Updated as of July 2016. Menu and prices are subject to change.

Hili Rayhaan by Rotana

www.rotana.com/hilirayhaanbyrotana

GRAINS AND SEASONAL FRUITS

تشكيلة من الحبوب والفواكه املوسمية

Bircher muesli with pomegranate and apricots (v) (n)					25

25

								
)بريرش موسيل مع الرمان واملشمش (ن) (م

Fruit, granola and yoghurt (v)								25

25

								

Apple cinnamon oatmeal porridge (v)							20

20

							

)عصيدة التفاح والقرفة والشوفان (ن

25

							

)طبق من رشائح الفواكه املوسمية (ن

toasted steel-cut oats, honey, nuts with low-fat yoghurt

assorted seasonal fruit, low-fat yogurt, homemade granola and clover honey
cranberries, brown sugar and choice of whole, low-fat or soy milk

Sliced seasonal fruit (v)									25
passion fruit syrup and honeyed low-fat yogurt

 زبادي قليل الدسم، مكرسات، عسل، فواكه طازجة ومجففة،شوفان ُمقطع و ُمحمص

wild berry compote

Butter milk pancakes (v)									25
your choice of canadian maple syrup and fresh berries or strawberries and apricot compote

Old fashioned belgian waffle (v)								25
strawberries, whipped cream and canadian maple syrup

 جرانوال وزبادي،الفواكه

 الجرانوال املحرضة محليًا بالعسل، زبادي قليل الدسم،تشكيلة من الفواكه املوسمية

 قليل الدسم أو حليب الصويا، السكر البني واختيارك من الحليب كامل الدسم،التوت الربي

 الزبادي قليل الدسم بالعسل،رشاب فاكهة الباشني

إفطار من األطباق املفضلة

A LA CARTE BREAKFAST FAVOURITES
Almond and corn flake crusted french toast (v) ( n)					25

)(ن

25

						
)التوست الفرنيس املكسو باللوز والكورن فليكس (ن) (م

25

							

)فطائر البان كيك مبخيض اللنب (ن

25

							

)وافل عىل الطريقة البلجيكية (ن

نتقدم مع كومبوت التوت الربي

اختيارك من رشاب القيقب الكندي والتوت الطازج أو الفراولة الطازجة مع كومبوت املشمش

EGGS, GLORIOUS EGGS

الكرميا ورشاب القيقب الكندي،الفريز

تشكيلة البيض

All egg dishes are served with signature breakfast potatoes and broiled tomato,
egg whites are available upon request

جميع أطباق البيض تقدم مع اختيارنا من بطاطا االفطار املميزة
والطامطم املطهية ببطىءأطباق بياض البيض متوفرة عند السؤال

The classic 											28

28

							

Smoked salmon eggs benedict								38

38

								 بنديكت بيض السلمون املدخن

Vegetarian-style eggs benedict (v) (n)							34

34

							

)بنديكت بيض بطريقة النباتيني (ن) (م

Create your omelette									35

35

							

			
حض األومليت الخاص بك
ّ

any style of two eggs with choice of breakfast chicken sausage, turkey bacon
soft poached eggs, spinach, thick cut white toast and hollandaise sauce
spinach, soft poached eggs, thick cut white toast and pesto hollandaise
three eggs with choice of filling: chicken sausage, turkey bacon,
smoked salmon, cheddar, mozzarella, spinach, tomatoes
onions, capsicum, mushrooms or olives

 قطع سميكة من خبز ابيض محمص وصلصة هولنديز،بيض مسلوق بدون قرشة

 قطع سميكة من الخبز االبيض املحمص و صلصة الهولنديز بالحبق، بيض مسلوق بدون القرش، سبانخ،فطر

، السلمون املدخن، بايكن الحبش، نقانق الدجاج:ثالث بيضات مع اختيارك من الحشوة
 الفطر أو الزيتون، الفلفل الحلو، البصل، الطامطم، السبانخ، موزاريال،جبنة شيدر

AUTHENTICALLY LOCAL

فطور محيل

all local breakfast items are served with arabic bread

تقدم جميع خيارات الفطور املحلية مع الخبز العريب

Foul medames (v)										25

25

							

Assorted arabic cheese selection (v)							45

45

						

stewed broad beans with traditional condiments of tomato, onion, parsley, cumin, olive oil and lemon
baladi, halloumi, bulgari,feta , zatar and chili coated labneh balls

All vegetarian dishes are marked (v) and all dishes containing nuts are marked (n)
In case of special dietary needs or food allergies, please advise our order-takers
when placing your request. Vegetarian dishes may contain dairy products.
All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 6% tourism fee and 4% Municipality fee.

اإلفطار الكالسييك

بيضتان مطهيتان حسب الرغبة مع نقانق الدجاج و بايكن الحبش

)فول مدمس (ن

 زيت الزيتون والليمون، الكمون، البقدونس، البصل،الفول املطبوخ مع التوابل التقليدية والطامطم
)خيارات من الجبنة العربية املشكلة (ن

 كرات لبنة مغطاة بالفلفل الحار، كرات لبنة بالزعرت،فيتا، بلغارية، حلوم،جبنة بلدية

)جميع األطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) واألطباق التي تحتوي عىل املكرسات يشار إليها بحرف (م
. الرجاء طلب ذلك من مقدم الخدمة،يف حال احتياجك إىل طلبات خاصة بالحمية أو بالحساسية
.قد تحتوي األطباق النباتية عىل منتجات األلبان
 رسوم بلدية%4  رسوم سياحية و%6 , رسوم خدمة%10 جميع األسعار بالدرهم االمارايت و تخضع ل

SOUPS

الشوربات

Lentil soup (v) 										25

25

									

)شوربة العدس (ن

Wild mushroom soup (v)									28

28

									

)شوربة الفطر (ن

traditional lentil soup with toasted arabic chips
grated parmesan and pesto

شوربة عدس تقليدية والخبز املحمص الطازج
جبنة البارميزان املبشورة والبيستو

السلطات و املقبالت

SALADS AND APPETISERS
Buffalo mozzarella and tomato salad (v)							48

48

							

Baby spinach salad (v) ( n)									35

35

								)سلطة السبانخ الطرية (ن) (م

42

								

38

							

Salad of mixed greens (v) 								30

45
52
30

								

)سلطة الخضار املشكلة (ن

Hand carved smoked salmon 								55

55

								

سمك السلمون املدخن املقطع

rucola, basil and extra virgin olive oil

apple, candied nuts and feta with honey-lemon dressing

Greek salad (v)		 								42
spiced feta, marinated olives and vinaigrette

Caesar salad (v)										38
crisp romaine, herb croutons, creamy parmesan and garlic dressing

chicken												45
prawns												52
mix lettuce leavesbell peppers, carrots, cherry tomatoes, cucumbers with aged balsamic vinaigrette
petite salad of celeriac, apples, endives and creamy tarragon dressing

Portobello cheese melt (v)									35
swiss cheese melted over herb roasted portobello and baby spinach

The "to die for" beef or chicken burger							45
butter toasted bun,caramelized onions, turkey bacon and
your choice of cheese with home made coleslaw

add fried egg 											5

Lamb kofta sandwich

)السلطة اليونانية (ن

 الزيتون املتبل وصلصة الليمون مع الخردل، جبنة الفيتا بالبهار الحار

			
)سلطة القيرص (ن

 صلصة بارميزان مع الثوم، خبز محمص باألعشاب،الخس الروماين
												
الدجاج
												
الجمربي
 مع صلصة خل البلساميك االيطايل، الجزر، الخيار، الطامطم الكرزية، الفلفل الحلو،خس مشكل
سلطة جذور الكرفس مع خس االنديف والتفاح مع صلصة الطرخون

السندوينشات

all served with our french fries and deli salad

turkey bacon, egg and tomato on thick cut toasted bread

 الحبق وزيت الزيتون البكر،الجرجري

 املكرسات وجبنة فيتا مع صلصة الليمون بالعسل،التفاح

SANDWICHES

Our bistro chicken club (v)									40

)سلطة بفالو موزاريال والطامطم (ن

تقدم جميعها مع البطاطا املقلية و السلطة اليومية

40

									

35

							

45

						

5

)كلوب بسرتو الدجاج (ن

 البيض والطامطم عىل قطع من الخبز املحمص السميك،بايكن لحم الحبش

)بورتوبيللو الجبنة الذائبة (ن

جبنة سويرسية ذائبة عىل البورتوبيللو املحمص باألعشاب والسبانخ

برغر لحم البقر تو داي فور أو برغر الدجاج

 اختيارك من الجبنة مع سلطة كولسلو، املحمص بايكن لحم الحبش، البصل،خبز محمص بالزبدة

											
إضافة بيض مقيل

								38

38

					

Create your own sandwich									42

42

								
اصنع الساندويتش حسب رغبتك

cucumber-mint spread, onion and rocca salad in wrap bread
choice of bread: white and whole wheat, ciabatta or baguette
butter or mayonnaise with selection of:
beef, turkey bacon, grilled chicken, tuna or smoked salmon
lettuce, tomato, onion, pickles and cucumber
with your preference of cheese: cheddar, gouda, brie or swiss

All vegetarian dishes are marked (v) and all dishes containing nuts are marked (n)
In case of special dietary needs or food allergies, please advise our order-takers
when placing your request. Vegetarian dishes may contain dairy products.
All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 6% tourism fee and 4% Municipality fee.

ساندويتش كباب لحم الضأن

تدهن بخليط اللبنة مع الخيار بالنعناع وتقدم مع سلطة الجرجري والبصل داخل لفافة الخبز

 خبز الشباتا، األبيض أو القمح الكامل:اختيارك من الخبز
أو خبز الباغيت الفرنيس بالزبدة واملايونيز
، بايكن الدجاج الدجاج املشوي، لحم البقر:مع اختيارك من
، البصل، الطامطم، الخس، التونا أو السلمون املدخن
 بري أو السويرسية، غودا،شيدر: الخيار مع ما تفضله من الجبنة،املخلالت

)جميع األطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) واألطباق التي تحتوي عىل املكرسات يشار إليها بحرف (م
. الرجاء طلب ذلك من مقدم الخدمة،يف حال احتياجك إىل طلبات خاصة بالحمية أو بالحساسية
.قد تحتوي األطباق النباتية عىل منتجات األلبان
 رسوم بلدية%4  رسوم سياحية و%6 , رسوم خدمة%10 جميع األسعار بالدرهم االمارايت و تخضع ل

البيتزا يف الفرن الطيني

BRICK OVEN PIZZA

our pizza’s are made to your order using the best
seasonal ingredients and house made sauces

Margherita

(v)

										45

mozzarella, crushed tomato sauce and italian sweet basil

Vegetarian

(v)

										48

mushrooms, onions, capsicum, olives and sliced tomatoes

Rocca and bresaola 										55
thinly sliced air dried beef, rocca salad and vine ripened tomatoes

Lamb kofta 											50
minced grilled lamb, feta and olives

Seafood 											50
shrimps, calamari, anchovies, capers lemon zest

Design your own pizza									55
choice of any 4 toppings: beef salami, chicken,
anchovies, mushrooms, capsicum, black olives, spinach, onions,
eggplant, rocket salad, sun-dried tomatoes, artichoke, pineapple

for each additional topping 								10

45

											
)بيتزا مارغريتا (ن

48

											
)بيتزا النباتية (ن

55

										
بيتزا بريساوال و روكا

50

										
بيتزا كباب لحم الضأن

50

											
بيتزا مثار البحر

55

										
البيتزا الخاصة بك بنفسك

10

											
لكل طبقة إضافية

enjoy our variety of pasta sauces and offerings cooked to your liking

Spaghetti or penne 										40
Your choice of sauce: arrabbiata (v), napolitana (v), bolognaise,

 الزيتون ورشائح الطامطم، الفلفل الحلو، البصل،الفطر

 روكا والطامطم املجففة،رشائح لحم البقر املجفف

 جبنة الفيتا و الزيتون األسود،لحم الضأن املفروم املشوي
 الكابر وقرش الليمون، سمك االنشوفة املالح، نغر،ربيان

، الدجاج الحبش، الدجاج، سالمي لحم البقر: خيارات من الطبقة العلوية4
، السبانخ، الزيتون األسود، الفلفل الحلو، الفطر،  ا ٔنشوفة،الجمربي
 األناناس، األريض الشويك، الطامطم املجففة، سلطة الجرجري، الباذنجان،البصل

Chunky tomato and beef lasagna (n)							45
sauce of rich tomato and minced beef, parmesan and pesto

استمتع بألذ صلصات الباستا املنوعة والعروض طبقًا لذوقك

40

											
سباغيتي أو بيني

45

									
)الزانيا لحم البقر والطامطم (م

carbonara, alfredo, served with parmesan

MAIN COURSES

، الفريدو، كاربونارا، بولينيز،) نابوليتانا (ن،) ارابيتا (ن:اختيارك من الصلصات
تُقدم مع جبنة البارميسان

 جبنة بارميزان وبيستو الحبقالباستا،صلصة الطامطم الغنية ولحم البقر املفروم

الوجبات الرئيسية

Lemon and rosemary rubbed chicken 							
oven dried tomatoes, artichoke and tuscan olives

Garlic and ginger buttered prawns 							
sautéed jumbo prawns with rocca salad, fries and arabic bread

wild mushroom ragout and mashed potatoes

 صلصة الطامطم املفرومة والحبق الحلو اإليطايل،جبنة موزاريال

الباستا

PASTAS

Pan-roasted beef tenderloin

خصيصا حسب طلبك باستخدام أفضل
تحرض البيتزا لدينا
ً
املكونات املوسمية والصلصة املحرضة محل ًيا

85
98

							85

Battered “fish-n-chips” 									55
french fries, tartar sauce, mushy peas

Herb crusted fillet of salmon 								80
grilled asparagus and crushed garlic potatoes

Spiced butter chicken 									55
chicken simmered in butter and tomato gravy
served with steamed basmati rice

85

									
دجاج بالليمون وإكليل الجبل

98

									
روبيان بالثوم والزنجبيل والزبدة

85

										
فيليه البقر املشوي

55

									
«سمك و بطاطا» مقيل بالعجينة

80

									
فيليه سمك السلمون باألعشاب

55

										
دجاج بالزبدة والتوابل

traditional favourite consisting of: rice, herbs and spices
condiments include: mint chutney, raita, chili, onions and pickles

All vegetarian dishes are marked (v) and all dishes containing nuts are marked (n)
In case of special dietary needs or food allergies, please advise our order-takers
when placing your request. Vegetarian dishes may contain dairy products.
All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 6% tourism fee and 4% Municipality fee.

 البطاطا املقلية والخبز العريب،روبيان مشوي مع سلطة روكا
يخنة فطر والبطاطا املهروسة

 هريس البازالء، صلصة تارتار،بطاطا مقلية

الهليون املشوي والبطاطا املهروسة بالثوم

دجاج مطهو يف الزبدة ومرق الطامطم يُقدم
مع األرز البسمتي املبخر

الربياين

Biryani

chicken 											50
lamb 												55
vegetable (v) 											45
shrimps 											60

 األريض الشويك وزيتون توسكان، الطامطم املجففة

50
55
45
60

: األعشاب والبهارات تشمل، األرز:الطبق التقليدي املفضل املكون من
 البصل واملخلالت، الفلفل الحار، ريتا،صلصة النعناع

												
الدجاج
											
لحم الضأن
											
)الخضار (ن
											
ربيان
)جميع األطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) واألطباق التي تحتوي عىل املكرسات يشار إليها بحرف (م
. الرجاء طلب ذلك من مقدم الخدمة،يف حال احتياجك إىل طلبات خاصة بالحمية أو بالحساسية
.قد تحتوي األطباق النباتية عىل منتجات األلبان
 رسوم بلدية%4  رسوم سياحية و%6 , رسوم خدمة%10 جميع األسعار بالدرهم االمارايت و تخضع ل

األطباق املحلية

AUTHENTICALLY LOCAL

choose from our variety of authentic dishes
created for you to enjoy the flavor of our local cuisine

اخرت من األطباق األصيلة املتنوعة تم تحضريها من أجلك لتستمتع بنكهة
مأكوالتنا املحلية

55

											
)املازة الرشقية (م

any individual mezze 									15

15

											
كل مازة مفردة

Seafood mixed grill 									120

120

									
املأكوالت البحرية املشوية

Grilled hammour 										70

70

											
هامور مشوي

Oriental mixed grill 									75

75

										
مشاوي رشقية مشكلة

Oriental mezze (n) 										55
hummus, moutabel, tabbouleh, fatouch, kibbeh, fatayer
and stuffed vine leaves, basket of arabic bread

jumbo shrimp, lobster, hammour and squid
with garlic-parsley butter, lemon and potato makli

served over vermicelli rice with harra sauce

kofta, lamb kebab, shish taouk, lamb chop with arabic spices

indulge in our delicious dessert offerings, from our authentic umm ali to our refreshing
fruits and our exquisite toblerone chocolate cheese cake, there is bound to be a
dessert for all ages

topped with grated toblerone chocolate and honey nougat

، نغر مع زبدة الثوم والبقدونس، هامور، أم الربيان،ربيان
الليمون والبطاطا املقلية
يُقدم فوق أرز الشعريية مع صلصة حارة

 قطع لحم الضأن مع البهارات العربية، شيش طاووق، كباب لحم الضأن،كفتة

الحلويات

SWEET TEMPTATIONS

Toblerone chocolate cheese cake (n) 							35

، فطاير ومحيش ورق العنب، كبة، فتوش، تبولة، متبل،حمص
سلة من الخبز العريب

35

 من حلوى أم عيل األصيلة إىل الفواكه،دلل نفسك مع عروضنا من الحلوى اللذيذة
 الحلوى لدينا، كعكة الجنب بشوكالتة التوبلريون الرائعة،املنعشة لدينا
تناسب كافة األعامر

تشيز كيك شوكوال التوبلريون

								
)(م

طبقة علوية من شوكوال توبلريون مبشورة ونوجا بالعسل

أم عيل

Umm ali (n) 											25

25

											
)(م

Cake and shake (n) 										35

35

										
)(م

Ice cream by the scoop 									35

35

										
آيس كريم سكوب

each additional scoop 									10

10

Build your own sundae (n) 							 		40

40

											
كل كرة اضافية
								
)اصنع املثلج الخاص بك بنفسك (م

Sliced seasonal fruits 									25

25

								

warm bread pudding, pistachio and toasted almonds

rich chocolate cake and vanilla bean shake

three scoops of your choice: chocolate, strawberry or vanilla

vanilla ice cream with whipped cream and your choice of four toppings:
crushed peanuts, maraschino cherries, m&m’s,
cookie crumbs, gummy bears, chocolate or caramel sauce

berries and honey yoghurt

All vegetarian dishes are marked (v) and all dishes containing nuts are marked (n)
In case of special dietary needs or food allergies, please advise our order-takers
when placing your request. Vegetarian dishes may contain dairy products.
All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 6% tourism fee and 4% Municipality fee.

 الفستق واللوز املحمص،حلوى الخبز الدافئ

كيك آند شيك

كعكة غنية بالشوكوال ومخفوق الفانيال

 الفراولة أو الفانيال، الشوكوالتة: كرات حسب اختيارك من3

، الفول السوداين املفروم:فانيال آيس كريم مع القشدة واختيارك من
، غومي بريز، فتات الكعك، إم آند إم،الكرز مارشينو
الشوكوال أو صلصة الكراميل

طبق من رشائح الفواكه املوسمية

										 التوت والزبادي بالعسلديتوكس

)جميع األطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) واألطباق التي تحتوي عىل املكرسات يشار إليها بحرف (م
. الرجاء طلب ذلك من مقدم الخدمة،يف حال احتياجك إىل طلبات خاصة بالحمية أو بالحساسية
.قد تحتوي األطباق النباتية عىل منتجات األلبان
 رسوم بلدية%4  رسوم سياحية و%6 , رسوم خدمة%10 جميع األسعار بالدرهم االمارايت و تخضع ل

املرشوبات

BEVERAGE

منعشة ومريحة

REFRESH AND UNWIND

										
فريسكا بالنعناع

22

										

22

										
سنسيشن الفراولة

25

										

22

Sangria											22

										
ليمونادة الورد

20

Rose lemonade										20

النعناع ،الليمون ،الربتقال

ساين ديز

التفاح األخرض ،الدرفلور ،املياه الغازية
الفراولة ،التفاح ،األناناس ،الليمونادة

سانجريا

العنب ،التوت الربي ،الرمان ،الربتقال ،الزنجبيل
ماء الورد ،الليمون والسكر

صايف و نقي

Mint fresca 											22
mint, lemon, orange

Sunny days											22
green apple, elderflower, soda water

Strawberry sensation									25
strawberry, apple, pineapple, lemonade

grape, cranberry, grenadine, orange, ginger ale
rose water, lemon, sugar

CLEAR AND PURE

											
ذي ديفندر

22

The defender 										22

											
ريد بوسرت

21

21

Red booster

										
الطامطم املهروسة

19

Tomato smash										19

الرمان ،األناناس ،الجريب فروت ،الجزر
شمندر ،جزر ،زنجبيل

الطامطم ،الكرفس ،الليمون ،الفلفل الحار

pomegranate, pineapple, grapefruit, carrot
beetroot, carrot, ginger
tomato, celery, lemon, chili

HEALTHY CHOICE

االختيار الصحي

									
عصائر انتي اوكسدينت

22

22

											
ديتوكس

21

Detox 												21

											
ذي كيور

22

The cure											22

توت ،كيوي ،عسل ،فراولة ،نعناع

الجزر ،الكرفس ،الخيار ،الشمندر ،التفاح ،الليمون
جزر ،رمان ،حليب الصويا ،عسل

سموث آند كرميي

التوت

Antioxidant

blueberry, kiwi, honey, strawberry, mint
carrots, celery, cucumber, beetroot, apple, lemon
carrot, pomegranate, soy milk, honey

SMOOTH AND CREAMY

									

22

22

مانغو تريت

										

19

Mango treat											19

اوبال كافيه

										

22

22

Opal café

ميلك شيك

										

22

22

										
العصائر الطازجة

20

FRESH JUICES 										20

البرية الخالية من الكحول ومرشوبات الطاقة							

20

MALT BEVERAGES AND ENERGY DRINKS

تشكيلة من التوت ،املوز ،حليب الصويا

املانغو ،الربتقال ،املوز ،الزبادي

القهوة ،الفانيال ،جوز الهند ،الزبادي

التمر ،أوريو ،مالتيزر ،الشوكوالته ،الكراميل ،الفانيليا أو الفراولة
الربتقال ،األناناس ،التفاح ،الجريب فروت ،الرمان ،الجزر

هولستني ،باربيكان/التفاح ،الرمان ،الخوخ ،ريد بول ،ريد بول خايل من السكر

املرشوبات الباردة

								

بيبيس ،بيبيس اليت ،بيبيس ماكس ،ماوننت ديو 7 ،آب ،دايت  7آب ،مرياندا جنجر ايل ،الليمون امل ّر ،ماء توين

جميع األطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) واألطباق التي تحتوي عىل املكرسات يشار إليها بحرف (م)
يف حال احتياجك إىل طلبات خاصة بالحمية أو بالحساسية ،الرجاء طلب ذلك من مقدم الخدمة.
قد تحتوي األطباق النباتية عىل منتجات األلبان.
جميع األسعار بالدرهم االمارايت و تخضع ل  %10رسوم خدمة %6 ,رسوم سياحية و  %4رسوم بلدية

8

Very berry

mixed berries, banana, soy milk
mango, orange, banana, yoghurt
coffee, vanilla, coconut, yoghurt

		

Milk shakes

dates, oreo, maltesers, chocolate, caramel, vanilla or strawberry
			orange, pineapple, apple, grapefruit, pomegranate, carrot

20
8

		
		

holsten, barbican / apple, pomegranate, peach, red bull, red bull sugar free

SOFT DRINKS

pepsi, diet pepsi, pepsi max, mountain dew, 7up, diet 7up, mirinda, ginger ale, bitter lemon, tonic water

In case of special dietary needs or food allergies, please advise our order-takers
when placing your request. Vegetarian dishes may contain dairy products.
All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 6% tourism fee and 4% Municipality fee.

املياه

H2O
Still water

aqua panna small										10
aqua panna large
									15
evian small
										10
evian large											15
local mineral water small 									4
local mineral water large

							8

Sparkling water

						
san pellegrino small
									10
san pellegrino large		
								15
perrier small 										10
perrier large
										15
COFFEE
Hot
espresso 											15
double espresso											18
espresso macchiato
									15
cappuccino
										17
café latte 											17
turkish coffee 										15
americano											15
café mocha 					
						
20

Cold

iced mocha
										22
iced latte
										22
caramel frappuccino
									22
mocha frappuccino
									22
banana kick											22
the above selection is available decaffeinated

CHOCOLATE
hot chocolate 											15
with hazelnut, caramel or speculoos chocolate 						25

املياه املقطرة

10
15
10
15
4
8

أكوا بانا صغرية
									
									
أكوا بانا كبرية
									
إيفيان صغرية
									
إيفيان كبرية
									 مياه معدنية محلية صغرية
									
مياه معدنية محلية كبرية

10
15
10
15

املياه الغازية
سان بيلليجرينو صغرية
										
										
سان بيلليجرينو كبرية
										برييه صغرية
										
برييه كبرية

القهوة

15
18
15
17
17
15
15
20
22
22
22
22
22
15
25

الساخنة

اسربيسو
										
											
دبل اسربيسو
											
اسربيسو ماكياتو
										
كابوتشينو
											كافيه التيه
											قهوة تركية
											 امريكانو
											
كافيه موكا
الباردة
موكا مثلج
										
										
التيه مثلج
										
كراميل فرابوشينو
										 موكا فرابوشينو
										
قهوة املوز
تتوفر الخيارات أعاله خالية من الكافيني

الشوكوالتة

								
شوكوالتة ساخنة
								
 الكراميل أو شوكوالتة سبيكيولوس،مع البندق

الشاي

TEA
Black tea

brilliant breakfast 										16
single estate assam
									16
single estate darjeeling 										16
the original earl grey
									
16

In case of special dietary needs or food allergies, please advise our order-takers
when placing your request. Vegetarian dishes may contain dairy products.
All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 6% tourism fee and 4% Municipality fee.

16
16
16
16

الشاي األسود
									
إفطار برليانت
									
سنجل استيت آسام
									
سنجل استيت دارجيلنغ
										
ذي اوريجنال ايرل غراي

)جميع األطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) واألطباق التي تحتوي عىل املكرسات يشار إليها بحرف (م
. الرجاء طلب ذلك من مقدم الخدمة،يف حال احتياجك إىل طلبات خاصة بالحمية أو بالحساسية
.قد تحتوي األطباق النباتية عىل منتجات األلبان
 رسوم بلدية%4  رسوم سياحية و%6 , رسوم خدمة%10 جميع األسعار بالدرهم االمارايت و تخضع ل

الشاي األخرض
											
النعناع املغريب
											
سينكا األخرض
ياسمني 											
خلطة األعشاب
										
أزهار الكاموميل الخالص
									
النعناع النقي
الشاي املثلج
سيمبيل ليمون 										
											
توت ,رمان
											
مانغو ,فراوله
هريبال بيتش										

جميع األطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) واألطباق التي تحتوي عىل املكرسات يشار إليها بحرف (م)
يف حال احتياجك إىل طلبات خاصة بالحمية أو بالحساسية ،الرجاء طلب ذلك من مقدم الخدمة.
قد تحتوي األطباق النباتية عىل منتجات األلبان.
جميع األسعار بالدرهم االمارايت و تخضع ل  %10رسوم خدمة %6 ,رسوم سياحية و  %4رسوم بلدية

20
16
16
16
16
18
18
20
18

Green tea

moroccan mint 											20
sencha green 										16
jasmine 											16

Herbal infusion

pure chamomile flowers 									16
pure peppermint 										16

Iced tea

simply lemon 										18
blueberry, pomegranate										18
mango, strawberry
									20
											 herbal peach
18

In case of special dietary needs or food allergies, please advise our order-takers
when placing your request. Vegetarian dishes may contain dairy products.
All prices are in UAE Dirhams and subject to 10% service charge, 6% tourism fee and 4% Municipality fee.

