
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب المحلية. يسعدنا 
مساعدتك بمعلومات مفصلة عن مسببات الحساسية بخصوص جميع األطباق والمشروبات في 

قائمتنا. يرجى مالحظة أن أطباقنا يتم إنتاجها في بيئة خالية تماًما من مسببات الحساسية.

 - يحتوي على المكسرات        - نباتي       - يحتوي على مشتقات الحليب

الشوربة  

المقبالت الباردة

شوربة العدس    15
شوربة عدس عربي، خبز محمص 

مقرمش مع شرائح ليمون

شوربة الفطر     20
فطر مفروم مع الكريمة الطازجة

شوربة كريمة الدجاج    20
قطع صغيرة من صدرالدجاج مطبوخة مع 

كريمة خفيفة لذيذة

شوربة توم يام مع الروبيان  25
شوربة توم يام الحارة مع الروبيان وعشب الليمون 

وأوراق الليمون والكزبرة الطازجة

طبق مقبالت بارده    30 
تشكيلة من المقبالت تشمل  حمص، تبولة، باباغنوج، 

متبل، محمرة، زيتون، مخلل عربي وخبز عربي

طبق مقبالت ساخنة      32  
تشكيلة من المقبالت تشمل سمبوسك لحم، جبنة، فطائر سبانخ، 

كبة لحم ولفائف جبن
تقدم مع طحينة و مخلل عربي
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السلطات

سلطة القيصر      25
قطع من الخس الطازج، بارميزان مبشور،  خبز محمص، 

لحم بقري مقدد مقرمش، صلصة سيزر
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فتوش    20
خس مقرمش، طماطم، بصل أبيض، فجل أحمر، 

خيار، أوراق نعناع، زعتر، دبس رمان، زيت الزيتون الصافي، 
صلصة سماق تقدم مع خبز بيتا

20 سلطة الجرجير   
جرجير طازج، طماطم كرزية، جوز محمص،

بارميزان مبشور، خل البلسميك

سلطة المانجو تانجو     25
مانجو، كينوا، خيار، فلفل أحمر، حمص، طماطم،

أفوكادو، جبنة فيتا وصلصة فينجريت

25 سلطة حبوب الشعير و البطاطا الحلوة   
حبوب الشعير، تمر، سبانخ و البطاطا الحلوة

 25 سلطة ساوث ويستيرن   
الفاصوليا البيضاء، فليفلة حمراء فاصوليا سوداء، بصل األحمر، 

فلفل حار أحمر،ذرة حلوة، شرائح األناناسس، طماطم واألفوكادو 
مع الكزبرة الطازجة و زيت الزيتون وعصير الليمون
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السندويتشات  
جميع السندوتشات تقدم مع اختياركم من البطاطا المقلية،

ويدجز، كروكيت، أوالبطاطا الحلوة

برجر الجبن واللحم     40
باتيه لحم بقري مشوي، طماطم، خس، جبنة شيدر، 

سلطة الملفوف، مخلل شبت

فيجي برجر النباتي   35
برغر نباتي مشوي، طماطم. خس، 

سلطة الملفوف و مخلل

لفائف شاورما دجاج     30 
قطع الدجاج، سماق، بقدونس، بصل، طماطم، خس، 

صلصة ثوم ومخلل

كلوب ساندويتش     40 
ثالث طبقات محمصة من خبز التوست، صدر دجاج مشوي،

 بيض، ديك رومي مقدد، سلطة الملفوف

ساندويش الخضروات المشوية    30
فلفل مشوي، بصل مكرمل، كوسا، باذنجان، 

جبنة شيدر ذائبة، خس، بيستو مايونيز وخبز سياباتا

لفائف كفتة مشوية     30 
لفائف كفتة مع طحينة، سماق، بقدونس، بصل، 

خضار مشوي و مخلل مشكل

السلمون المدخن     40 
شرائح السلمون المدخن ب خبز الباغيت الفرنسي، 

جبنة كريمية، بصل وطماطم
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الباستا
اسباجيتي ، بيني ، فيتوتشيني

الحلويات 
أم علي، أوبرا كيك، تشيز كيك فراولة، 

كيك فواكه، تارت شوكوالتة

25

بيتزا

مارغريتا      30 
صلصة طماطم، جبنة موزاريال، أوراق ريحان وزيت زيتون

 بيبرونى     35
صلصة نابولي، لحم بقري سالمي، جبنة موزاريال

عشاق المأكوالت البحرية     45 
صلصة نابولي، ثوم، روبيان، كاالماري، بلح البحر، 

جبنة موزاريال، ريحان طازج، اوريغانو

بيتزا يونانية نباتية  35 
صلصة نابولي، بصل أحمر، فليفلة، شريحة طماطم، 

زيتون كاالماتا، جبنة موزاريال، جبنة فيتا، زعتر

دجاج باربيكيو  40 
صلصة نابولي، صدر دجاج متبل، فطر، بصل، طماطم، 

زيتون، جبنة موزاريال و اوريغانو

أرابياتا  30 
بولونيز  35 

بصلصة راغوت لحم البقر
ألفريدو  40 

دجاج، فطر مقطع، كريمة طازجة، ثوم
فروتي دي ماري البحرية  45 

روبيان، كاالماري وبلح البحر بصلصة الطماطم الغنية
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25 العصائر الطازجة  
برتقال، أناناس، بطيخ، ليمون نعناع، 

شمندر زنجبيل، جزر بالبرتقال

22 سموثي  
فراولة، مانجو، فواكه مشكلة، موز، توت مشكل، زبدة الفول 

السوداني

22 شيك  
فانيليا، فراولة، شوكوالتة، مانجو و مكس توت

12 المشروبات الغازية  
كوال، دايت كوال، سبرايت، دايت سبرايت

20 دوكى دوكى  
توت أزرق، مانجو، فاكهة التنين، أناناس، تمر هندي، 

أو فواكه اسيوية خاصة

مشروبات ساخنة

اجود انواع الشاي

مشروبات باردة

القهوه الخاصة
                                                                                  28 كيمكس 

26 فرنش بريس 

القهوة
أميريكانو  19
اسبريسو  16
19 اسبريسو مزدوج 
20 كابوتشينو 

28    60V

20 كافي التيه 
موكا   20
20 قهوه تركية 

15

شاي الفطور اإلنجليزي
شاي سيلون سوبريم

آيرل غراي الملكي
شاي أخضر

البابونج


