
If you can’t find something you want please give us a shout!
!إذا لم تجد شيًئا تريده، يرجى إخبارنا

small plates
Minestrone
Chunky vegetable, kale & bean soup,
herb pesto & toasted ciabatta

Crisp Calamari 
Chili, garlic & soy dipping sauce 

Sticky Chicken Wings 
Sesame & coriander

Spinach & Artichoke Dip 
Tortilla Chips

Hot Smoked Salmon Croquettes 
Tartar sauce

Beiruti Hummus 
Crisp Arabic bread, olive oil & pine nuts

Chargrilled Flatbread 
Feta, spinach & lemon

Caesar Salad
Baby gem lettuce, crispy bacon, croutons
& Parmesan dressing

حساء المنستروني
 خضروات، حساء الكرنب و الفاصوليا، بيستو

باألعشاب و خبز ايطالي

حبار مقرمش
فلفل حار، ثوم و صلصة الصويا

أجنحة الدجاج
سمسم و كزبرة

صلصة السبانخ و الخرشوف
 رقائق التورتيال

كروكيت بسمك السلمون المدخن
صلصة التارتار

حمص بيروتي
 خبز عربي مقرمش، زيت زيتون و صنوبر

بيتزا الفالتبريد بالفرن
 جبن فيتا، سبانخ و ليمون

سلطة السيزر
خس، لحم مقدد و مقرمش، خبز محمص

و صلصة جبن البارميزان
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MAIN COURSE
Tagliatelle Bolognaise 
Slow cooked beef ragu, Parmesan 

Steak Frites 
Flank steak, skinny fries, bearnaise 

Chicken Shawarma 
Pita bread, Arabic salad, garlic sauce & fries 

Baja Fish Tacos 
Tomato salsa, iceberg & chipotle mayo 

Roast Chicken Breast 
Confit garlic mash, broccolini & mustard 

Seared Salmon Fillet
Fregola salad, rocket & lemon 

Shepherd’s Pie
Braised lamb, cheddar mash & green beans 

Wild Mushroom Risotto 
Mascarpone, herbs & Parmesan

تالياتيلي بولونيز
صلصة لحم الراغو االيطالية، جبن البارميزان

بطاطا مقلية مع لحم الستيك
ستيك، بطاطا مقلية، صلصة البيرنيز

شاورما دجاج
خبز، سلطة عربية، صلصة الثوم و بطاطا مقلية

تاكو السمك المقلي
صلصة الطماطم، خس و شيبوتلي مع المايونيز

صدر دجاج مشوي
هريس البطاطا مع الثوم، بروكلي و خردل

سمك السلمون المشوي
سلطة الفريغوال، جرجير و ليمون

فطيرة
لحم، هريس البطاطا مع جبن شيدر و فاصوليا خضراء

ريزوتو بالفطر البّري
جبن الماسكربوني، أعشاب و جبن البارميزان
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DESSERT �������
بانا كوتا بالفانيال

زبدة بنية مفتتة و مربى بنكهة الخوخ

براوني بالشوكوالتة
آيس كريم الفانيال، صلصة الشوكوالته الساخنة

 مجموعة من اآليس كريم و السوربيه

Vanilla Panna Cotta
Brown butter crumble & roasted peach jam

Chocolate Brownie
Vanilla ice cream, hot chocolate sauce

Selection of ice cream & sorbets
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D Dairy   |   S Seeds   |   N Nuts   |   V Vegetarians   |   H Healthy ص صحي  |  ن للنباتيين  |  م مكسرات  |  ب بذور  |  ل ألبان
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي، و تشمل رسوم الخدمة ١٠٪ و رسوم البلدية ٧٪ و ضريبة القيمة المضافة ٥٪

All prices are in AED and include 5% VAT, 10% service charge and 7% municipality fee


