
TO PLACE YOUR ORDER
CALL "8612/13" OR WHATSAPP 0566567311
THE H DUBAI | #1 SHEIKH ZAYED ROAD | DUBAI



ENGLISH BREAKFAST              139

Fresh Juice of the day: orange, grapefruit, pineapple, 
watermelon, carrot or green apple

Seasonal fruit pla�er, bakery basket, selection of cheese,
baked beans, two eggs cooked in any style served with  
breakfast potato, grilled tomato, chicken sausages,  
freshly brewed coffee, tea or hot chocolate

A TASTE OF ARABIA              139

Fresh Juice of the day: orange, grapefruit, pineapple, 
watermelon, carrot or green apple,
Two eggs cooked any style: scrambled, boiled, fried
or poached

Arabic bread, selection of foul madamas, labneh, 
makdous, halloumi, mixed olives, sliced tomato and 
cucumber Freshly brewed coffee or tea

HEALTHY BREAKFAST              139

Fresh Juice or smoothie: orange, grapefruit, pineapple, 
watermelon, carrot or green apple

Seasonal fruit pla�er, egg white omele�e with your choice 
of mushroom, spinach or mixed vegetables, chia pudding 
jar, greek yoghurt with fruits or cereals, pure green tea or 
your choice of hot beverage.

FRESH FROM THE BAKERY

BAKERY BASKET      38
Morning pastries with bu�er and preserves
- Your pastry basket comes with bu�er, cheese, and zaatar

with a selection of homemade pastries

BREAKFAST

(     ) Vegetarian, (     )Nuts

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.



CEREALS, GRAINS & SEASONAL FRUIT

ASSORTED BREAKFAST CEREALS     49
Granola, coco pops, rice krispies, cornflakes,
muesli, frosted flakes, your choice of full fat,
low-fat or soy milk 

BIRCHER MUESLI      49
Fresh and dried oats, honey nuts and low-fat milk 

FRUIT, GRANOLA & YOGHURT    49
Assorted seasonal fruit, low-fat yoghurt,
homemade granola, and honey   

BANANA, CINNAMON & OATMEAL
PORRIDGE        49
Caramelized banana, oats, brown sugar, 
choice of low-fat milk or soy milk 

SEASONAL SLICED FRUITS    49
Watermelon, mixed berries, kiwi, papaya, grapes,
dragon fruit, pineapple

À LA CARTE BREAKFAST FAVOURITES

CRUSTED FRENCH TOAST     54
Almonds, cornflakes, caramelized banana,
and wild berry compote

BUTTERMILK PANCAKE     54
Fresh berries and maple syrup 

OLD-FASHIONED BELGIAN WAFFLE  54
Strawberry with whipped cream 

BREAKFAST

(     ) Vegetarian, (     )Nuts

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.



EGGS GLORIOUS EGGS     65

Eggs served in any style with potato, grilled tomato, 
chicken sausages,  freshly brewed coffee, tea or hot 
chocolate, gratinated tomato, and roasted vegetables.

Egg white is available upon request.

SMOKED SALMON EGGS BENEDICT   64
Smoked salmon, baby spinach, poached eggs, 
thick-cut white toast and pesto hollandaise sauce  

VEGETARIAN STYLE EGGS BENEDICT   54
Mushroom, spinach, so� poached eggs, 
thick cut white toast and pesto hollandaise sauce  

AUTHENTICALLY LOCAL  

FOUL MOUDAMAS     50
Beans cooked in oriental style served
with tomato, onion, and tahini sauce

ORIENTAL PLATTER        71
Hummus, labneh, moutabel, green and black
olives, sliced cucumber and tomato

CHEESE PLATTER      71
An international selection of cheese
served with nuts, grapes, and jam  

 

(     ) Vegetarian, (     )Nuts

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.

BREAKFAST



SOUP

TRADITIONAL LENTIL SOUP      50
Mildly spiced with cumin, lemon wedges,
and flat bread croutons

CHICKEN VEGETABLE CLEAR SOUP   60
Chicken, carrot, potato, basil leaves, white beans,
broccoli served with lemon wedges 

CREAM OF MUSHROOM SOUP     60
Thyme and slow-roast garlic brioche crouton
with truffle bu�er

APPETIZERS

All served with French fries and mixed salad

FRIED CALAMARI RINGS       60
7 pcs of breaded calamari served with
tartar sauce and lemon wedges 

BUTTERFLY PRAWNS      70
6 pcs of breaded shrimp served with
tartar sauce and lemon wedges  

ASSORTED HOT MEZZE     60
Cheese fatayer, meat fatayer, deep fried kibbeh,
and spinach fatayer

CLASSIC BUFFALO WINGS     60
Marinated chicken wings served with buffalo
sauce and sour cream 

COLD ORIENTAL MEZZE     70
Plain hummus, moutabel, cucumber,
tomatoes, labneh, halloumi cheese 

(     ) Vegetarian, (     )Nuts

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.

ALL DAY DINING



ALL DAY DINING
SALADS

CLASSIC CAESAR SALAD     60
Romaine le�uce, parmesan cheese,
and anchovy dressing, Add ons:

Chicken                +10
Shrimp                      +20

FIG, BURRATA SALAD      85
Heirloom tomato, rocca leaves, fig, red berries,
and balsamic dressing  

AVOCADO GREEK SALAD     60
Avocado, feta cheese, tomato, cucumber,
green bell, pepper, red onion, kalamata olives,
oregano, and extra virgin olive oil

QUINOA SALAD        70
Roasted green asparagus, zucchini,
bell pepper, artichoke, beetroot, mixed
le�uces, and extra virgin olive oil   
   
SMOKED SALMON SALAD     70
Smoked salmon, mixed le�uce, boiled egg,
red radish and lemon dressing

KALE GOAT SALAD       80
Baby spinach, walnut, red apples,
pomegranate, orange wedges, beetroot, 
cherry tomato, and balsamic dressing

(     ) Vegetarian, (     )Nuts

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.



(     ) Vegetarian, (     )Nuts

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.

SANDWICHES
All served with French fries and daily salad

CLUB SANDWICH     70
White or brown bread, le�uce, tomato,
chicken, veal bacon, and fried egg 

CAPRESE SANDWICH      60
Mozzarella, tomatoes, rocca leaves,
bague�e bread, pesto mayo sauce 

THE SIGNATURE H BEEF BURGER   90
Angus beef, cheddar cheese, coleslaw,
tomato, caramelized onion

THE CHICKEN BURGER       85
Grilled chicken pa�y, le�uce, tomatoes, sauteed 
mushroom, gherkin, melted cheddar cheese
served with French fries and coleslaw 

PORTOBELLO BURGER      90
Sliced tomato, iceberg le�uce, cheddar cheese,
pickles, and caramelized onion
 
ASIAN FLAVOURS
Biryani is a traditional favorite consisting of rice.
Herbs and spices condiments include: mint chutney,
raita, chili, onions and pickles.
Your choice of:
Chicken  80      Seafood  95     Vegetable  70

BUTTER CHICKEN      80
Tandoor marinated chicken cooked in spiced 
tomato gravy served with steamed rice. 

NASI GORENG RICE      65
Fried rice served with mixed vegetables 
Sunny side egg and Asian sauce, Choice of:
Chicken  +10      Sautéed Prawns  +25

ALL DAY DINING



BRICK OVEN PIZZA
MARGHERITA       70
VEGETARIAN         75
SEAFOOD         85
PEPPERONI       85

PASTA
Enjoy a variety of pasta sauce and offerings
cooked to your liking.

HAND TOSSED PASTA                80

Pastas: Spaghe�i, fe�ucine or penne 
Sauce: Arrabiata    , marinara    , alfredo    , 
cream carbonara or bolognese

Add your choice:
Chicken        +5
Sautéed prawns                              +10

AUTHENTICALLY LOCAL 
ORIENTAL MIXED GRILL              115
Lamb ko�a, lamb kebab, shish tawook,
lamb chops served with French fries,
and garlic mayo sauce 

GRILLED LAMB CHOPS              130
5 pcs of marinated lamb chops served
with French fries, and green salad 

SHISH TAWOOK               105
Marinated chicken breast served with French
fries, garlic mayo sauce, and green salad

LEMON AND ROASTED RUBBED
BABY CHICKEN                130
Marinated baby chicken served with baby
potato, baby carrots, capsicum, cherry tomato,
and bu�er lemon sauce

ALL DAY DINING

(     ) Vegetarian, (     )Nuts

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.



(     ) Vegetarian, (     )Nuts

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.

FROM THE GRILL
All the grill items are served with your choice of 
one sauce and one side dish

USA ANGUS BEEF STRIPLOIN (350G)           199

USA ANGUS CERTIFIED BLACK (250G)           165

US ANGUS BEEF RIB EYE (350)            175

Sauces: Wild mushroom, pepper sauce, or herb jus
Side dish: French fries, mashed potatoes, broccoli
simply steamed or grilled green asparagus 

FROM THE SEA

GRILLED WHOLE LOBSTER 1KG             199
Served with French fries, lemon wedges,
and mixed green salad 

GRILLED JUMBO PRAWNS              149
Served with French fries, lemon, wedges,
and mixed green salad  

GRILLED SALMON                 139
Grilled asparagus, baby carrots,
edamame, cherry tomatoes, brocollini, lemon,
and bu�er sauce 

FISH EN (PAPILLOTE)                 139
Marinated sea bass fish fillet, steamed
vegetables, and sweet spicy Asian sauce 

SEAFOOD MIXED GRILL               199
Lobster, jumbo shrimp, sea bass fillet, deep fried
squid, bu�er lemon and fries  

ALL DAY DINING



DESSERTS

LIME CHEESECAKE     50
HAZELNUT PRALINE      50
UMM ALI        38
SLICED FRUITS        49
ICE CREAM       22
  

KIDS CORNER

FISH & CHIPS       42
Served with tartar sauce and lemon wedges  

CHICKEN NUGGETS     38
Mayonnaise, ketchup and fries 

CHEESE AND TOMATO SANDWICH  38
Cheddar cheese sliced tomato, le�uce,
sliced toast bread, and fries
   
MINI BEEF BURGER       38
Sliced tomato, iceberg le�uce,
cheddar cheese, and fries

MINI PIZZA MARGHERITA    38
Tomato basil sauce, and mozzarella cheese

ALL DAY DINING

(     ) Vegetarian, (     )Nuts

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.



INDIAN CUISINE

SALAD

BATAKH SALAD       55 
Confit duck, le�uce greens, citrus, mustard, 
and lime dressing

FROM THE GRILLS
 
MATZE KEBAB      79
Minced mu�on kebab, yakhni – curd curry, fennel,
and mint
 
CHICKEN MAKHAN MALAI    90
Tandoor grilled boneless chicken, Old Delhi masala,
lemon  and bu�er, pickled silver onion

MAIN COURSE
(Vegetarian) 

SAAG        69
Amaranthus, mustard greens, fenugreek greens,
spinach and cornmeal
 
PANEER BUTTER MASALA     69 
Tandoori paneer, bu�er masala sauce

KATHAL        69
Che�iar spiced jackfruit curry with shallots
 
DAL MORADABAD     48
Yellow split mung lentil, pakwaan crisp, chutney

DAL URAD       45
Whole black lentil slow-stewed in tomato,
with garlic and bu�er
 

(     ) Vegetarian, (     )Nuts, (     )Gluten

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.



INDIAN CUISINE

(Non - Vegetarian) 

BENGALI MUSTARD FISH    100
Grilled fish, mustard, garlic, chorchori vegetables
 
CARIBBEAN GOAT CURRY     90
Slow cooked boneless goat meat, root vegetables,
cumin, chilies, garlic, coconut curry
 
MANGALOREAN CHICKEN     79
Curried chicken, coconut and byadgi chillies
 
THALASSERY BIRIYANI     79
Boneless chicken, short grain jeerakasala rice, 
pepper and pachadi
 
RICE        32
Plain, ghee or bu�er 
 
BREADS

ROTI        16
Tandoor oven baked ancient grains bread
 
BAQARKHANI      16
Mughlai flaky, crisp bread
 
LACCHA PARATHA     16
Whole-wheat layered paratha

(     ) Vegetarian, (     )Nuts, (     )Gluten

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.



COLD APPETIZERS

HUMMUS                           38

MOUTABAL       38

FATTOUSH                 40

TABBOULEH      40
 

HOT APPETIZERS

SAUSAGES        35

SPICY POTATO        35

MIX PASTRY       35

CHICKEN LIVER       40

MIXED GRILL

TIKKA MEAT      85

KEBAB HALABI        85

SHISH TAOUK       85

GRILLED JUMBO SHRIMPS     100

(     ) Vegetarian, (     )Nuts

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.

(6 PM - 1.30 AM)

LEBANESE DINING



PAN ASIAN
AFRICAN CUISINE

(     ) Vegetarian, (     )Nuts

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.

STARTERS
GOAT ASSORTED MEAT PEPPER SOUP  90
Fresh cut assorted goat meat cooked in
African herbs, peppers and spices

TILAPIA PEPPER SOUP     150
Fresh tilapia fish cooked in African herbs,
peppers and spices

GIZZARD & PLANTAIN     80
Fried chunky pieces of gizzard and plantain
cubes in a tasty pepper sauce. Have a li�le
before your main meal or serve a side,
great with all rice dishes

NKWOBI       95
Cooked cow foot mixed in delicious spices
palm oil paste

MAIN COURSE
JOLLOF, FRIED OR WHITE RICE

·  With chicken or assorted meat/Beef             130
·  With fried fish or goat meat              140
·  With stockfish or fresh fish                          185

SEAFOOD OKRA      290
Crab, prawns, cut tilapia, dry fish, mussels
and squid ring

GARRI
SEMOLINA, TUWO RICE AND POUNDED YAM 

EGUSI, EFARIRO AND OHA

·  With chicken or assorted meat/Beef      130
·  With fried fish or goat meat   140
·  With stockfish or fresh fish                    185
·  With fresh fish and meat               230
·  With dry fish      180
·  Ugali, Nyamaagtoma, kachumbari      130

(12 PM - 3 AM)



COFFEE 
Espresso                     20
Double Espresso         30 
Freshly brewed coffee           25
Cafe La�e, Cappuccino          32
Turkish coffee         30
Decaffeinated coffee        25
Iced coffee            30

TEA
English Breakfast, Earl Grey, Green Tea,       30
Chamomile Infusion, Peppermint Infusion,
Masala chai

GLASS OF MILK
Full Cream, Low fat, Skimmed, Soy,       15
Almond milk

SOFT DRINKS
Pepsi, Diet Pepsi, 7 Up, Diet 7 Up, Mirinda,       27
Soda, Ginger ale, Tonic water

MINERAL WATER
Premium Sparkling: 500ml / 750ml  25    35
Premium Still : 500ml / 750ml   25    35

ENERGY DRINK
Red Bull             42
Red Bull (Sugar Free)        42

FRESH JUICES
Orange, Grapefruit, Pineapple,        30
Watermelon, Mango, Green Apple,
Lemon & Mint

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.

BEVERAGES



SMOOTHIES
RE-FRESH           35
Garden Fresh Strawberry, Mint, Yoghurt,
and Milk

FITNESSISTA         35
Fresh Cucumber, Celery, Yoghurt and Milk

MORNING BOOSTER          35
Banana, Cocoa Powder, Yoghurt and Milk

BEERS
BOTTLED BEER 
Budweiser, USA               55
Amstel Light, Holland        55
Heineken, Holland                 55
Peroni Beer, Italy         55
Corona, Mexico         55

DRAUGHT BEER
Birra More�i half pint       42 
Stella half pint        44 
Heineken half pint       44 
Heineken full pint       61 
Birra More�i full pint       61 
Stella full pint        61

CHAMPAGNE & SPARKLING WINE 
ZONIN, PROSECCO, Italy                       335

VEUVE CLICQUOT
YELLOW LABEL, France                 800

MOËT & CHANDON
BRUT IMPÉRIAL, France                        900

VEUVE CLICQUOT ROSÉ, France    950

DOM PÉRIGNON, France             4250

GL BTL

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.

BEVERAGES



WHITE WINE

DE BORTOLI
Australia         50    220

CUVÉE SABOURIN, Sauvignon
Blanc, France       55            225

FUZION CHENIN CHARDONNAY
Argentina,         55    260

ZONIN, Pinot Grigio, Italy       61    335

WILD ROCK, Sauvignon
Blanc, New Zealand        425

ROSE WINE

CUVÉE SABOURIN, Blush
Rosé, France     55            225

GÉRARD BERTRAND, Gris
Blanc v, France       66   285

RED WINE

CUVÉE SABOURIN,
Merlot, France      55                  225

FAMILLA ZUCCARDI,
Malbec, Argentina                61  260

JEAN-PIERRE MOUEIX,
Bordeaux, France      350

WILD ROCK, Pinot Noir,
New Zealand          515

GL BTL

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.

BEVERAGES



SPIRITS

VODKA
Absolut Blue     61          900
Grey Goose     83           1460

TEQUILA
Jose Cuervo Silver   53             840
Patron Xo Café     66            1160
Patron Reposado    105         1800

GIN
Bombay Sapphire    53            840
Hendrick’s       77          1300

LIQUORS 
Jägermeister     55          830
Baileys        55          830

COGNAC 
Hennessy V.S.         83          1600
Hennessy X.O.                 264            6200

RUM
Bacardi        53         770
Captain Morgan       55         740

BLENDED SCOTCH WHISKY
Dewars White Label    53         900
Red Label                            61         800
Chivas Regal 12 YO        83         1200
Johnnie Walker Black Label  77         1200

AMERICAN AND IRISH WHISKY
Jack Daniel’s Old No. 7   61          1100
Jameson      72          1100

 

GL BTL

BEVERAGES

The above prices are in UAE dirhams and inclusive of 7% municipality fee,
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.



للمزيد من المعلومات
اتصل ب "٨٦١٢\١٣" أو واتس اب ٠٥٦٦٥٦٧٣١١
THE H DUBAI | #1 SHEIKH ZAYED ROAD | DUBAI



١٣٩ االفطار االنجليزي           
عصير طازج اليوم: برتقال، جريب فروت،

أناناس، بطيخ، جزر أو تفاح أخضر

كه الموسمية، سلة من المخبوزات، طبق من الفوا
مجموعة من األجبان، فاصوليا مخبوزة، بيضتان محضرتان

حسب رغبتك مع بطاطا الفطور، طماطم مشوية، نقانق دجاج،
قهوة طازجة أو شاي أو شوكوالتة ساخنة

١٣٩ افطار عريب        
عصير طازج اليوم: برتقال، جريب فروت، أناناس، بطيخ، جزر أو 

تفاح أخضر، بيضتان محضرتان حسب رغبتك:
مخفوقتان أو مسلوقتان بالقشر أو بدونه أو مقليتان

تشكيلة من أطباق الفول المدمس واللبنة والمكدوس والجبنة 
الحلومي والزيتون المشكل وشرائح الطماطم والخيار

قهوة طازجة أو شاي

١٣٩ افطار صحي       
عصير طازج أو سموذي: برتقال، جريب فروت، أناناس، بطيخ،

كه الموسمية، أومليت جزر أو تفاح أخضر، طبق من الفوا
بياض البيض مع اختيارك من الفطر أو السبانخ أو الخضروات 

كه المشكلة، برطمان بودنغ الشيا، زبادي يوناين مع الفوا
أو الحبوب، شاي أخضر نقي أو اختيارك من المشروبات

الساخنة.

المخبوزات الطازجة

٣٨ سلة من المخبوزات       
مخبوزات فطور مع زبدة ومربات

- تأيت سلة المخبوزات مع زبدة أو زعتر مع مجموعة
مختارة من المعجنات محلية الصنع

قائمة طعام االفطار

(    )نبايت، (    )مكسرات

جميع األسعار بالدرهم إالمارايت و شاملة ٧٪ ضريبة البلدية و ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة 
القيمة المضافة. يرجى إعالمنا إذا كان لديكم أي حساسية من منتجات األلبان أو من 

المكسرات أو يف حال طلب أي مساعدة من الشيف فيما يتعلق بالقائمة.



كه موسمية تشكيلة حبوب وفوا

٤٩ حبوب إفطار متنوعة       
جرانوال، كوكو بوبس، رايس كريسبيس، كورن فليكس،
موسلي، فروستيد فليكس. مع اختيارك من الحليب

كامل الدسم أو قليل الدسم أو حليب الصويا

٤٩ بيرشر موسلي      
طازج وجاف، شوفان، مكسرات بالعسل

وحليب قليل الدسم

٤٩ كه وجرانوال وزبادي        فوا
كه موسمية مشكلة، زبادي قليل الدسم، فوا

جرانوال محضرة محلياً وعسل

٤٩ عصيدة شوفان بالموز والقرفة    
موز مكرمل، شوفان، سكر بني، اختيارك من

الحليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو حليب الصويا

٤٩ كه الموسمية      شرائح الفوا
بطيخ، توت مشكل، كيوي، بابايا، عنب،

فاكهة التنين، أناناس

اإلفطار المفضل حسب الطلب

٥٤ الخبز الفرنسي المحمص     
مع لوز، كورن فليكس، موز مكرمل، كمبوت توت بري

٥٤ بانكيك من مخفوق الحليب      
توت طازج، شراب قيقب

٥٤ وافل بلجيكي تقليدي       
فراولة، كريمة مخفوقة

قائمة طعام االفطار

(    )نبايت، (    )مكسرات

جميع األسعار بالدرهم إالمارايت و شاملة ٧٪ ضريبة البلدية و ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة 
القيمة المضافة. يرجى إعالمنا إذا كان لديكم أي حساسية من منتجات األلبان أو من 

المكسرات أو يف حال طلب أي مساعدة من الشيف فيما يتعلق بالقائمة.



٦٥ البيض الرائع      

يتم تقديم البيض بأي طريقة مع البطاطس والطماطم المشوية 
ونقانق الدجاج والقهوة الطازجة والشاي أو الشوكوالتة الساخنة 

والطماطم المبشورة والخضروات المشوية.

يمكن تقديم بياض البيض فقط عند الطلب

٦٤ بيض بينديكت بالسلمون المدخن   
شرائح السلمون المدخن، سبانخ صغيرة، بيض

مسلوق بدون قشر، قطع سميكة من الخبز األبيض
المحّمص وصلصة بيستو الهولندية

٥٤ بيض بينديكت بالطريقة النباتية   
فطر، سبانخ، بيض مسلوق طري، قطع سميكة

من الخبز األبيض المحّمص وصلصة بيستو هولندية

أطباق محلية أصلية

٥٠ فول مدمس       
فول محضر بالطريقة الشرقية ُيقدم مع الطماطم

والبصل وصلصة الطحينة

٧١ طبق شريق       
حمص، لبنة، متبل، زيتون أخضر وأسود،

شرائح طماطم وخيار

٧١ طبق أجبان        
تشكيلة عالمية من األجبان ُتقدم مع

المكسرات والعنب والمرىب

قائمة طعام االفطار

(    )نبايت، (    )مكسرات

جميع األسعار بالدرهم إالمارايت و شاملة ٧٪ ضريبة البلدية و ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة 
القيمة المضافة. يرجى إعالمنا إذا كان لديكم أي حساسية من منتجات األلبان أو من 

المكسرات أو يف حال طلب أي مساعدة من الشيف فيما يتعلق بالقائمة.



الشوربة

٥٠ شوربة عدس تقليدية      
متبلة بالكمون وقطع الليمون وقطع الخبز المحمصة

٦٠ شوربة دجاج وخضروات صافية   
جزر، بطاطا، أوراق ريحان، فاصوليا بيضاء، بروكلي ُتقدم

مع قطع الليمون

٦٠ شوربة كريمة الفطر      
زعتر ومكعبات بريوش الثوم المحمصة ببطء مع

زبدة بالكمأة

المقبالت

ُتقدم جميعها مع أصابع البطاطا المقلية سلطة مشكلة

٦٠ حلقات كاالماري مقلية     
٧ قطع من الكاالماري المقلي بطبقة تغطية مع

صلصة التارتار وقطع الليمون

٧٠ روبيان الفراشة      
٦ قطع من الجمبري المقلي بطبقة تغطية مع

صلصة التارتار وقطع الليمون

٦٠ مازات ساخنة مشكلة     
فطاير جبنة، فطاير لحم، كبة مقلية يف زيت غزير،

فطاير سبانخ

٦٠ أجنحة دجاج بوفالو      
أجنحة دجاج متبلة ُتقدم مع صلصة بوفالو

وكريمة حامضة

٧٠ مازات شرقية باردة      
حمص سادة، متبل، خيار، طماطم، لبنة، جبنة حلومي

قائمة الطعام على مدار اليوم

(    )نبايت، (    )مكسرات

جميع األسعار بالدرهم إالمارايت و شاملة ٧٪ ضريبة البلدية و ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة 
القيمة المضافة. يرجى إعالمنا إذا كان لديكم أي حساسية من منتجات األلبان أو من 

المكسرات أو يف حال طلب أي مساعدة من الشيف فيما يتعلق بالقائمة.



قائمة الطعام على مدار اليوم
السلطات 

٦٠ سلطة سيزر كالسيكية      
خس روماين، جبنة بارميزان، صلصة أنشوجة، إضافات:

دجاج               +١٠
جمبري                 +٢٠

 
٨٥ سلطة تين بوراتا       

طماطم بلدي، أوراق جرجير، تين، توت أحمر،
صلصة بلسمية

٦٠ سلطة يونانية بأفوكادو       
افوكادو مع جبنة فيتا، طماطم، خيار، فلفل رومي أخضر،

بصل أحمر، زيتون كاالماتا، أوريغانو، زيت زيتون بكر ممتاز

٧٠ سلطة كينوا         
هليون اخضر مشوي، كوسة، فلفل رومي، خرشوف،

شمندر، خس مشكل، زيت زيتون بكر ممتاز

٧٠ سلطة سلمون مدخن      
سلمون مدخن، خس مشكل، بيض مسلوق،

فجل أحمر وصلصة ليمون

٨٠ سلطة كايل         
سبانخ صغيرة، جوز، تفاح أحمر، رمان، قطع برتقال،

طماطم كرزية، صلصة شمندر بلسمية

(    )نبايت، (    )مكسرات

جميع األسعار بالدرهم إالمارايت و شاملة ٧٪ ضريبة البلدية و ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة 
القيمة المضافة. يرجى إعالمنا إذا كان لديكم أي حساسية من منتجات األلبان أو من 

المكسرات أو يف حال طلب أي مساعدة من الشيف فيما يتعلق بالقائمة.



الساندويتشات
ُتقدم جميعها مع أصابع البطاطا المقلية والسلطة اليومية

ساندويش كلوب         ٧٠ 
خبز أبيض أو بني، خس، طماطم، دجاج، لحم عجل

مقدد وبيضة مقلية  

ساندويش كابريزي        ٦٠ 
جبنة موتزاريال، طماطم، أوراق جرجير، خبز باغيت،

صلصة بيستو بالمايونيز  

برغر لحم بقري مميز خاص بنا     ٩٠
لحم أنغوس بقري، جبنة شيدر، كولسلو، طماطم،

بصل مكرمل

برجر الدجاج            ٨٥
بريوش، دجاج مشوي، خس، طماطم، مشروم سوتية،

خيار مخلل وتقدم مع بطاطس و سلطة كلوسلو

برغر بورتوبيلو       ٩٠
شرائح طماطم، خس آيسبيرغ، جبنة شيدر،

مخلل، بصل مكرمل

األطباق اآلسيوية
      

األرز البرياين هو أحد األطباق التقليدية المفضلة ويتكون
من األرز واألعشاب والبهارات يقدم مع: تشاتني النعناع،

رايتا، فلفل حار، بصل، مخلالت 
اختيارك من:

الخضروات ٧٠  الدجاج  ٨٠   المأكوالت البحرية   ٩٥ 

الدجاج بالزبدة        ٨٠
دجاج متبل ببهارات تندوري مطهي يف مرق الطماطم

الغني بالتوابل وُيقدم مع األرز المطهي على البخار 

أرز ناسي جورينج          ٦٥
أرز مقلي ُيقدم مع الخضروات المشكلة بيض الغروب

وصلصة آسيوية، إضافات:
دجاج  +١٠  روبيان سوتيه  + ٢٥

قائمة الطعام على مدار اليوم

(    )نبايت، (    )مكسرات

جميع األسعار بالدرهم إالمارايت و شاملة ٧٪ ضريبة البلدية و ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة 
القيمة المضافة. يرجى إعالمنا إذا كان لديكم أي حساسية من منتجات األلبان أو من 

المكسرات أو يف حال طلب أي مساعدة من الشيف فيما يتعلق بالقائمة.



بيتزا الفرن الطويب

مارغريتا           ٧٠
خضروات        ٧٥
مأكوالت بحرية         ٨٥
بيبروين                  ٨٥

الباستا
استمتع بصلصات الباستا المتنوعة والعروض

المعدة لتناسب ذوقك  

باستا محضرة يدوياً           ٨٠
الباستا: سباغيتي أو فيتوتشيني أو بيني

الصلصة: أرابياتا (   )، مارينارا (   )، ألفريدو (   )
أضف اختيارك من: صلصة الكاربونارا الكريمية أو بولونيز  

الدجاج             +٥     
الروبيان السوتيه                         +١٠

أطباق محلية أصلية

١١٥ مشاوي شرقية مشكلة     
كفتة لحم ضأن، كباب لحم ضأن، شيش طاووق،
قطع لحم ضأن ُتقدم مع أصابع البطاطا المقلية

وصلصة المايونيز والثوم
   

١٣٠ قطع لحم الضأن المشوية     
٥ قطع لحم ضأن متبلة ُتقدم مع أصابع البطاطا

المقلية والسلطة الخضراء

١٠٥ شيش طاووق      
صدور دجاج متبلة ُتقدم مع أصابع البطاطا المقلية

والسلطة الخضراء

١٣٠ دجاج صغير بليمون وروز ماري    
دجاج صغير متبل ُيقدم مع بطاطا صغيرة وجزر

صغير وفلفل حلو وطماطم كرزية وصلصة زبدة بالليمون

قائمة الطعام على مدار اليوم

(    )نبايت، (    )مكسرات

جميع األسعار بالدرهم إالمارايت و شاملة ٧٪ ضريبة البلدية و ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة 
القيمة المضافة. يرجى إعالمنا إذا كان لديكم أي حساسية من منتجات األلبان أو من 

المكسرات أو يف حال طلب أي مساعدة من الشيف فيما يتعلق بالقائمة.



قائمة الطعام على مدار اليوم
المشويات

ُتقدم جميع المشويات مع اختيارك من صنف صلصة وطبق 
جانبي

 ١٩٩ لحم أنغوس بقري أمريكي (٣٥٠ غ)     
١٦٥ لحم أنغوس أسود بقري أمريكي (٢٥٠ غ)     
لحم أضالع أنغوس بقري أمريكي (٣٥٠ غ)            ١٧٥ 

الصلصات: فطر بري أو صلصات الفلفل أو مرق األعشاب
الطبق الجانبي: بطاطا مقلية أو بطاطا مهروسة, بروكلي

مطهي على البخار أو هليون أخضر مشوي  

األسماك

١٩٩ كركند مشوي ١ كغ        
ُيقدم مع أصابع البطاطا المقلية وقطع الليمون

وسلطة خضراء مشكلة  

١٤٩ روبيان كبير مشوي     
ُيقدم مع أصابع البطاطا المقلية وقطع الليمون

وسلطة خضراء مشكلة 

١٣٩ سلمون مشوي        
هليون وجزر صغير مشوي، طماطم كرزية إدامامية،

بروكلي صغير, صلصة زبدة وليمون 
   

١٣٩ سمك مخبوز يف ورق الزبد     
سمك قاروص متبل مع خضروات مطهية على

البخار وصلصة آسيوية حلوة وحارة

١٩٩ مأكوالت بحرية مشكلة مشوية     
كركند، جمبري كبير، سمك قاروص، حبار مقلي

يف زيت غزير، صلصة زبدة وليمون، بطاطا مقلية

(    )نبايت، (    )مكسرات

جميع األسعار بالدرهم إالمارايت و شاملة ٧٪ ضريبة البلدية و ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة 
القيمة المضافة. يرجى إعالمنا إذا كان لديكم أي حساسية من منتجات األلبان أو من 

المكسرات أو يف حال طلب أي مساعدة من الشيف فيما يتعلق بالقائمة.



الحلويات

٥٠ تشيزكيك ليمون       
٥٠ برالين بندق        
٣٨ أم علي         
٤٩ طبق الفاكهة الطازجة المقطعة         
٢٢ آيس كريم         

  

قائمة طعام االطفال

٤٢ سمك ورقائق بطاطا       
ُيقدم مع صلصة تارتار وقطع ليمون  

٣٨ ناجتس دجاج      
مايونيز وكاتشب وبطاطا مقلية 

٣٨ ساندويتش جبنة وطماطم     
جبنة شيدر، شرائح طماطم، خس، شريحة

خبز محمص، بطاطا مقلية
   

٣٨ برغر لحم بقري صغير        
شرائح طماطم، خس آيسبيرغ، جبنة شيدر،

بطاطا مقلية

٣٨ بيتزا مارغريتا صغيرة       
صلصة طماطم وريحان، جبنة موتزاريال

قائمة الطعام على مدار اليوم

(    )نبايت، (    )مكسرات

جميع األسعار بالدرهم إالمارايت و شاملة ٧٪ ضريبة البلدية و ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة 
القيمة المضافة. يرجى إعالمنا إذا كان لديكم أي حساسية من منتجات األلبان أو من 

المكسرات أو يف حال طلب أي مساعدة من الشيف فيما يتعلق بالقائمة.



(    )نبايت، (    )مكسرات

جميع األسعار بالدرهم إالمارايت و شاملة ٧٪ ضريبة البلدية و ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة 
القيمة المضافة. يرجى إعالمنا إذا كان لديكم أي حساسية من منتجات األلبان أو من 

المكسرات أو يف حال طلب أي مساعدة من الشيف فيما يتعلق بالقائمة.

سلطة

٥٥ سلطة باتاخ       
كونفيت البط، أوراق الخس، حمضيات، خردل، تتبيلة الليمون

المشويات

٧٩ كباب ماتزي       
كباب لحم الضأن المفروم، كاري اللبن الرائب، شمر، نعناع

٩٠ دجاج ماخان ماالي      
دجاج تندوري مشوي بدون عظم، ماساال أولد دلهي، ليمون

وزبدة، مخ ّلل البصل الفضي

الطبق الرئيسي
نبايت

٦٩ ساغ         
أمارانث، خردل، خضروات، حلبة، سبانخ، دقيق الذرة

٦٩ بانير ماساال بالزبدة      
تندوري بانير، صلصة ماساال بالزبدة

٧٩ كاثال         
كاري الكاكايا ال ُمت بلة بالشيتار والك ّراث

٤٨ دال مراد آباد       
عدس المونغ األصفر المجروش، بقوان ُمقرمش، صلصة

٤٥ دال أوراد        
عدس أسود كامل الحبة مطهو ببطء في الطماطم والثوم

والزبدة

عشاء هندي



غير نبايت

١٠٠ سمك بالخردل عىل الطريقة البنغالية   
سمك مشوي، خردل، ثوم، خضروات شورشوري

٩٠ كاري الماعز الكاريبي     
لحم ماعز بدون عظم مطهو ببطء، خضروات جذرية، كمون،

فلفل حار، ثوم، كاري جوز الهند

دجاج بالزبدة        ٧٩
دجاج تكا بدون عظم، فوندو الكاري والطماطم، حلبة حلوة،

زبدة

برياين ثاالسيري        ٧٩
دجاج بدون عظم، أرز جيرا كاساال قصير الحبة، فلفل، مخلل

باتشادي

أرز          ٣٢
أرز قصير الحبة مطهو ع�ى البخار مع اختيارك من الزبدة أو

السمن أو األرز السادة

المخبوزات

خبز روتي           ١٦
خبز معد من الحبوب القديمة المخبوز في فرن التنور

خبز باقارخاين          ١٦
رقائق الخبز الُمقرمش مع السمسم

فطائر باراثا التشا          ١٦
فطائر براثا الطبقات من القمح الكامل متع

(    )نبايت، (    )مكسرات

جميع األسعار بالدرهم إالمارايت و شاملة ٧٪ ضريبة البلدية و ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة 
القيمة المضافة. يرجى إعالمنا إذا كان لديكم أي حساسية من منتجات األلبان أو من 

المكسرات أو يف حال طلب أي مساعدة من الشيف فيما يتعلق بالقائمة.

عشاء هندي



عشاء لبناين

المازه البارده

٣٨ حمص        
 

٣٨ متبل        

 ٤٠ فتوش       
        

٤٠ تبوله                  

المازه الساخنة

٣٥ نقانق           

٣٥ بطاطا حاره       

٣٥ معجنات مشكلة         
   

 ٤٠ سودة دجاج       
 

المشاوي

٨٥ لحمة شقف تكا          

٨٥ كباب حلبي        

٨٥ شيش طاووق         
   

روبيان مشوي              ١٠٠

  

٦ مساًء - ١٫٣٠ صباًحا

(    )نبايت، (    )مكسرات

جميع األسعار بالدرهم إالمارايت و شاملة ٧٪ ضريبة البلدية و ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة 
القيمة المضافة. يرجى إعالمنا إذا كان لديكم أي حساسية من منتجات األلبان أو من 

المكسرات أو يف حال طلب أي مساعدة من الشيف فيما يتعلق بالقائمة.



الُمقبالت

حساء لحم الماعز بالفلفل األسود      ٩٠
قطع متنوعة طازجة من لحم الماعز مطهية يف أعشاب

إفريقية وفلفل وبهارات   

حساء البلطي بالفلفل األسود                ١٥٠  
سمك بلطي طازج مطهي يف أعشاب إفريقية وفلفل

وبهارات

قوانص وموز الجنة        ٨٠ 
قطع كبيرة مقلية من القوانص ومكعبات موز الجنة

يف صلصة الفلفل اللذيذة. ال يفوتك تناول القليل منها قبل 
وجبتك الرئيسية أو اطلبها كطبق جانبي، فهي رائعة

مع جميع أطباق األرز
  

نكويب           ٩٥ 
قدم بقرة مطهية ممزوجة بمعجون زيت النخيل

بالتوابل الحارة الشهية

األطباق الرئيسية

جولوف، أرز مقلي أو أبيض    
•  مع دجاج أو لحوم متنوعة أو لحم بقري                 ١٣٠
•  مع سمك مقلي أو لحم ماعز                   ١٤٠
•  مع سمك مقدد غير مملح أو سمك طازج               ١٨٥

بامية بالمأكوالت البحرية  (سي فود أوكرو)                   ٢٩٠ 
سلطعون، روبيان، قطع سمك بلطي، سمك مجفف،

بلح البحر وحلقات حبار

غاري

سمولينا، أرز تيو و يام مطحون

اقصي و إفاريرو و اهة
    

•  مع دجاج أو لحوم متنوعة أو لحم بقري                 ١٣٠
•  مع سمك مقلي أو لحم ماعز                   ١٤٠
•  مع سمك مقدد غير مملح أو سمك طازج               ١٨٥
•  مع سمك ولحم طازج                 ٢٣٥
•  مع سمك مجفف                             ١٨٠

•  أوغايل، نياماجتوما، كاتشومباري                     ١٣٠  

المطبخ اآلسيوي األفريقي
(١٢ مساًء - ٣.٣٠ صباًحا)

(    )نبايت، (    )مكسرات

جميع األسعار بالدرهم إالمارايت و شاملة ٧٪ ضريبة البلدية و ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة 
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القهوة
اسبريسو                ٢٠
إسبرسو مزدوج       ٣٠
قهوة محضرة طازجة        ٢٥
كافيه التيه، كابتشينو      ٣٢
قهوة تركية        ٣٠
قهوة منزوعة الكافيين      ٢٥
القهوة المثلجة       ٣٠

شاي

شاي الصباح االنجليزي، ايرل غراي،    ٣٠
شاي اخضر، شاي البابونج، شاي النعناع،

شاي ماساال 

كأس حليب

كامل الدسم، قليل الدسم، منزوع الدسم،     ١٥
حليب الصويا، حليب اللوز

    
المشروبات الغازية 

بيبسي، دايت بيبسي، سفن اب، دايت    ٢٧
سفن اب، ميراندا، صودا، جنجر ايل، تونيك ووتر

المياه المعدنية  

٥٠٠ مل/٧٥٠ مل       ٣٥/٢٥ مياة غازية 
مياه معدنية   ٥٠٠ مل/٧٥٠ مل                      ٣٥/٢٥

مشروبات الطاقة        
ريد بل        ٤٢
ريد بل (خايل من السكر)      ٤٢ 

        
عصائر طبيعية

٣٠ برتقال، جريبفروت، اناناس، بطيخ،     
مانجو، تفاح اخضر، ليمون و نعنع 
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سموذي

ريفرش            ٣٥
جاردن فريش فراولة، نعناع، زبادي وحليب  

فتنسستة          ٣٥
خيار طازج، كرفس، زبادي وحليب 

مورنينغ بوستر          ٣٥
موز، مسحوق كاكاو، زبادي وحليب

البيرة

زجاجات البيرة 
بادفايزر، الواليات المتحدة األمريكية      ٥٥
أمستل اليت، هولندا        ٥٥
هاينكن، هولندا         ٥٥
بيروين بير، إيطاليا         ٥٥
كورونا، المكسيك         ٥٥

بيرة بيراميل 
بيرا موريتي نصف لتر        ٤٢
ستيال نصف لتر         ٤٤
هاينكن نصف لتر            ٤٤

هاينكن لتر كامل                         ٦١  
بيرا موريتي لتر كامل        ٦١

ستيال لتر كامل                                           ٦١   

الشامبانيا والنبيذ الفّوار

٣٣٥ زونين بروسيكو، إيطاليا     

فوف كليكو
بونساردين ملصق أصفر، فرنسا               ٨٠٠

مويت آند شاندون
بروت إمبريال، فرنسا                ٩٠٠

فوف كليكو روز، فرنسا                   ٩٥٠

دوم برينيون، فرنسا             ٤٢٥٠

زجاجةكوب
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النبيذ األبيض

 ٢٢٠   ٥٠ دي بوتويل نبيذ ابيض، استراليا   

كوفه سابورين سوفينيون
 ٢٠٠   ٥٥ بالنك، فرنسا     

فيوزين شنين شاردونيه،
٣٣٥   ٥٥ االرجنتين     

 ٣٣٥   ٦١ زونين، بينو جريجيو، إيطاليا   

وايلد روك سوفينيون
٤٢٥ بالنك، نيوزيلندا      

النبيذ الوردي

كوفيه سابورين بلش
٢٠٠   ٥٥ روز،  فرنسا     

جيرار بيرتراند جريس
 ٢٨٥   ٦٦ بالنك يف، فرنسا    

النبيذ األحمر

كوفيه سابورين 
٢٠٠   ٥٥ ميرلو، فرنسا         

فاميليا زوكاردي  
٢٦٠   ٦١ مالسيب، األرجنتين       

٣٥٠ جان بيير مويكس بوردو، فرنسا    

 ٥١٥ وايلد روك بينو نوار،  نيو زيلندا        

زجاجةكوب
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المشروبات الروحية

الفودكا
٦١    ٩٠٠ أبسولوت بلو     
٨٣          ١٤٦٠ غراي غوس     

التيكيال
٥٣   ٨٤٠ جوسيه كيرفو سيلفر   
٦٦          ١١٦٠ باترون إكس أو كافيه   
 ١٠٥          ١٨٠٠ باترون ريبوسادو     

الجن 
 ٥٣    ٨٤٠ بومباي سافاير    
 ٧٧          ١٣٠٠ هندريكس     

الليكير
  ٥٥          ٨٣٠ جاجيرمايستر    
٥٥          ٨٣٠ بايليز      

روم
٥٣          ٧٧٠ بكاردي     
كابتن مورجان سبايسد           ٥٥              ٧٤٠

كونياك
٨٣          ١٦٠٠ هينيسي يف إس    
هينيسي إكس أو          ٢٦٤          ٦٢٠٠

سكوتش ويسكي ممزوج
٩٠٠   ٥٣ ديوارز وايت ليبل    
٨٠٠   ٦١ التسمية الحمراء    
٨٣         ١٢٠٠ تشيفاز ريغال تعتيق ١٢ عاماً       

                                       ٧٧            ١٢٠٠ جوين ووكر بالك ليبل           

الويسكي األمريكي واأليرلندي 
٦١         ١١٠٠ جاك دانييلز نمبر ٧    
 ٧٢         ١١٠٠ جاميسون     

 

زجاجةكوب


