










BREAKFAST 

From 08:00 to 12:00 

Two Eggs Any Style (D, G)        

Fried, poached, scrambled, boiled, omelette, egg white omelette

Served with hash browns, choice of sausage, veal bacon, mushrooms, 

tomato, baked beans

Omelette filling: onion, tomato, bell pepper, mushroom, cheese, chili, turkey ham

Smoked Salmon platter (D, G)       

Horseradish cream, caper berries, Gherkins and toasted pumpernickel bread 

Golden Brioche (V, D, G)        

Whipped cream, maple syrup

French Toast (V, N, D, G)        

Caramelized banana and Nutella

Belgian Waffles (V, D, G)        

Dulce de leche, caramelized strawberry and rhubarb, 

warm chocolate sauce, whipped cream

Apple and Raisin Pancakes (V, D, G)      

Vanilla sauce, blueberry, banana, chocolate chips, maple syrup 

Viennoiserie (V, N, D, G)        

Basket of mini croissants, muffins and Danish 

Raisin Brioche (V, D, G)        

Berries, blueberry marmalade      

A - This item contains alcohol, V - This item is suitable for vegetarians, 

N - Contain nuts or traces of nuts, G - Gluten, D - Dairy

Some of the menu items may contain nuts, seeds, milk, egg or/and other allergens. We understand the dangers to those with sever

allergies. Please ask to speak to the restaurant manager for further advise.

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT. 



ALL DAY MENU 
From 11:00 onwards 

SALAD

Garden Green Salad (V, D, G)       

Fresh green salad with garden vegetables, honey mustard dressing and olive croutons

Caesar Salad (D, G)         

Hearts of Romaine, baked croutons, poached eggs, Parmesan cheese, Caesar dressing

 • Add chicken         

 • Add shrimps         

Little Palermo (V, N, D)        

Buffalo mozzarella, confit tomato, pesto, balsamic, and micro herbs 

SOUP
 

Oriental Lentil Soup (V, G)        

Pita croutons, lemon wedges

Chicken Noodle Soup (G)        

Lemongrass and Korean dumpling 

A - This item contains alcohol, V - This item is suitable for vegetarians, 

N - Contain nuts or traces of nuts, G - Gluten, D - Dairy

Some of the menu items may contain nuts, seeds, milk, egg or/and other allergens. We understand the dangers to those with severe 

allergies. Please ask to speak to the restaurant manager for further advise.

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT.





SANDWICHES

Piano Lounge Croque Monsieur (D, G)      

Turkey ham, melted Brie, onion and apple chutney, cinnamon honey  

Club Sandwich (D, G)        

Toasted bread with fried egg, Apple-wood smoked veal bacon, chicken slices, 

Cheddar cheese and tomato

Wagyu Burger (D, G)        

Apple-wood smoked veal bacon, thousand island dressing, guacamole, 

Cheddar cheese with onion bread

All our sandwiches are served with Belgian fries 

LIGHT MEAL

You’re Choice of  Pasta and Sauces (G, D, N)        

Pasta-Penne, Spaghetti, Tagliatelle

Sauces- Napolitano, meat sauce, Carbonara & Basil pesto

Wagyu Beef  Lasagne (D, G)        

Baked with mozzarella cheese 

Seafood Nasi Goreng (N, G)       

Served with fried egg, chicken satay and shrimp crackers

Angus Beef  Minute Steak (D, G)            

Truffle potato mash, glazed baby carrot, Wild mushroom sauce

Chicken Taouk (D, G)        

Served with mini mezza, mint yoghurt and fries

Thai Grilled Salmon (G)                              

Thai green curry, steamed rice and baby eggplant

A - This item contains alcohol, V - This item is suitable for vegetarians, 

N - Contain nuts or traces of nuts, G - Gluten, D - Dairy

Some of the menu items may contain nuts, seeds, milk, egg or/and other allergens. We understand the dangers to those with severe 

allergies. Please ask to speak to the restaurant manager for further advise.

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT.



LIGHT BITES

Chipotle Lime Chicken Quesadilla (D, G)         

Cheddar & Monterey Jack Cheese, sour cream, salsa

Oriental Hot Mezzeh (N, D, G)                      

Kebbeh, spinach fatayer, cheese raqaqat with mint labnehe

DESSERT

Assorted Fruit Platter (V)         

Selection of  Ice Cream (V, N, D)       

3 scoops of your choice

Vanilla, Belgian chocolate, strawberry, lemon sorbet, macadamia

Served with berries and macaroon crumble

Apple, Raisin and Rhubarb Crumble (V, N, D, G)   

Served with vanilla ice cream

Chocolate Crème Brûlée (V, N, D)       

Crispy caramelized sugar, mini macaroon

Assorted Cheese Platter (V, N, D, G)      

Brie, Cheddar, Emmental, goat, blue cheese

Served with quince jam, dried fruits, nuts, honey and bread

Um Ali (V, N, D, G)          

Traditional Egyptian pastry pudding with nuts and raisins 

Delivery time 30 minutes 

A - This item contains alcohol, V - This item is suitable for vegetarians, 

N - Contain nuts or traces of nuts, G - Gluten, D - Dairy

Some of the menu items may contain nuts, seeds, milk, egg or/and other allergens. We understand the dangers to those with sever

allergies. Please ask to speak to the restaurant manager for further advise.

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT.





HIGH TEA MENU 
From 16:00 – 18:00 

AED 125 (for 2 persons) 

SWEET

Vanilla panna cotta (D)

Valrhona chocolate cake (V, D, G)

Raspberry macaroon (V, N, D)

Chocolate pralines (V, N, D)

Date scone with clotted cream (V, N, D, G)

SAVOURY

Assorted mini sandwiches (D, G)

Smoked salmon, turkey salami and vegetables

Mini butternut pumpkin and camembert quiche (V, D, G)

Mini forest mushroom tart (V, D, G)

The above are served with your choice of fresh juice and hot beverages. 

A - This item contains alcohol, V - This item is suitable for vegetarians, 

N - Contain nuts or traces of nuts, G - Gluten, D - Dairy

Some of the menu items may contain nuts, seeds, milk, egg or/and other allergens. We understand the dangers to those with sever

allergies. Please ask to speak to the restaurant manager for further advise.

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT.



BAR BITES 
From 18:00 – 24:00  

Grilled Indonesian Chicken Satay       

Tamarind dip

Vegetable Samosa (V, D, G)        

Mint chutney

Wagyu Beef  Sliders (N, D, G)       

Tomato relish, Brie cheese

Deep-fried Tiger Prawns        

Paprika mayonnaise

Grilled Shish Taouk (D)        

Garlic sauce 

Belgian Fries (V)         

Mayonnaise and ketchup 

A - This item contains alcohol, V - This item is suitable for vegetarians, 

N - Contain nuts or traces of nuts, G - Gluten, D - Dairy

Some of the menu items may contain nuts, seeds, milk, egg or/and other allergens. We understand the dangers to those with severe 

allergies. Please ask to speak to the restaurant manager for further advise.

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT.





CHAMPAGNE AND WINE  BY THE GLASS

CHAMPAGNE        GLS BTL

Moet & Chandon Imperial Brut          

PROSECCO

Prosecco Zonin, Veneto, Italy         

Prosecco Valdo Edizione Oro, Italy        

ROSE WINE       15cl  25cl BTL 

 

Château Ksara, Lebanon        

Cabernet Franc, Syrah

   

Montes Cherub, Chile        

Syrah  

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT.. 



WHITE WINE        15cl  25cl BTL

 

Orvieto Classico, Rocca delle Macie, Umbria, Italy   

Trebbiano, Verdello, Malvasia, Grechetto      

Principessa Gavia, Banfi, Piemonte, Italy                             

Cortese

Attems,  Friuli Venezia Giulia, Italy     

Pinot Grigio      

Antares, Chile       

Chardonnay 

Spy Valley,  New Zealand      

Sauvignon Blanc

Entre-Deux, Borie Manoux, Bordeaux, France   

Sauvignon Blanc, Semillon

Spy Valley, Marlborough, New Zealand    

Riesling

Oyster Bay, Marlborough, New Zealand    

Sauvignon Blanc

Mâcon-Villages,  Louis Latour, Burgundy, France    

Burgundy Chardonnay 

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT.



RED WINE         15cl  25cl BTL 

Col di Sasso, Banfi, Toscana, Italy        

Sangiovese

Chianti Superior, Banfi, Toscana, Italy    

Sangiovese, Cabernet Sauvignon

La Segreta, Planeta, Sicilia, Italy     

Nero d’ Avola, Merlot, Syrah, Cabernet Franc

Chianti Classico Ruffino Aziano DOCG, Toscana, Italy   

Sangiovese (Niellucio)

Dolcetto d’Alba Madonna di Como DOC, Piemonte, Italy   

Dolcetto

Antares, Chile       

Shiraz

Torres Atrium, Penedes, Spain      

Merlot

Fuzion, Mendoza, Argentina      

Shiraz, Malbec

Los Vascos Damaine Lafite, Chile     

Cabernet Sauvignon

Spy Valley, New Zealand      

Pinot Noir

Mouton Cadet, Baron Phillipe de Rothschild, Bordeaux   

Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

Please enquire with your service team if you would like a more extensive wine selection.

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT.



COCKTAILS 

Almond Joy            

Amaretto, Crème de cacao, cream                                                                       

Amarula Day Dream          

Amarula cream liqueur, milk, Coca-Cola 

Asian Mist               

Malibu rum, Midori liqueur, Sprite, pineapple juice

Hennessy Side Car         

Hennessy V.S., Grand Marnier, lemon juice

Pineapple Bitter Marmalade        

Gin, pineapple marmalade, Angostura, sugar syrup, pineapple juice

Rose Water Mojito         

White rum , mint leaves, lime, caster sugar, topped with rose water

Ristretto Martini         

Cognac, Amaretto, Frangelico, espresso

Pink Russian Martini          

Vodka, Kahlúa, milk, rose water

Glass of  Architech           

Champagne, Triple sec, cranberry juice

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT.



MOCKTAILS 

Redberry Mocktail         

Fresh raspberries, strawberries, blackberries, cranberry juice and fresh lime juice

Homemade Orangina        

Fresh orange juice, fresh lemon juice, sugar syrup and soda water

Sun Riser          

Orange juice, lemon juice, grenadine and soda water

Honey and Strawberry Lassie       

Fresh strawberries, plain yogurt, honey and crushed meringue

Apple pillar                                                                                                                                      

Fresh diced apple, fresh mint, apple juice and ginger ale

Virgin Mojito (pineapple, strawberry, raspberry, blueberry or blackberry)  

Fresh lime, fresh mint leaves and Sprite

Virgin Piña colada         

Fresh pineapple juice, coconut syrup and milk

Milkshake          

Fresh  strawberry, chocolate, vanilla and fresh banana 

Smoothie          

Mango, strawberry, banana 

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT.



BEER 

                                                                                                          

Peroni, Heineken, Corona, Budweiser, Stella, Bavaria                                                                       

Barbican (non-alcoholic)         

APERITIF           4CL

 

Aperol           

Pernod           

Ricard            

Campari          

Bristol Cream          

VERMOUTH          

  

Martini Bianco         

Martini Rosso          

Martini Dry          

BLENDED SCOTCH WHISKY

 

Johnnie Walker Red Label        

Johnnie Walker Black Label        

Johnnie Walker Gold Label        

Johnnie Walker Blue Label                               

Chivas Regal 12 yrs         

Chivas Regal 18 yrs          

SINGLE MALT WHISKY

 

Macallan 12 yrs         

Glenlivet 12 yrs          

Glenmorangie 10 yrs         

Glenmorangie 18 yrs          

Talisker 10 yrs          
All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT.



IRISH, AMERICAN, CANADIAN WHISKEY     4CL

 

Jameson                                                                                                                                

Jim Beam                                                                                                                                

Canadian Club                                                                                                                     

Jack Daniel’s                                                                                                                            

VODKA

 

Smirnoff  Blue          

Absolut          

Grey Groose          

Belvedere           

Roberto Cavalli         

Ciroc            

RUM

 

Havana Club 3 yrs          

Havana Club 7 yrs          

Bacardi White          

Captain Morgan Spiced Gold        

Captain Morgan Dark         

Appleton           

GIN

    

Tanqueray           

Tanqueray Ten          

Bombay Sapphire          

Hendrick’s Gin          

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT.



TEQUILA           4CL

 

Jose Cuervo Silver          

Jose Cuervo Gold          

Patrón Silver           

Patrón Coffee          

PORT WINE

  

Cockburn’s          

SHERRY

  

Tio Pepe         

COGNAC & CALVADOS 

Hennessy V.S.          

Hennessy X.O.          

Hennessy Paradis          

Remy Martin V.S.O.P.          

Calvados Busnel          

LIQUEUR

 

Averna           

Grand Marnier          

Bailey’s “Irish Cream”         

Amaretto Disaronno         

Sambuca Romana          

Limoncello           

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT.



           4CL

Frangelico          

Goldschlager           

Cointreau           

Kahlúa           

Fernet Branca          

Jagermeister           

Galliano           

Sambuca Vaccari          

GRAPPA

 

Barricata           

Franciacorta Chardonnay         

STILL WATER 

Acqua Morelli 0.5l         

Acqua Morelli 0.7l         

Al Ain 0.5l          

Al Ain 1.5l           

SPARKLING WATER

 

Perrier 33cl          

Perrier 75cl          

Acqua Morelli 0.5l         

Acqua Morelli 0.7l         

FRESH JUICE         

Orange, Pineapple, Carrot, Watermelon, Grapefruit 

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT.



CHILLED JUICE          

Tomato, Mango, Apple, Cranberry, Pineapple

SOFT DRINKS          

Coca-Cola, Coca-Cola light, Sprite, Sprite light, Ginger ale, 

Bitter lemon, Soda water, Tonic water

ENERGY DRINK          

Red Bull Energy Drink (regular/sugar free) 

COFFEE

    

Espresso          

Double Espresso         

Americano          

Macchiato          

Caffè Latte          

Cappuccino          

Turkish Coffee           

Hot Chocolate          

Irish Coffee  (A)         

Decaffeinated Coffee                                                        

TEA

  

Assorted selections of  fine tea          

Iced Tea          

Moroccan Tea           

                                                                                                                    

All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 3.5% tourism fee, 2% municipality fee and 5% VAT.



عصائرمعبأة           

طماطم، مانغو، تفاح، توت بري، أناناس       

مشروبات غازية         

كوكا كوال، كوكا كوال اليت، سبرايت، سبرايت اليت،
جينجر ايل، بيتر ليمون، صودا وتر، تونيك وتر 

مشروب الطاقة

ريد بول مشروب الطاقة (عادي، خالي من السكر)       

القهوة

اسبريسو           
دوبيو اسبريسو          
امريكانو          
ماكياتو           
كافي التي          
كابوتشينو          
قهوة تركية          
شوكوالثه ساخنة          
قهوة إيرلندية (ك)          
قهــوة بــدون كافييــن         

الشاي

تشكيلة من الشاي الرفيع        
شاي مثلج          
شاي مغربي           

  جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة



٤ سل            

فرانجيليكو           
غولدشالغر           
كوانترو            
كاهلوا            
فيرنت برانكا           
جاغرميستر           
غاليانو            
سامبوكا فاكاري          

غرابا

باريكاتا            
فرانشاكورتا شاردوناي          

مياه معدنية

اكوا موريللي ٠٫٥ ل          
اكوا موريللي  ٠٫٧ ل          
العين ٠٫٥ ل           
العين ١٫٥ ل           

مياه غازية

بيرييه ٣٣ سل            
بيرييه ٧٥ سل           
اكوا موريللي ٠٫٥ ل          
اكوا موريللي٠٫٧ ل          

عصائر طازجة

برتقال، أناناس، جزر، بطيخ، جريب فروت، رمان      

  جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة



٤ سل تكيال              

خوسي كويرفو سيلفر          
خوسي كويرفو غولد           

باترون سيلفر          
باترون كوفي            

نبيذ بورتو

كوكبرنز          

شيري

تيو بيبي           

كونياك و كالفادوس

            V.S هينيسي
           X.O هينيسي
هينيسي باراد يز          
         V.S.O.P ريمي مارتن
كالفادوس بوسنل         

ليكور

أفارنا             
غران مارنييه          
بايليز ايريش كريم          
أماريتو دي سارونو         
سامبوكا رومانا          
ليمونتشيلو           

جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة



٤ سل ويسكي ايرالندي، امريكي، كندي          

جيمسون           
جيم بيم           
كاناديان كلوب           
جاك دانييلز           

فودكا

سميرنوف بلو            
ابسولوت           
غراي غوز           
بيلفيدير           
روبرتو كافالي            
سيروك            

روم

هافانا كلوب ٣ سنوات          
هافانا كلوب ٧ سنوات          
باكاردي وايت           
كابتن مورغان سبايسد غولد         
كابتن مورغان دارك          

ابليتون             
             

        
جين

تانكيري           
تانكيري تن           
بومباي سافير            
هندريكس            

  جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة



بيرة 
                                                                                                          

بيروني، هينيكن، كورونا، بيدويزر، ستيال ،بفاريا          
باربيكان (بيرة خالية من الكحول)          

ابيريتيف             

أبيرول              
بيرنود            
ريكارد             
كامباري            
بريستول كريم           

فيرموث

مارتيني بيانكو            
مارتيني روسو           
مارتيني دراي           

ويسكي سكوتلندي

جوني واكر ريداليبل          
جوني واكر بالك اليبل          
جوني واكر غولد اليبل          
جوني واكر بلو اليبل           
شيفاس ريغال ١٢ سنة          
شيفاس ريغال ١٨ سنة           

           

سينغل مالت ويسكي

مكالن ١٢ سنة                                                                                                                                                                           
غلينليفيت ١٢ سنة          
غلينمورانجي ١٠ سنوات          
غلينمورانجي ١٨ سنة          
تاليسكر ١٠ سنوات          

 جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة



موكتيل  

٤٨ رد بييري موكتيل            
فراولــة طازجــة، تــوت فرمبواز، توت العليق، تــوت بري،عصيــر الكرنبري والاليم 

٣٦ أورونجينا             
عصيــر برتقــال وليمون طازج،  مع ســكر وصودا

٣٦ سان رايزر             
عصيربرتقــال، عصيــر ليمون، شــراب رمان و صودا

٤٨ السي فراولة مع العسل            
فراولة، زبادي ســادة، عســل مع فتات المورنج

٣٦ أبل بيلر             
تفــاح، نعنــاع، عصير تفاح مــع جنجر ايل

٣٦ فرجن موهيتو (فراولة، أناناس، توت، توت العليق، توت بري)                                
اليم، أوراق النعناع، ســبرايت

٣٦ فرجن بينكوالدا            
عصيــر أنانــاس طازج ممــزوج بمحلى الكوكونــات و الحليب

٣٥ ميلك شيك             
فراولــة، شــوكوالته، فانيليا، موز

٣٥ سموثيز             
منجــو، فراولة، موز 

جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة



كوكتيل 

ألمند جوي             
أمريتــو ليكــور، كريم الكاكو، قشــدة طرية

أمروال  داي  دريم             
أمــروال ليكــور، حليب، كوكاكوال

أيجن ميست             
مليبــو رام، ميــدوري ليكور، ســبرايت، عصير اeناناس 

هينيسي سيد كار               
هينيســي  V.S، غرانــد مرينييــه، عصيــر الليمون  

باين أبل بيتر مرملييد            
جيــن، مربــى اeناناس، انغســتورا بيتر، ســكر، عصير اeناناس

موهيتو ماء الورد            
رام أبيــض، أوراق النعنــاع، اليم، ســكر، ماء الورد 

ريستريتو مارتيني             
كونيــاك، أمريتــو، فرانجيليكو، إسبريســو

بينك رشن مارتيني             
فــودكا، كهلــوا، حليب، ماء الورد

غالس أوف أرشيتكت               
شــامبانيا، تريبل ســيك، عصيــر التوت البري  

جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة



١٥مل   ٢٥مل             قنينة نبيد أحمر      

 ٢٣٠   ٨٠   ٥٥ كول دي ساسو، بنفي، توسكانا، إيطاليا    
سنجيوفيزي

  ٣١٥   ١٢٠   ٧٥ كيانتي سوبريور، بنفي، توسكانا،إيطاليا   
سنجيوفيزي، كبرنيه سوفنيون

 ٣٠٠   ١٠٥   ٦٥ السغريتا، بالنيتا، سيسيليا، إيطاليا   
كابيرنيه فرانك، نيرو دفوال، ميرلو، سيراه

٢٧٥   ٩٥   ٦٨ كيانتي كالسيكو روفينو أزيانو، توسكانا، إيطاليا   
سنجيوفيزي (نيليشيو)

٣٤٥   ١٢٠   ٧٠ دولسيتو دابا مدونا دي كومو دوك، بيمونتي، إيطاليا 
دولسيتو

  ١٩٥   ٧٠   ٤٥ أنتارس شــيراز، تشــيلي     

٢١٥   ٧٥   ٥٠ توريس أتريوم، بينيديس، إسبانيا    
ميرلو

٢٢٥   ٧٨   ٥٠ فيزيون مندوزا، أرجنتينا     
شيراز، مالبيك

٢٦٠   ٩٠   ٥٥ لوس فسكوس دومين الفيت، شيلي   
كابرينيه سوفينيون

 ٣١٥   ١٢٠   ٧٥ سباي فالي، نيوزيلندا     
بينونوار

٢٨٥   ٩٥   ٦٥ موتون كاديه،بارون فيليب دي روتشيلد، بوردو  
كابرينيه سوفينيون، ميرلو، بيتيه فردو

يرجى اإلستعانة بطاقم الخدمة يف حال كان لديكم أي متطلبات أخرى يف ما يتغلق بانواع النبيذ

جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة



قنينة ٢٥مــل  ١٥مــل   نبيــد أبيــض      
 

أورفيتــو كالســيكو، روكا ديــل ماتشــي، أومبريــا، إيطاليــا      
تريبيانــو، فردلو، مالفزيا، غريشــتو

برنسيبيســا غافيــا، بنفــي، بيمونتــي، إيطاليــا      
كورتاز

أتمــز، فرولــي فينيزيــا غيوليــا، إيطاليــا        
بينوغريجيــو

أنتارس شــاردونيه، تشــيلي         

ســباي فالــي،  نيوزيلنــدا         
ســوفينيون بالن

أونتــر دو، بــوري منــو، بــوردو، فرنســا       
ســوفينيون بالن، ســميليون

ســباي فالــي، مالبــورو، ” نيوزيلنــدا         
ريزلنغ

أويســتر بــاي، مارلبــورو، نيوزيلنــدا        
ســوفينيون بالن

شــاردونيه، ماكون فيالج، لويس التور، بورغندي، فرنســا       
برغندي شــاردونيه 

 

  جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة



نبيد و شــامبانيا 

قنينة كأس   شــامبانيا         

٦٥٠   ١٥٠ مويــه إيــه شــاندون، بــروت إمبيريــال     

بروسيكو

٢١٠   ٥٥ بروســيكو زونيــن، فينيتــو، إيطاليــا      

٢٦٥   ٦٥ غليــرا، فالــدو إيديزيونــي أورو، فينيتــو، إيطاليــا     

فنينة ٢٥مــل   ١٥مــل   نبيــذ وردي      
 

٢١٥   ٧٥   ٤٥ شــاتو كســارا، لبنان     
كابرنيه فرانك،ســيراه

   

٣٠٠   ١٠٥   ٧٠ مونتيس شــيرب روزه من ســيراه، تشــيلي   

  جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة





بايت بار 
وقــت الخدمة : ١٨:٠٠ - ٢٤:٠٠

٤٥ دجاج ســاتيه أندونيســي مشــوي           
يقــدم مع صلصــة التمر الهندى 

٤٠  ساموســا الخضار  (ن، أ، غ)           
يقــدم مع صلصــة النعناع الحارة

٦٠ واغيو بيف ســاليدر (م، أ، غ)          
ثــالث قطــع مــن برغــر البقر واغيو الصغيــرة، يقدم مــع الطماطم و جبن بري

٦٥ روبيــان مقلــي كبيــر            
ــز بالبابريكا  مايوني

٤٥  شــيش طاووق (أ)            
يقدم مــع صلصة الثوم

٣٥  بطاطــا بلجيكيــة مقليــة (ن)          
تقــدم مع مايونيز وكاتشــاب

نبــاH: ( ن ) / غلوتــn: ( غ ) / مكــرسات: ( م) / مشــتقات اْاللبــان: ( أ )  / كحــول: (ك)

بعــض عنــارص قاwــة الطعــام قــد تحتوي عىل املكرسات، والبــذور، والحليب، والبيض أو بعض املواد االخرى املســببة للحساســية.

ونحــن نتفهــم املخاطــر لذوي الحساســية الشــديدة. يرجى أن تطلــب التحدث إىل مدير مطعم الخد املزيد من املشــورة.
  جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة



تى  هاى 
 وقــت الخدمة:١٦:٠٠ - ١٨:٠٠ 

(لشــخصين)  ١٢٥ د.أ.

الحلويات 
 

 بانــا كوتــا بالفانيليا (أ)  
كاتــو الشــوكوال من فالرونا (ن، أ، غ)  

مــكارون بالتوت  (ن، م، أ)  
برالين الشــوكوال (ن، م، أ) 

ســكون التمرمع القشــدة (ن، م، أ، غ) 
 

المقبالت 
 

ساندويشــات صغيرة مشــكلة (أ، غ) 
ســمك ســلمون مدخن و ســالمي حبش و خضار

 
كيــش اليقطيــن و الكممبيــر  (ن، أ، غ)

 تــارت بالفطــر البري (ن، أ، غ)

مقدمــة مــع اختيارك من العصير الطازج والمشــروب الســاخن

نبــاH: ( ن ) / غلوتــn: ( غ ) / مكــرسات: ( م) / مشــتقات اْاللبــان: ( أ ) / كحــول: (ك)

بعــض عنــارص قاwــة الطعــام قــد تحتوي عىل املكرسات، والبــذور، والحليب، والبيض أو بعض املواد االخرى املســببة للحساســية.

ونحــن نتفهــم املخاطــر لذوي الحساســية الشــديدة. يرجى أن تطلــب التحدث إىل مدير مطعم الخد املزيد من املشــورة.
 جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة





الوجبــات الخفيفة

  دجاج شــيبوتل اليم كيســاديال (أ،غ)       
جبنــة الشــدر وبطاطــا جــاك مونتيــري، كريمــة  حامضــة  و الصلصــة      

مازة ســاخنة شــرقية (م،أ،غ)          
كبة،فطائــر بالســبانخ ،رقاقــات بالجبنــة مع لبنــة بالنعناع

 
الحلويات

طبق فواكه مشكلة (ن)         

تشكيلة من المثلجات: (ن، م، أ)           
ثالث مقادير من اختيارك 

الفانيليا، الشوكوالته البلجيكية، الفراولة، سوربيه الحامض، المكاديميا
تقدم مع توت العليق، فتات المكرون

أبل، ريزن اند ريبارب كرمبيل (ن، م، أ، غ)            
تقدم مع مثلجات الفانيليا

 كريم بروليه بالشوكوالته (ن، م، أ)           
مع كراميل السكر والمكرون

أجبان مشكلة (ن، م، أ، غ)            
جبن بري، شيدر، إيمونتال، جبن الماعز و جبنة دنماركية زرقاء

تقدم  مع مربى السفرجل، الفواكه المجففة، المكسرات، العسل  والخبز

 أم علــي (ن، م، أ، غ)          
حلويــات مصريــة تقليديــة محضرة مع المكســرات والزبيب

موعــد التســليم ٣٠ دقيقة وقــت التحضير

نبــاH: ( ن ) / غلوتــn: ( غ ) / مكــرسات: ( م) / مشــتقات اْاللبــان: ( أ ) / كحــول: (ك)

بعــض عنــارص قاwــة الطعــام قــد تحتوي عىل املكرسات، والبــذور، والحليب، والبيض أو بعض املواد االخرى املســببة للحساســية.

ونحــن نتفهــم املخاطــر لذوي الحساســية الشــديدة. يرجى أن تطلــب التحدث إىل مدير مطعم الخد املزيد من املشــورة.
  جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة



السندويشات

٧٠ بيانــو الونــج كــروك موســييه (أ، غ)          
لحــم الديــك الرومــى، صلصــة البصل والتفاح  والعســل والقرفــه، جبنة البري

٦٧ كلوب ســاندويش (أ، غ)            
خبزمحمــص «توســت» مــع البيــض المقلي، لحــم العجل المقــدد و المدخن من « أبل وود»،

شــرائح الدجاج و جبنة الشــيدر مــع الطماطم

٩٥ واغيــو برغــر (أ، غ)            
لحــم العجــل المقــدد والمدخــن من « أبل وود» صلصــة ثاوزند أيلنــد، غواكاموليه،

جبنة شــيدر يقــدم بخبز البصل

جميــع السندويشــات تقــدم مع البطاطــس البلجيكيــة المقلية

الوجبــات الخفيفة

٨٠ إختيــارك مــن الباســتا و الصلصــات (م،غ،أ )       
الباســتا : بينــي، ســباغيتي، تاغلياتيللي

الصلصــات: نابوليتانــو ، صلصــة اللحــم ، كاربونارا و بســتو الحبق

٩٥ واغيــو بيــف الزانيــا (أ، غ)            
لحــم بقــري واغيو مــع جبنة االموزاريال

٨٠  ناســي غورينــج مــع ثمــار البحــر  (م، غ)           
تقــدم مــع البيض المقلي، ســاتيه الدجاج و مقرمشــات الروبيان  

١٣٥ انجــوس بيــف منيــت ســتيك (أ، غ)          
بطاطــا مهروســة مــع الترافل، جــزر و صلصة الفطر

٨٠ شــيش طاووق  (أ، غ)             
تقــدم  مــع مــازة مصغرة، ،لبــن بالنعناع  والبطاطــا المقلية

ســلمون مشــوي علــى الطريقــة التيالنديــة  (غ)                                                                                      ٩٥  
تقــدم  مــع صلصــة الــكاري الخضــر اء التيالندية،  أرز علــى البخار و باذنجان

         

نبــاH: ( ن ) / غلوتــn: ( غ ) / مكــرسات: ( م) / مشــتقات اْاللبــان: ( أ ) / كحــول: (ك)

بعــض عنــارص قاwــة الطعــام قــد تحتوي عىل املكرسات، والبــذور، والحليب، والبيض أو بعض املواد االخرى املســببة للحساســية.

ونحــن نتفهــم املخاطــر لذوي الحساســية الشــديدة. يرجى أن تطلــب التحدث إىل مدير مطعم الخد املزيد من املشــورة.
  جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة





اليوم  طوال 
مــن ١١:٠٠ صباحا 

السلطات 

٤٨  ســلطة خضراء (ن، أ، غ)           
ســلطة خضــراء طازجــة مــع الخضروات المشــكلة تقدم مع صلصة  العســل و الخــردل وكروتون الزيتون

٤٨ ســلطة ســيزر (أ، غ)         
قلــب الخــس، الرومانــي، خبــز محمص مشــوي، بيض بوشــيه، جبنــة البرمزان و تقدم مع صلصة الســيزر

١٨ إضافــة  الدجــاج           •  

٣٠ إضافــة الروبيــان المشــوي          •  

٦٨ باليرمــو (ن، م، أ)          
جبــن موزاريــال بوفالــو ، طماطــم كونفيت، صلصة بيســتو الحبق، خل البلســميك وأعشــاب

الشوربات
 

٥٠ حســاء العــدس علــى الطريقــة الشــرقية (ن،غ)      
تقــدم مــع قطع من الخبــز العربــي المحمص والحامض

٥٠ شــوربة الدجــاج مــع النودلــز (غ)        
عشــبة الليمــون و الزالبية الكورية

نبــاH: ( ن ) / غلوتــn: ( غ ) / مكــرسات: ( م) / مشــتقات اْاللبــان: ( أ ) / كحــول: (ك)

بعــض عنــارص قاwــة الطعــام قــد تحتوي عىل املكرسات، والبــذور، والحليب، والبيض أو بعض املواد االخرى املســببة للحساســية.

ونحــن نتفهــم املخاطــر لذوي الحساســية الشــديدة. يرجى أن تطلــب التحدث إىل مدير مطعم الخد املزيد من املشــورة.
  جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة



ا�فطار قائمة 
مــن ٨:٠٠ صباحــا الى ١٢:٠٠ ظهرا

بيضتــان علــى طريقتــك (أ، غ)        
إختيــارك من طرق الطهــي التالية:

مقلــي، مســلوق، مخفوق، بوشــيه، اومليت واومليــت بياض البيض

تقــدم مــع الهــاش براون، واختيارك مــن النقانق، لحــم العجل المقــدد، الفطر، الطماطــم والفاصوليا

محتويــات االومليــت: البصــل، الط�طــم، الفلفل، الفطر، الجــ�، الفلفل الحــار ومرتديال الحبش 

الســلمون المدخــن (أ،غ)          
كريمــة الفجل،القبــار، الخيــار المخلــل و خبز بمبرنــكل المحمص

غولــدن بريــوش (ن، أ، غ)         
قشدة، شــراب القيقب

التوســت الفرنســي (ن،م،أ)                                                                                                                                 
مــوز بالكراميــل و النيوتيــال  

                                                                              

الوفلــز البلجيكــي (ن، أ، غ)        
دولســي دي ليتشــه، فراولــة بالكراميل، صلصة الشــوكوالته الدافئة مع القشــدة

ابــل انــد ريــزن بانكيــك (ن، أ، غ)        
صلصــة الفانيليــا، تــوت العليق اeزرق، موز، رقائق الشــوكوالته، شــراب القيقب  

فيينوازريــه (ن، م، أ، غ)         
كرواســون صغيــر، مفينز و الكعــك الدنماركي

 بريــوش بالزبيــب (ن، أ، غ)         
التــوت، مربى التوت 

نبــاH: ( ن ) / غلوتــn: ( غ ) / مكــرسات: ( م) / مشــتقات اْاللبــان: ( أ ) / كحــول: (ك)

بعــض عنــارص قاwــة الطعــام قــد تحتوي عىل املكرسات، والبــذور، والحليب، والبيض أو بعض املواد االخرى املســببة للحساســية.

ونحــن نتفهــم املخاطــر لذوي الحساســية الشــديدة. يرجى أن تطلــب التحدث إىل مدير مطعم الخد املزيد من املشــورة.
  جميع األســعار بالدرهم اإلماراH وتخضع إىل ١٠٪ رســوم خدمة، ٣٫٥٪ رســوم ســياحة, ٢٪ رســوم بلديةو ٥٪ رضيبة القيمة املضافة




