

Beef Pepperoni - 90
Beef pepperoni, buffalo mozzarella, tomato sauce and fresh basil leaves

Margherita (V) - 70 
Buffalo mozzarella, tomato sauce and fresh basil leaves

Make Your Own Pizza
Margherita based pizza

Mushrooms - 5  | Cherry tomatoes - 5 | Onion - 5  | Olives - 5 | 
Chicken - 5| Mozzarella cheese - 5 | Roasted pepppers - 5 | Blue cheese - 5

PASTA

Linguine Allo Scoglio - 115
Linguine pasta, prawns, mussels, calamari, rich tomatoes and basil sauce

Lasagna Bolognese - 90
Braised beef in rich tomato sauce, béchamel sauce, mozzarella 

and parmesan cheese

Pasta Of Your Choice - 85
Spaghetti, penne or linguine, arrabiata, bolognese mushroom or carbonara

Arabic Grill - 160
Lamb Kofta, Shish Kebab, Shish Tawook, Arayes, served with French fries, 

grilled vegetables and garlic sauce

Lamb Biryani - 100
Served with papadum, raita sauce and chutney

Butter Chicken (N) - 90
Tandoori in a rich tomato gravy sauce served with steamed rice

Chicken Biryani (N) - 90
Served with papadum, raita sauce and chutney

Vegetable Biryani (V) - 70
Served with papadum, raita sauce and chutney

New York Strip Loin (200gm) - 170
Buttered asparagus, Dijon mash potato, pepper corn sauce

Paneer Makhani (V) - 80
Cottage cheese simmered in a rich tomato gravy sauce 

served with steamed rice  

Braised Beef Ribs (A) - 115 
Mash potato, heirloom root vegetables, red wine jus

 
In House Smoked BBQ Lamb Ribs - 100 

BBQ Sauce, Cajun fried potatoes
 

Pan Seared Sea Bass - 130
Radish, seasonal greens, lemon butter sauce

 
Grilled Prawns - 180

Steamed broccolini, herb butter, charred lemon
 

Black Bean Baked Nile Perch - 100
Stir fried, bok choy, baby corn, mushroom

MAIN COURSE

Angus Beef Tenderloin 220 grams - 205
Roasted vegetables, mashed potatoes, 

steak sauce

Pan-Seared Chicken Spatchcock - 115
 Baby potatoes, broccolini, shallot, thyme jus 

Salmon Fillet - 115
Herb crushed potato, seasonal vegetables, lemon butter sauce

Side Order - 35 
Steamed rice | Mashed potatoes | Cajun roasted potatoes | 

Grilled vegetables | French fries

WESTERN HOT SECTION

KIDS CORNERDESSERTS

New York-Style Cheesecake - 40
 Berries, meringue

Double Chocolate Fudge Cake - 40
 Caramel sauce

Umm Ali (N) - 35
Arabic bread style pudding, rose water and pine nuts 

Crème Brûlée - 35
Double vanilla crème brûlée, compote

Strawberry Galette with Spiced Ice Cream - 40
Assorted Tropical Popsicle - 40  

Oreo Ice Cream Cake - 40

Ice Creams - 20
Selection of home-made ice creams and sorbets

Tomato Soup (V) - 30
Brioche croutons, olive oil

Cheesy Meat Balls - 40
Basil tomato sauce, soft rolls

Chicken Nuggets - 35
Mayonnaise, ketchup, 

Crinkle cut fries

Fish Fingers - 40
Tartar sauce, sweet potato fries

Spaghetti Bolognaise - 40
Parmesan, beef ragout

Penne Pasta (V) - 30
Creamy tomato sauce, parmesan

Macaroni Pasta (V) - 30
Creamy sauce, parmesan

Mini Beef Burger - 40
Brioche, tomato, lettuce cheese, 

beef patty

Mini pizza Margherita (V) - 30
Tomato basil sauce, mozerella cheese

Tomato and Cheese 
Sandwich (V) - 30
Cheddar, white bread

Grilled Chicken Breast - 35
Mash potato, broccoli

Pan Seared Salmon - 50
Buttered broccoli, crushed potatoes

Prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT
(N) Nuts, (V)Vegetarian

Please inform us of all allergies and dietary requirements. 
Should you require further information regarding the dishes and drinks on our menus, we would be delighted to offer our assistance.

Call 8612 /13 to place your order or
WhatsApp your order to +971 56 656 7311

SIDES
Potato smiley - 25 | Potato wedges - 25 |  Sweet potato fries - 25 | 

Crinkle cut fries - 25 | French fries - 25 | Steam rice - 25 | 
Buttered vegetables - 25



SMALL PLATES

Chole Samosa (V) - 25
Spiced potato encased savory pastry with Chickpea Curry.

Vada Pao - 35
Easiest food you can find ever in Mumbai. Pao buns stuffed with gram flour and potato dumplings.

Keema Pao - 55
Minced lamb cooked on slow fire, a fairy tale affair with the bun since ages. 

Moombai & Co Café and Bar takes you on a journey back to the traditional Irani-Parsi cafés, fusing 
together the magic of olden day Mumbai with the modern vibrancy of Dubai. We bring you a café 

style menu offering traditional Parsi cuisine with all of your favourite dishes reminiscent of an Indian 
Auntie’s dearly loved recipes.

BOMBAY BARBECUE 

Murgh Malai Tikka  - 70
A delicate chicken preparation in white marinade with yoghurt and cheese, finished with butter and ذhat masala

Chaap Lababdar - 85
Lamb chops marinated with natural tenderizers and coriander chilli mix. Cooked to perfection.

CURRIES AND MORE

Sindhi Kadhi - 55
India’s Sindhi community kadhi made with lots of vegetables and gram flour, soured with tamarind and kokum.

Patra Ni Macchi - 85
All time Parsi favorite delicacy, fish wrapped in banana leaf topped with green chutney and steamed.

Salli Marghi - 80
A simple homemade chicken curry with straw potatoes. 

Mutton Dhansak – (N)(V) - 95
Tender lamb cubes cooked with lentils and vegetables, served with the brown rice.

ROTI AND ROTLI
Rotli - 15

Thin whole wheat bread cooked on cast iron griddle, 
finished with clarified butter.

Rumali Roti - 15
Thin Like paper and folded like handkerchief bread, which 

is an art in itself. Baked on “ULTA TAWA”

Tandoori Roti - 15
Clay oven baked whole wheat bread.

Garlic and Cheese Naan - 20
Naan does not need a liner now, but imagine when your 
favorite Naan bread comes with a filling of cheese and 

crusted with garlic.

Available from 12pm to 11:30pm

Prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT
(N) Nuts, (V)Vegetarian

Please inform us of all allergies and dietary requirements. 
Should you require further information regarding the dishes and drinks on our menus, we would be delighted to offer our assistance.

Call 8612 /13 to place your order or
WhatsApp your order to +971 56 656 7311



COFFEE

Espresso - 20
Freshly brewed coffee - 25
Cafe latte, Cappuccino - 30

Turkish coffee - 30
Decaffeinated coffee - 25

TEA - 30
English breakfast | Earl Grey | Green tea | Chamomile infusion |

 Peppermint infusion | Masala chai

MILK - 15
Full Cream | Low Fat | Skimmed | Soy

MINERAL WATER

Premium Sparkling
 Small - 25 / Large - 35

Premium Still
Small - 25 / Large - 35

SOFT DRINKS - 27

Pepsi | Diet Pepsi | 7 Up | Diet 7 Up | Mirinda
Soda | ginger ale | tonic water

 
ENERGY DRINK - 42

FRESH JUICES - 30

Orange | Grapefruit | Pineapple| Watermelon | Mango | 
Green apple | Lemon & Mint 

WINES

CHAMPAGNE & SPARKLING (BOTTLE)
Prosecco, Zonin - 335
Dom Pérignon - 4250

Moët & Chandon Brut Impérial - 1050
 

WHITE
Cuvée Sabourin Sauvignon Blanc, France

Glass - 45 / Bottle - 200
Fuzion, Chenin-Chardonnay, Argentina

Glass - 55 / Bottle - 260
Zonin, Pinot Grigio, Italy

Glass - 70 / Bottle - 425
Wild Rock Sauvignon Blanc, New Zealand

Glass - 75 / Bottle - 330
Chardonnay, Stonehedge, USA

Bottle - 375

ROSÉ
Cuvée Sabourin Blush Rose, France

Glass - 45 / Bottle - 200
Gérard Bertrand Gris Blanc, France

Glass - 60 / Bottle - 285

RED
Cuvée Sabourin Merlot

 Glass - 45 / Bottle - 200
Casillero Del Diablo Cabernet Sauvignon 

Glass - 55 / Bottle - 265
Zonin, Montepulciano D’Abruzzo, Italy

 Glass - 65 / Bottle - 315 
Château  De Marsan, Bordeaux

 Glass - 75 / Bottle - 300 
Cossetti, Barbera D’Alba, Italy

 Glass - 90 / Bottle - 440

BOTTLED BEER

VODKA

Absolut Blue
30ml Shot - 45 / Bottle - 900

Grey Goose
30ml Shot - 73 / Bottle - 1460

SPIRITS

TEQUILA
 

Patron XO Café
30ml Shot - 58 / Bottle - 1160

Patron Reposado
30ml Shot - 90 / Bottle - 1800

GIN

Bombay Sapphire
30ml Shot - 42 / Bottle - 840

Hendrick’s
30ml Shot - 65 / Bottle - 1300

LIQUORS

Jägermeister
30ml Shot - 45

Baileys
30ml Shot - 45

BLENDED SCOTCH 
WHISKY

Chivas Regal 12 YO
30ml Shot - 60 / Bottle - 1200

Johnnie Walker Black Label
30ml Shot - 60 / Bottle - 1200

Johnnie Walker Blue Label
30ml Shot - 225 / Bottle - 4500

SINGLE MALT 
WHISKY

The Macallan 
12 YO Fine Oak

30ml Shot - 105
The Macallan 

15 YO Fine Oak 
30ml Shot -160

AMERICAN AND 
IRISH WHISKY

Jack Daniels Old No. 7
30ml Shot - 55
 Bottle - 1100

  

COGNAC

Hennessy V.S
30ml Shot - 58

Hennessy X.O
30ml Shot - 230

Heineken, Holland - 47 Budweiser, USA - 47 Sol, Mexico - 42

Amstel Light, Holland - 45 Birra Moretti, Italy - 40

Prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT
Please inform us of all allergies and dietary requirements. 

Should you require further information regarding the dishes and drinks on our menus, we would be delighted to offer our assistance.

Call 8612 /13 to place your order or
WhatsApp your order to +971 56 656 7311

Corona, Mexico - 40



القهوة
إسبريسو - ٢٠ 

قهوة مقطرة حديثًا – ٢5
قهوة بالحليب، كابتشينو – ٢5

قهوة تركية – 3٠
قهوة منزوعة الكافيين - ٢5

الشاي - 30
شاي اإلفطار اإلنكليزي | شاي إيرل غراي | شاي أخضر | بابونج | نعناع 

أخضر| شاي ماساال

الحليب - 15
كامل الدسم | قليل الدسم | منزوع الدسم | حليب الصويا

مياه معدنية

مياه غازية
 صغيرة زجاجة -  ٢5 / كبيرة زجاجة - 35 

مياه عادية
 صغيرة زجاجة -  ٢5 / كبيرة زجاجة - 35 

مرطبات - ٢٧
بيبسي | دايت بيبسي | سفن آب | دايت  سفن آب| ميريندا| 

الزنجبيل| غازية مياه

مشروب طاقة - ٤٢ 

عصائر طازجة - 30 
برتقال | جريب فروت | أناناس | بطيخ | مانجو |

 تفاح أخضر | ليمون ونعناع 

النبيذ

الشامبانيا والنبيذ الفوار )زجاجة(
بروسيكو، زونين - 335  

دوم بيرينون - ٤٢5٠
شاندون أيه موي، بروت أمبريال – ١٠5٠

 النبيذ األبيض
كوفي سبورين سوفينيون بالن، فرنسا

كأس - ٤5 / زجاجة - ٢٠٠
إيطاليا غريجيو، زونين، بينو

كأس - 55 / زجاجة - ٢٦٠
 ، من نوع سوفينيون بالن، نيوزيلندا وايلد روك

  كأس -  ٧٠/ زجاجة - ٤٢5  
  شاردونيه ستونهدج، الواليات المتحدة األميركية 

زجاجة - 3٧5 

النبيذ الوردي
كوفي سبورين بلوش روزي، فرنسا

كأس - ٤5 / زجاجة - ٢٠٠
جيرار برتران، غري بالن، فرنسا

كاس - ٦٠ / زجاجة - ٢٨5

النبيذ األحمر
كوفي سبورين، ميرلو،فرنسا 

كأس - ٤5 / زجاجة - ٢٠٠
كاسييرو ديل ديابلو،كابوني سوفينيون  تشيلي

كاس - 55 / زجاجة - ٢٦5
زونين، مونتيبولشيانو دابروزو، إيطاليا

كاس - ٦5 / زجاجة - 3١5
شاتو دو مارسان، بوردو

كاس - ٧5 / زجاجة - 3٠٠
كوسيتي، باربيرا دالبا، إيطاليا

كاس - ٩٠ / زجاجة - ٤٤٠

زجاجات بيرة

فودكا

أبسولوت بلو
جرعة 30 ملل – ٤5 / زجاجة – ٩٠٠

غراي غوس
جرعة 30 ملل - ٧3 / زجاجة - ١٤٦٠

مشروبات روحية
تيكيال

بيترون، أكس أو كافيه
جرعة بحجم 30 ملل - 5٨ /زجاجة - ١١٦٠

بيترون، ريبوسادو
جرعة بحجم 30 ملل - ٩٠ /زجاجة - ١٨٠٠

جين

بومباي صفير
جرعة بحجم 3٠ ملل - ٤٢/زجاجة - ٨٤٠

هندريكس
جرعة بحجم 3٠ ملل - ٦5 /زجاجة - ١3٠٠

مشروبات كحولية معّطرة ومحالة

يغرمايستر
جرعة بحجم 30 ملل - ٤5

بايلز
جرعة بحجم 30 ملل - ٤5

ويسكي اسكتلندي ممزوج

تشيفاز ريغال - 1٢ عامًا
جرعة 3٠ ملل - ٦٠ / زجاجة - ١٢٠٠

جوني ووكر بالك ليبل
جرعة 3٠ ملل - ٦٠ / زجاجة - ١٢٠٠

جوني ووكر بلو ليبل
جرعة 3٠ ملل - ٢٢5 / زجاجة - ٤5٠٠

 

 ويسكي مقّطر من نوع واحد من
الحبوب المخمرة

ذا ماكاالن
فاين أوك - ١٢ عامًا - ١٠5

ذا ماكاالن
فاين أوك - ١5 عامًا- ١٦٠

ويسكي أمريكي وإيرلندي

جاك دانييلزأولد رقم ٧
جرعة بحجم 3٠ ملل - 55

زجاجة - ١١٠٠

كونياك

هينيسي في. أس
جرعة 30 ملل - 5٨

هينيسي أكس. أو
جرعة 30 ملل - ٢3٠

هاينيكن، هولندا -  ٤٧ بادوايزر، الواليات المتحدة األميركية - ٤٧   سول، المكسيك - ٤٢

أمستل اليت، هولندا - ٤٧ بيرا موريتي، إيطاليا  - ٤٠

األسعار بالدرهم اإلمراتي وتشمل رسوم البلدية بنسبة ١٠% ورسوم الخدمة بنسبة ١٠% و 5 % ضريبة القيمة المضافة.
يرجى إعالمنا بجميع المتطلبات الغذائية او اي حساسيه من اي مكونات غذائيه, إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول األطباق والمشروبات على قوائم الطعام لدينا، سنكون سعداء لتقديم العون.

اتصل على 8612/13 لتطلب ما تريده أو أرسل طلبك
عبر الواتساب على الرقم التالي 7311 656 56 971+ 

كورونا، المكسيك - 5٢



األطباق الصغيرة تبني شهية كبيرة

شولي سموسا - ٢5
بطاطس متبلة مغطات مع حمص كاري

فادا باو - 35
أسهل طعام يمكن ايجاده في مومباي. كعكة الباو محشوة بدقيق الجرام و البطاطا.

كيما باو - 55      
لحم الخروف المفروم مطهو على نار هادئة.

يأخذكم مقهى وبار »مومباي أند كو«  في رحلٍة تعود بكم إلى الطابع التقليدي للمقاهي اإليرانية- الفارسية في الهند. 
فمع 25 مقهًى مماثاًل فقط ال تزال قائمة في أيامنا هذه، نتطلع إلى الحفاظ على هذا اإلرث، من خالل المذاقات األصيلة، 
والديكور والطابع الفريد، والتي تشكل القواسم المشتركة في هذه األماكن والمقاهي الساحرة واألكثر جذبًا للناس 

في مومباي. 

مشاوي بومباي

مورغ مالي تيكا - ٧0
دجاج منقوع مع اللبن و الجبن مع الزبدة و تشات.

تشاب لبابدار - 85
قطع لحم الخروف منقوعة في مزيج الفلفل الحار و الكزبرة.

الكاري و أكثر

سندهي كاري - 55
كاري مع الخضار و دقيق الجرام، التمر الهندي و الكوكوم.

باترا ني ماشي -  85
 لفة السمك مع ورق الموز، صلصة شاتني الخضراء.

سالي مرغي - 80
دجاج مع الكاري و البطاطا.

لحم الخروف دانزاك - ٩5
مكعبات لحم الضأن المطبوخ مع العدس والخضار، ويأتي مع األرز البني.

روتي و روتلي
تندوري روتي - 15  
خبز القمحة الكاملة.

خبز النان مع الثوم و الجبن - ٢0  
مع حشوة الثوم و الجبن.

روتلي - 15
خبز أسمر مع الزبدة.

رومالي روتي - 15                                                                                                       
خبز رقيق.

مساًء متوفر من الساعة ١2 صباحًا حتى ١١:٣٠ 
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البيتزا

بيبيروني بقري - ٩0
بيبيروني بقري، جبنة موتساريال مصنوعة من حليب البقر، صلصة طماطم 

وأوراق ريحان طازجة

مارغريتا )نباتية( - ٧0
جبنة موتساريال مصنوعة من حليب البقر، صلصة طماطم وأوراق ريحان طازجة

حّضر البيتزا الخاصة بك
بيتزا مارغريتا

فطر – 5 | بندورة كرزية – 5 | بصل – 5 | زيتون – 5 | 
دجاج – 5 | جبنة موتساريال – 5 | فلفل مشوي – 5 | جبنة زرقاء - 5

الباستا

لينغويني ألو سكوجليو - 115 
معكرونة لينغويني، جمبري، محار، كاالماري، طماطم ناضجة، وصلصلة 

الريحان

الزانيا بولونيز - ٩0
لحم بقري مطهو ببطء بصلصة الطماطم السميكة، صلصة بشاميل، 

موتساريال، بارميزان

معكرونة من اختيارك - 85
 معكرونة سباغيتي، أو بيني، أو لينغويني

 أرابياتا، بولونيز، فطر أو كاربونارا

مشاوي عربية - 160
كفتة بلحم الضأن، شيش كباب، شيش طاووق، عرايس، ُتقّدم مع بطاطا 

مقلية، خضراوات مشوية وصلصة الثوم

برياني بلحم الضأن - 100
ُتقّدم مع رقائق البابادم، صلصة الرايتا الهندية، صلصة تشاتني 

طبق الدجاج بالزبدة )مع مكسرات( - ٩0
دجاج تندوري بصلصة المرق والطماطم السميكة، ُيقّدم مع أرز مسلوق  على 

البخار  

برياني بالدجاج ) مع مكسرات( - ٩0
ُتقّدم مع رقائق البابادم، صلصة الرايتا الهندية، صلصة تشاتني 

طبق برياني نباتي )نباتي( - ٧0
ُتقّدم مع رقائق البابادم، صلصة الرايتا الهندية، صلصة تشاتني 

شريحة لحم ستريب لوين )٢00 غ(  - 1٧0
هليون بالزبدة، هريس البطاطا مع خردل ديجون، صلصة حب الفلفل

بانير ماخاني )نباتي( -  80
جبنة قريش مغلية ببطء بصلصة المرق والطماطم السميكة ُتقّدم مع أرز 

مطهو على البخار

ضلوع من لحم البقر مطهوة ببطء )ح(  - 115
هريس البطاطا، خضراوات جذرية، عصير النبيذ األحمر

ضلوع من لحم الخروف مدّخنة ومشوية، محّضرة في مطبخنا - 100
صلصة الباربكيو، بطاطا مقلية متبلة بالكاجون

سمك قاروص محّمر بالمقالة  - 130
فجل، خضراوات موسمية، صلصة زبدة بالحامض

جمبري مشوي - 180
بروكوليني مطهو على البخار، زبدة باألعشاب، ليمون مشوي

سمك قشر البياض مطهو مع الفاصولياء السوداء - 100
ملفوف صيني وعرانيس مع ذرة صغيرة وفطر مقلية سريعًا

األطباق الرئيسية

فيليه من لحم األنجس ٢٢0 غ - ٢05
خضراوات مشوية، بطاطا مهروسة، صلصة الستيك

دجاج مسّحب محّمر - 115
حّبات بطاطا صغيرة، بروكليني، كّراث، صلصة الزعتر

فيليه السلمون - 115
بطاطا مهروسة منّكهة باألعشاب، خضراوات موسمية، صلصة الزبدة  والليمون

طلب جانبي - 35
أرز مطهو على البخار | بطاطا مهروسة | بطاطا مشوية بالكاجو| خضراوات 

مشوية | بطاطا مقلية

 قسم األطباق الغربية الساخنة

الحلويات

نيويورك تشيز كيك - ٤0
التوت - المارنغ

كيك فدج بطبقَتْين من الشوكوالته - ٤0
بصلصة الكاراميل

أم علي )مع مكسرات( - 35
بودنغ مصنوع من الخبز العربي، ماء الورد، صنوبر

كريم بروليه - 35
طبقتان من الكريم بروليه بالفانيليا،كومبوت

كعكة الملوك بالفراولة مع اآليس كريم المنّكه بالتوابل - ٤0
بوظة مثّلجة بطعم فواكه إستوائية متجانسة - ٤0

كيك اآليس كريم مع األوريو - ٤0 

مثلجات - ٢0 
اختيارات من اآليس كريم محلية الصنع وعصائر الفاكهة المثلجة

معكرونة بصلصة الكريمة - 30
صلصة الكريمة، جبن البارميزان

برجرحجم صغير لحم بقر -  ٤0
بريوش، بندورة، خس، جبن،

شطيرة اللحم البقرى

بيزا مركريتا حجم صغير - 30
صلصة طماطم، جبن موزاريال

ساندويتش لطماطم والجبن - 30
جبن  شيدر،خبز األبيض

صدر دجاج مشموي - 35
بطاطا مهروسة، قرنبيط

سمك السلمون المحمر - 50
بروكولي، بطاطا مسحوقة

زاوية الألطفال
شوربة الطماطم  - 30
خبز بريوشو، زيت زيتون

كرات لحم مع جبنة - ٤0
صلصة  طماطم

أقراص دجاج مقلية - 35
مايونيز، صلصة طماطم، بطاطا مقلية

أصابع السمك - ٤0
صلصة التارتار، البطاطس الحلوة

سباغيتي بولونيز - ٤0
بارميزان، لحم بقر، راجوت

معكونة البيني - 30
صلصة طماطم مع الكريمة، جبن 

بارمازان

األسعار بالدرهم اإلمراتي وتشمل رسوم البلدية بنسبة ١٠% ورسوم الخدمة بنسبة ١٠% و 5 % ضريبة القيمة المضافة.
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أطباق جانبية
بطاطا مقلية على شكل وجه مبتسم -٢5 | بطاطا ويدجس -٢5 | بطاطا حلوة مقلية -٢5
 | بطاطا مقلية متموجت الشكل - ٢5 | بطاطا مقلية- ٢5 | رز أبيض- ٢5 | خظار مع زبدة- ٢5



سلطة كابريزي )نباتية( - ٧0
جبنة موتساريال إيطالية طازجة مصنوعة من حليب البقر، طماطم ناضجة 

حمراء، أوراق ريحان، صلصة بيستو، زيت زيتون بكر ممتاز 

سلطة يونانية )نباتية( - 65
خس إفرنجي، بندورة كرزية، زيتون كاالماتا، خيار، بصل أحمر، جبنة فيتا

سلطة القيصر - 65
خس إفرنجي حلو، لحم عجل مقدد مقرمش، جبنة بارميزان، أنشوفة، وصلصة 

سلطة القيصر التقليدية
 دجاج مشوي إضافي – ١5

جمبري مشوي إضافي - ٢5

سلطة الكايل والكينوا العضوية - ٧5
صلصة حامض، جبنة فيتا يونانية، خبز بلدي مقرمش، هالبينو

تارتار التونا - ٩0
تونا مفرومة يدويًا، كراث، صلصة فول الصويا، سمسم، أفوكادو، خس فريسي

ذا إتش كلوب سندويش - ٩0
دجاج مشوي، بيض، لحم عجل مقدد، طماطم، أفوكادو

برغر بلحم األنجس - 100
 خبز البرغر، قطعة من لحم األنجس، خس، بصل مشوي، طماطم

برغر بالدجاج - ٩0
دجاج مشوي – خس- طماطم- خيار مخّلل – بصل طازج- مايونيز

لفة شاورما دجاج - ٧5
خبز مرقوق، صلصة ثوم، طماطم، خس، مخلالت مشّكلة من المطبخ  العربي 

سندويش جبنة مشوية )نباتي( - ٧0
جبنة شيدر، خس، طماطم، مايونيز

لفة فالفل )نباتية( - ٧0
أقراص فالفل مقرمشة، مخلالت مشّكلة من المطبخ العربي، خس، طماطم، 

وصلصة طحينة

 المقبالت

حّمص – 35
متّبل – 35
فّتوش – 35
تبولة – 35

لبنة بالثوم – 35
بابا غنوج - 35

قسم المقبالت الشرقية الساخنة

فطاير سبانخ – ٤0

رقاقات بالجبنة – ٤0

سمبوسك باللحمة – ٤0

فالفل – ٤0

كبة - ٤0

السندويشات والبرغر

 *ُتقّدم السندويشات مع البطاطا المقلية أو السلطة الخضراء، حسب الطلب

السلطات والمقبالت

سلطة العدس الرمادي - ٧0
دجاج مدّخن محّضر في مطبخنا، طماطم شبه مجّففة، صلصلة الخردل 

والعسل

سلطة الطماطم - 60
جبنة بوراتا مفرومة، حبق طازج، فتات زيتون، خّل البلسميك

سلطة الكوب - 55
خس بوسطن، بيض مسلوق، طماطم، أفوكادو، بصل أحمر، لحم عجل مقّدد، 

صلصة خّل النبيذ األحمر

أجنحة دجاج مقلية - ٤5
دجاج مقرمش، صلصة سريراتشا الحارة، بطاطا مقلية متبلة بالكاجون

كفتة محّضرة من لحم الخروف - 65
مّتبل الشمندر، سلطة مخلالت عربية

حلقات كاالماري مقلية - 50
كاالماري مقرمش، صلصة مايونيز بالحامض، توابل أولد باي، شريحة حامض

أطباق الشوربة
شوربة الفطر بالكريمة )نباتية( - ٧0

حساء فطر الغاريقون الحقلي، كريمة طازجة، قطع 
خبز محّمصة ومنّكهة باألعشاب

شوربة العدس )نباتية( - 60
شوربة العدس العربي البلدي األصفر، خبز بلدي 

مقرمش، ليمون طازج

شوربة النودلز وونتون - 50
وونتون بالجمبري، نودلز، صدر دجاج مقّطع إلى 
مكّعبات، ملفوف صيني، بيض مسلوق، كزبرة 

سندويش من البسطرمة المحّضرة في مطبخنا - 80
صلصة خردل وعسل، جركين، سلطة الكايل األحمر، خبز العجينة الحامضة

بانيني بالفطر والجبنة - 60
فطر بّني كبير، فيتا، خّل البلسميك، روكا، طماطم، خبز شيباتا

سندويش بالدجاج المشوي واألفوكادو  - ٧5
صلصة المايونيز بالثوم المشوي، لحم عجل مقّدد مقرمش، خبز متعّدد 

الحبوب، أوراق من خس بوسطن

سلمون مدّخن اسكتلندي  - 80
جرجير، كريمة الفجل الحار، أفوكادو، كبار مقرمش، خبز الذرة

لفائف كاساديا بالدجاج  - ٧5
فلفل، بصل، كزبرة، كاجون، دجاج، خس، جبنة شيدر، صلصة األفواكادو، خبز 

مكسيكي 
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وجبات فطور من المطبخ العالمي

 ٩5 درهمًا
 

عصائر فواكه طازجة
برتقال | جريب فروت | أناناس | بطيخ | جزر | تفاح أخضر

من مخبوزاتنا
مجموعة مختارة يوميًا من أنواع الخبز ومعجنات الفطور الطازجة الخاصة بنا

زبادي سادة أو بالفواكه
اختيارك من الزبادي الكامل الدسم أو القليل الدسم أو الزبادي المنّكه بطعم 

الفواكه

اختيارك من بيضتين طازجتين من بيض المزارع
فاصوليا مطبوخة، لحم العجل المقدد، بطاطا هاش براون محضرة في 

المطعم، طماطم مشوية

قهوة مقطرة حديثًا أو شاي 

وجبات فطور من المطبخ العربي

 115 درهمًا

عصائر فواكه طازجة
برتقال | جريب فروت | أناناس | بطيخ | جزر | تفاح أخضر

من مخبوزاتنا
مجموعة مختارة يوميًا من أنواع الخبز ومعجنات الفطور الطازجة الخاصة بنا

مازة عربية
حّمص، خيار، طماطم، لبنة، حلوم، زيتون

فول مدّمس
فول مسلوق ومتبل مع بصل، طماطم، بقدونس، كّمون، وزيت زيتون بكر 

ممتاز

شكشوكة
بيض مخفوق ومطهو على الطريقة العربية، بصل، طماطم، وبقدونس

قهوة مقطرة حديثًا أو شاي

وجبة فطور أوروبية

٩0 درهمًا 

عصائر فواكه طازجة
برتقال | جريب فروت | أناناس | بطيخ | جزر | تفاح أخضر

من مخبوزاتنا
مجموعة مختارة يوميًا من أنواع الخبز ومعجنات الفطور الطازجة الخاصة بنا

شرائح فواكه موسمية 
مجموعة مختارة من الفواكه الموسمية الطازجة 

زبادي سادة أو بالفواكه
اختيارك من الزبادي الكامل الدسم أو الخفيف الدسم أو الزبادي المنّكه بطعم 

الفواكه

حبوب اإلفطار
نخالة القمح | كورن فليكس | سماكس | موزلي ألبن | شوكو كريسبيز | 

فروستيز |  رايس كريسبيز

قهوة مقطرة حديثًا أو شاي

وجبات فطور من القائمة

مجموعة مختارة من أنواع الجبن العالمية - 65
غودا، غروير، إمنتال، بري، حلوم، فيتا، لبنة )يمكنك اختيارأربعة أنواع من بينها(

شرائح فواكه موسمية - 50
مجموعة مختارة من الفواكه الموسمية الطازجة

“بيرشر موزلي” على الطريقة السويسرية )مع مكسرات( - ٤0
حبوب شوفان كاملة، زبادي، بندق، تفاح، زبيب سلطاني، وعسل

حبوب اإلفطار - ٤0
نخالة القمح | كورن فليكس | سماكس | موزلي ألبن | شوكو كريسبيز | 

فروستيز | رايس كريسبيز

زبادي يوناني - ٢5
عسل األكاسيا، مزيج من المكسرات، وسلطة فواكه طازجة

سلة من المخبوزات - 35
مجموعة مختارة من الفطائر الدنماركية والكرواسون )٤ قطع(

قسم البيض

اختيارك من البيض - 60
بيض مقلي | بيض عيون | بيض مقلي من الجانبين | 

بيض مخفوق 

بيض بنديكت - 60
بيضتان مسلوقتان فوق مرتديال الديك الرومي،

فطيرة رقيقة إنكليزية وصلصة هولندية

بيض فلورنتين )نباتي( - 60
بيضتان مسلوقتان فوق طبقة من السبانخ السوتيه،

فطيرة إنكليزية رقيقة  وصلصة هولندية 

شكشوكة - 60
بيضتان مخفوقتان مع صلصة من الطماطم، الفلفل الحار، البصل، والكّمون

قسم األطباق الساخنة

خبز فرنسي محمص | كريب | بان كيك | وافلز -  55
ُتقّدم مع شراب القيقب، التوت، صلصة الفانيليا

فول مدمس )نباتي( - 30  
فول مسلوق ومتبل مع بصل، طماطم، كمون، أوراق بقدونس، وزيت زيتون 

فاصوليا مطبوخة )نباتي( - 30
فاصوليا بيضاء صغيرة مطهوة بصلصة طماطم خفيفة

عصيدة الشوفان - ٤0
مع اختيارك من الحليب المنزوع الدسم، القليل الدسم، أو الكامل الدسم
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