
اختيارك من نوع واحد من الشوربة
شوربة اللحم مع الخضار, شوربة الفطر والكابوتشينو

اختيارك من ثالثة أنواع من المقبالت
فتوش, حّمص, سلطة ا�فوكادو و الجرجير مع الجوز, 

سلطة الروب (اللبن) بالخيار 

المقبالت الساخنة 
فطائر الجبنة 

اختيارك من نوع واحد من
ا�طباق الرئيسية

مشاوي عربية مشّكلة     
سمك السيباس المشوي مع نودلز الروبيان   

دجاج مقلي مقرمش 
صلصة التشانا مع ا�رز ا�بيض و الباراتا 

اختيارك من نوع واحد من المعكرونة
معكرونة سباجيتي، معكرونة بينيه، معكرونة 

فيتوتشيني، تقدم جميعها مع اختيارك من صلصة 
الطماطم  أو الكريمة  

الحلويات
طبق من الفواكه الموسمية مع تشكيلة من 

الحلويات الفرنسية

اختيارك من نوع واحد من الشوربة
شوربة اللحم مع الخضار, شوربة الفطر والكابوتشينو

اختيارك من ثالثة أنواع من المقبالت
فتوش, حّمص, سلطة ا�فوكادو و الجرجير مع 

الجوز, سلطة الروب (اللبن) بالخيار 

اختيارك من نوع واحد من
ا�طباق الرئيسية

مشاوي عربية مشّكلة     
سمك السيباس المشوي مع نودلز الروبيان

دجاج مقلي مقرمش  
صلصة التشانا مع ا�رز ا�بيض و الباراتا 

المعكرونة
معكرونة بينه أرابياتا مع صلصة الطماطم الحارة 

الحلويات
طبق من الفواكه الموسمية مع تشكيلة من 

الحلويات الفرنسية 

جميع ا�سعار بالدرهم ا¯ماراتي وتشمل ٦٪ رسوم السياحة و ٤٪ رسوم البلدية و ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.

اختيارك من نوعين من ا�طباق الجانبية           جميع المأكوالت الهندية بالخضار تقدم مع ا�رز ا�بيض والباراتا           
          جميع أنواع المعكرونة تقدم مع الخبز المحمص بالثوم  

السبت

سعر القائمة ٨٠ درهم� شامل الخدمة و الضريبة

القائمة اليومية المكونة 
من ستة اطباق خاصة

سعر القائمة ٥٠ درهم� شامل الخدمة و الضريبة

القائمة اليومية المكونة 
من اربع اطباق خاصة

قامئة الطعام الیوم�ةقامئة الطعام الیوم�ة

(هذه القائمة مقدمة مع المشروبات الغازية الباردة او العصير)

ا�طباق جانبية
أرز مطهي على البخار, خضار مشوية, خضار محمرة, 

بطاطا مقلية, بطاطا مهروسة 
دجاج..................٥
لحم مفروم ....٥

روبيان....................................٥
مأكوالت بحرية مشكلة ......١٠

ا�ضافات الى المعكرونة  



قامئة الطعام الیوم�ة

اختيارك من نوع واحد من الشوربة
شوربة عدس, شوربة الدجاج المكسيكية

اختيارك من ثالثة أنواع من المقبالت
سلطة عربية, متّبل, سلطة الجرجير والفراولة مع 

الجوز, سلطة المعكرونة مع الطماطم المجففة  

المقبالت الساخنة 
لفائف الخضار مع صلصة الفلفل الحار والحلو

اختيارك من نوع واحد من
ا�طباق الرئيسية

شريحة لحم مشوية مع صلصة الفلفل ا�خضر والذرة     
سمك مقلي مع شرائح البطاطا 

دجاج مشوي بفرن التندور  
ألو جوبي مقدم مع ا�رز ا�بيض و الباراتا  

اختيارك من نوع واحد من المعكرونة
معكرونة سباجيتي، معكرونة بينيه، معكرونة 

فيتوتشيني، تقدم جميعها مع اختيارك من صلصة 
الطماطم  أو الكريمة 

الحلويات
طبق من الفواكه الموسمية مع تشكيلة من 

الحلويات الفرنسية 

اختيارك من نوع واحد من الشوربة
شوربة عدس, شوربة الدجاج المكسيكية

اختيارك من ثالثة أنواع من المقبالت
سلطة عربية, متّبل, سلطة الجرجير والفراولة مع 
الجوز, سلطة المعكرونة مع الطماطم المجففة

   
اختيارك من نوع واحد من

ا�طباق الرئيسية
شريحة لحم مشوية مع صلصة الفلفل ا�خضر والذرة     

سمك مقلي مع شرائح البطاطا  
دجاج مشوي بفرن التندور  

ألو جوبي مقدم مع ا�رز ا�بيض و الباراتا 

المعكرونة
معكرونة سباجيتي مع اللحم المفروم

وصلصة البولونيز  

الحلويات
طبق من الفواكه الموسمية مع تشكيلة من 

الحلويات الفرنسية   

جميع ا�سعار بالدرهم ا¯ماراتي وتشمل ٦٪ رسوم السياحة و ٤٪ رسوم البلدية و ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.

األحد

سعر القائمة ٨٠ درهم� شامل الخدمة و الضريبة

القائمة اليومية المكونة 
من ستة اطباق خاصة

سعر القائمة ٥٠ درهم� شامل الخدمة و الضريبة

القائمة اليومية المكونة 
من اربع اطباق خاصة

(هذه القائمة مقدمة مع المشروبات الغازية الباردة او العصير)

اختيارك من نوعين من ا�طباق الجانبية           جميع المأكوالت الهندية بالخضار تقدم مع ا�رز ا�بيض والباراتا           
          جميع أنواع المعكرونة تقدم مع الخبز المحمص بالثوم  

ا�طباق جانبية
أرز مطهي على البخار, خضار مشوية, خضار محمرة, 

بطاطا مقلية, بطاطا مهروسة 
دجاج..................٥
لحم مفروم ....٥

روبيان....................................٥
مأكوالت بحرية مشكلة ......١٠

ا�ضافات الى المعكرونة  



قامئة الطعام الیوم�ة

اختيارك من نوع واحد من الشوربة
شوربة السبانخ بالكريمة, شوربة توم يوم بالروبيان

اختيارك من ثالثة أنواع من المقبالت
تبولة, حّمص بالفستق, سلطة الكينوا, سلطة 

الشمندر والجرجير مع جبنة الفيتا  

المقبالت الساخنة 
سمبوسة اللحم

اختيارك من نوع واحد من
ا�طباق الرئيسية

لحم الغنم مع السبانخ     
روبيان مشوي مع الليمون بالزبدة   
دجاج مشوي مع صلصة الباربكيو   

خضار مشكلة بالكاري مع ا�رز والباراتا 

اختيارك من نوع واحد من المعكرونة
معكرونة سباجيتي، معكرونة بينيه، معكرونة 

فيتوتشيني، تقدم جميعها مع اختيارك من صلصة 
الطماطم  أو الكريمة

الحلويات
طبق من الفواكه الموسمية مع تشكيلة من 

الحلويات الفرنسية 

اختيارك من نوع واحد من الشوربة
شوربة السبانخ بالكريمة, شوربة توم يوم بالروبيان

اختيارك من ثالثة أنواع من المقبالت
تبولة, حّمص بالفستق, سلطة الكينوا,سلطة 

الشمندر والجرجير مع جبنة الفيتا 
   

اختيارك من نوع واحد من
ا�طباق الرئيسية

لحم الغنم مع السبانخ     
روبيان مشوي مع الليمون بالزبدة   
دجاج مشوي مع صلصة الباربكيو   

خضار مشكلة بالكاري مع ا�رز والباراتا 

المعكرونة
معكرونة الفيتوتشيني مع صلصة الفطر 

والكريمة  

الحلويات
طبق من الفواكه الموسمية مع تشكيلة من 

الحلويات الفرنسية 

جميع ا�سعار بالدرهم ا¯ماراتي وتشمل ٦٪ رسوم السياحة و ٤٪ رسوم البلدية و ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.

يوم االثنين

سعر القائمة ٨٠ درهم� شامل الخدمة و الضريبة

القائمة اليومية المكونة 
من ستة اطباق خاصة

سعر القائمة ٥٠ درهم� شامل الخدمة و الضريبة

القائمة اليومية المكونة 
من اربع اطباق خاصة

(هذه القائمة مقدمة مع المشروبات الغازية الباردة او العصير)

اختيارك من نوعين من ا�طباق الجانبية           جميع المأكوالت الهندية بالخضار تقدم مع ا�رز ا�بيض والباراتا           
          جميع أنواع المعكرونة تقدم مع الخبز المحمص بالثوم  

ا�طباق جانبية
أرز مطهي على البخار, خضار مشوية, خضار محمرة, 

بطاطا مقلية, بطاطا مهروسة 
دجاج..................٥
لحم مفروم ....٥

روبيان....................................٥
مأكوالت بحرية مشكلة ......١٠

ا�ضافات الى المعكرونة  



اختيارك من نوع واحد من الشوربة
شوربة الدجاج مع لسان العصفور, شوربة البطاطا

اختيارك من ثالثة أنواع من المقبالت
سلطة ا�رضي شوكي مع السبانخ و جبن الماعز, 

متّبل, محّمرة, سلطة الدجاج مع ا�ناناس  

المقبالت الساخنة 
فطائر السبانخ   

اختيارك من نوع واحد من
ا�طباق الرئيسية
كفتة خشاش     

سمك الهامور المشوي مع صلصة الخردل 
شرائح صدر الدجاج المغطاة بالخبز والمحمرة 

مع صلصة المايونيز بالثوم    
بانير جبن الماعز مع ا�رز ا�بيض والباراتا  

اختيارك من نوع واحد من 
المعكرونة

معكرونة سباجيتي، معكرونة بينيه، معكرونة 
فيتوتشيني، تقدم جميعها مع اختيارك من صلصة 

الطماطم  أو الكريمة 

الحلويات
طبق من الفواكه الموسمية مع تشكيلة من 

الحلويات الفرنسية

اختيارك من نوع واحد من الشوربة
شوربة الدجاج مع لسان العصفور, شوربة البطاطا 

اختيارك من ثالثة أنواع من المقبالت
سلطة ا�رضي شوكي مع السبانخ و جبن الماعز, 

متّبل, محّمرة, سلطة الدجاج مع ا�ناناس 

اختيارك من نوع واحد من
ا�طباق الرئيسية
كفتة خشاش     

سمك الهامور المشوي مع صلصة الخردل  
شرائح صدر الدجاج المغطاة بالخبز والمحمرة 

مع صلصة المايونيز بالثوم    
بانير جبن الماعز مع ا�رز ا�بيض والباراتا  

المعكرونة
معكرونة سباجيتي أرابياتا بصلصة الطماطم 

الحارة والدجاج 

الحلويات
طبق من الفواكه الموسمية مع تشكيلة من 

الحلويات الفرنسية  

جميع ا�سعار بالدرهم ا¯ماراتي وتشمل ٦٪ رسوم السياحة و ٤٪ رسوم البلدية و ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.

يوم الثالثاء

سعر القائمة ٨٠ درهم� شامل الخدمة و الضريبة

القائمة اليومية المكونة 
من ستة اطباق خاصة

سعر القائمة ٥٠ درهم� شامل الخدمة و الضريبة

القائمة اليومية المكونة 
من اربع اطباق خاصة

(هذه القائمة مقدمة مع المشروبات الغازية الباردة او العصير)

قامئة الطعام الیوم�ة

اختيارك من نوعين من ا�طباق الجانبية           جميع المأكوالت الهندية بالخضار تقدم مع ا�رز ا�بيض والباراتا           
          جميع أنواع المعكرونة تقدم مع الخبز المحمص بالثوم  

ا�طباق جانبية
أرز مطهي على البخار, خضار مشوية, خضار محمرة, 

بطاطا مقلية, بطاطا مهروسة 
دجاج..................٥
لحم مفروم ....٥

روبيان....................................٥
مأكوالت بحرية مشكلة ......١٠

ا�ضافات الى المعكرونة  



اختيارك من نوع واحد من الشوربة
شوربة الذرة, شوربة الجزر بالتفاح

اختيارك من ثالثة أنواع من المقبالت
فتوش, بابا غنوج, سلطة الطماطم مع الجرجير 

وجبن الفيتا, سلطة قيصر مع الروبيان 

المقبالت الساخنة 
سمبوسة الجبن   

اختيارك من نوع واحد من
ا�طباق الرئيسية

شريحة لحم خاصرة البقر مع صلصة الفطر         
سمك السلمون المشوي مع صلصة البيستو 

شرائح الدجاج المشوي مع ا�عشاب
 العطرية والليمون     

دال ماكني (عدس) مع ا�رز ا�بيض والباراتا   
اختيارك من نوع واحد من 

المعكرونة
معكرونة سباجيتي، معكرونة بينيه، معكرونة 

فيتوتشيني، تقدم جميعها مع اختيارك من صلصة 
الطماطم  أو الكريمة 

الحلويات
طبق من الفواكه الموسمية مع تشكيلة من 

الحلويات الفرنسية 

اختيارك من نوع واحد من الشوربة
شوربة الذرة, شوربة الجزر بالتفاح 

اختيارك من ثالثة أنواع من المقبالت
فتوش, بابا غنوج, سلطة الطماطم مع الجرجير 

وجبن الفيتا, سلطة قيصر مع الروبيان   

اختيارك من نوع واحد من
ا�طباق الرئيسية

شريحة لحم خاصرة البقر مع صلصة الفطر        
سمك السلمون المشوي مع صلصة البيستو 

شرائح الدجاج المشوي مع ا�عشاب 
العطرية والليمون     

دال ماكني (عدس) مع ا�رز ا�بيض والباراتا  

المعكرونة
معكرونة البينه مع اللحم المفروم وصلصة 

البولونيز  

الحلويات
طبق من الفواكه الموسمية مع تشكيلة من 

الحلويات الفرنسية 

جميع ا�سعار بالدرهم ا¯ماراتي وتشمل ٦٪ رسوم السياحة و ٤٪ رسوم البلدية و ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.

يوم االربعاء

سعر القائمة ٨٠ درهم� شامل الخدمة و الضريبة

القائمة اليومية المكونة 
من ستة اطباق خاصة

سعر القائمة ٥٠ درهم� شامل الخدمة و الضريبة

القائمة اليومية المكونة 
من اربع اطباق خاصة

(هذه القائمة مقدمة مع المشروبات الغازية الباردة او العصير)

قامئة الطعام الیوم�ة

اختيارك من نوعين من ا�طباق الجانبية           جميع المأكوالت الهندية بالخضار تقدم مع ا�رز ا�بيض والباراتا           
          جميع أنواع المعكرونة تقدم مع الخبز المحمص بالثوم  

ا�طباق جانبية
أرز مطهي على البخار, خضار مشوية, خضار محمرة, 

بطاطا مقلية, بطاطا مهروسة 
دجاج..................٥
لحم مفروم ....٥

روبيان....................................٥
مأكوالت بحرية مشكلة ......١٠

ا�ضافات الى المعكرونة  



اختيارك من نوع واحد من الشوربة
شوربة العدس, حريرة مغربية بلحم الغنم 

اختيارك من ثالثة أنواع من المقبالت
سلطة عربية, حّمص بالشمندر, سلطة القرنبيط مع 
الفطر والكستناء, سلطة اللحم الحار على الطريقة 

التايالندية  

المقبالت الساخنة 
كّبة باللحم     

اختيارك من نوع واحد من
ا�طباق الرئيسية

لحم الغنم بصلصة روجان جوش مع الباراتا         
سمك السيباس المشوي مع صلصة الزبدة بالليمون   
ملوخية بالدجاج مقدمة مع صلصة الخل بالبصل      

طبق راجمي مساال الفاصولياء مع الصلصة 
وا�رز ا�بيض والباراتا    

اختيارك من نوع واحد من المعكرونة
معكرونة سباجيتي، معكرونة بينيه، معكرونة 

فيتوتشيني، تقدم جميعها مع اختيارك من صلصة 
الطماطم  أو الكريمة   

الحلويات
طبق من الفواكه الموسمية مع تشكيلة من 

الحلويات الفرنسية 

اختيارك من نوع واحد من الشوربة
شوربة العدس, حريرة مغربية بلحم الغنم  

اختيارك من ثالثة أنواع من المقبالت
سلطة عربية, حّمص بالشمندر, سلطة القرنبيط مع 
الفطر والكستناء, سلطة اللحم الحار على الطريقة 

التايالندية   

اختيارك من نوع واحد من
ا�طباق الرئيسية

لحم الغنم بصلصة روجان جوش مع الباراتا         
سمك السيباس المشوي مع صلصة الزبدة بالليمون   
ملوخية بالدجاج مقدمة مع صلصة الخل بالبصل      

طبق صلصة راجمي الفاصولياء مع الصلصة وا�رز 
ا�بيض والباراتا   

المعكرونة
معكرونة الفيتوتشيني بالدجاج مع صلصة 

الطماطم والكريمة    

الحلويات
طبق من الفواكه الموسمية مع تشكيلة من 

الحلويات الفرنسية 

جميع ا�سعار بالدرهم ا¯ماراتي وتشمل ٦٪ رسوم السياحة و ٤٪ رسوم البلدية و ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.

يوم الخميس

سعر القائمة ٨٠ درهم� شامل الخدمة و الضريبة

القائمة اليومية المكونة 
من ستة اطباق خاصة

سعر القائمة ٥٠ درهم� شامل الخدمة و الضريبة

القائمة اليومية المكونة 
من اربع اطباق خاصة

(هذه القائمة مقدمة مع المشروبات الغازية الباردة او العصير)

قامئة الطعام الیوم�ة

اختيارك من نوعين من ا�طباق الجانبية           جميع المأكوالت الهندية بالخضار تقدم مع ا�رز ا�بيض والباراتا           
          جميع أنواع المعكرونة تقدم مع الخبز المحمص بالثوم  

ا�طباق جانبية
أرز مطهي على البخار, خضار مشوية, خضار محمرة, 

بطاطا مقلية, بطاطا مهروسة 
دجاج..................٥
لحم مفروم ....٥

روبيان....................................٥
مأكوالت بحرية مشكلة ......١٠

ا�ضافات الى المعكرونة  



اختيارك من نوع واحد من الشوربة
شوربة اللحم مع القمح, شوربة الطماطم مع الريحان  

اختيارك من ثالثة أنواع من المقبالت
تبولة, محّمرة, سلطة الروبيان الحار مع المانجو, 

سلطة الخضار المشوية مع المعكرونة   

المقبالت الساخنة 
فطائرالسبانخ      

اختيارك من نوع واحد من
ا�طباق الرئيسية

كرات لحم الغنم مع صلصة الكريمة         
صيادية مأكوالت بحرية مشكلة مع صلصة الطحينة   

دجاج بالزبدة مع ا�رز ا�بيض و الباراتا      
ألوماتار الخضار المشكلة على الطريقة الهندية مع 

الصلصة وا�رز ا�بيض والباراتا      

اختيارك من نوع واحد من المعكرونة
معكرونة سباجيتي، معكرونة بينيه، معكرونة 

فيتوتشيني، تقدم جميعها مع اختيارك من صلصة 
الطماطم  أو الكريمة    

الحلويات
طبق من الفواكه الموسمية مع تشكيلة من

الحلويات الفرنسية 

اختيارك من نوع واحد من الشوربة
شوربة اللحم مع القمح, شوربة الطماطم مع الريحان

اختيارك من ثالثة أنواع من المقبالت
تبولة, محّمرة, سلطة الروبيان الحار مع المانجو, 

سلطة الخضار المشوية مع المعكرونة  

اختيارك من نوع واحد من
ا�طباق الرئيسية

كرات لحم الغنم مع صلصة الكريمة         
صيادية مأكوالت بحرية مشكلة مع صلصة الطحينة  

دجاج بالزبدة مع ا�رز ا�بيض و الباراتا      
ألوماتار الخضار المشكلة على الكريقة الهندية مع 

الصلصة وا�رز ا�بيض والباراتا  

المعكرونة
معكرونة اسباجيتي بالدجاج مع صلصة الطماطم 

والكريمة    

الحلويات
طبق من الفواكه الموسمية مع تشكيلة من 

الحلويات الفرنسية  

جميع ا�سعار بالدرهم ا¯ماراتي وتشمل ٦٪ رسوم السياحة و ٤٪ رسوم البلدية و ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.

يوم الجمعة

سعر القائمة ٨٠ درهم� شامل الخدمة و الضريبة

القائمة اليومية المكونة 
من ستة اطباق خاصة

سعر القائمة ٥٠ درهم� شامل الخدمة و الضريبة

القائمة اليومية المكونة 
من اربع اطباق خاصة

(هذه القائمة مقدمة مع المشروبات الغازية الباردة او العصير)

قامئة الطعام الیوم�ة

اختيارك من نوعين من ا�طباق الجانبية           جميع المأكوالت الهندية بالخضار تقدم مع ا�رز ا�بيض والباراتا           
          جميع أنواع المعكرونة تقدم مع الخبز المحمص بالثوم  

ا�طباق جانبية
أرز مطهي على البخار, خضار مشوية, خضار محمرة, 

بطاطا مقلية, بطاطا مهروسة 
دجاج..................٥
لحم مفروم ....٥

روبيان....................................٥
مأكوالت بحرية مشكلة ......١٠

ا�ضافات الى المعكرونة  


