


(C) Celery / (D) Dairy / (E) Egg / (G) Gluten /
(M) Mustard / (N) Nuts / (S) Seafood /
(SD) Sulfur Dioxide / (SE) Sesame /
(SO) Soy / (V) Vegetarian

If you have any food allergy or intolerance,
we provide options to cater for your needs.
Please let us know when ordering

Room service

24 Hours Room Service

To order by phone, please dial 149
from your room.

We thank you for allowing 30
minutes after placing your order.

Food allergy advice:

Allergens:

“2000 cal0ries a day is used for general 
nutrition advice for youth and adults (aged 13
and older) while 1500 calories for children 
(aged 4 to 12), but individual needs vary.”



Room service

CURRY CLUB 

SPICES MARKET 

Chef’s Biryani
From our Indian Chef’s traditional cuisine, served with raita sauce 
and papad bread.

TO BEGIN 

FROM THE FARMER 

ANOTHER BREAKFAST 24/7 THE ITALIAN JOB

SWEET TOOTH  

JUST SIDES

FOR THE SMALL HEROES  

SPECIALTIES

32Choose among traditional fries, sweet potato fries (Cal. 123), mashed 
potato (Cal. 89), sautéed vegetables (Cal. 62) or green salad (Cal. 52)

All prices are in AED and are inclusive of 10% service charge, 7% municipality fees and 5% VAT.

The Great British 59
Two eggs any style, beef bacon, chicken sausages, grilled tomato, 
hash brown and baked beans

(E) (G) Cal. 455

Arabic O’clock 52
Eggs shakshouka, foul medames, lamb sausages, hummus,
Zaatar labneh, feta cheese with pickles and harra potatoes

(D) (E) (G) (SE) Cal. 311

Sunrise Parfait 42
Greek yogurt, granola, peaches and dry raisins served
with chia seeds and honey

(C) (D) (N) (SD) Cal. 145

Ben-addicted 55
Classic (Cal. 340), florentine (Cal. 343) or royale (Cal. 321)
served with golden mushrooms, grilled tomato and hash brown

(D) (E) (G)

Pizza Gourmet 66
Crispy thin crust with a tomato base and topped with fresh 
mozzarella cheese, beef pepperoni, black olives, mushrooms 
and rocca leaves

Cal. 442(D) (G)

Pizza Vegetarian 69
Tomato  pizza base,  topped with, mozzarella cheese and mixed 
vegetables

Cal. 352(D) (G)

Pizza Margherita 60
Classic margherita pizza on a tomato base. Topped with fresh 
mozzarella cheese and basil leaves

Cal. 232(D) (G)

Baked Lasagna Bolognese 59
Layers of flat lasagna pasta sheet baked with alternating layers of 
slow-cooked Bolognese sauce, béchamel and parmesan cheese

Cal. 306(G) (D)

4 Cheese Gnocchi Pasta 58
Homemade Italian potato dumplings in a creamy cheese sauce 
topped with crushed black pepper  

Cal. 392(G) (D)

Smoky Spiced Striploin 99
Succulent pan-seared Australian striploin with grilled asparagus, 
roasted baby potato coins, charred red onion and red wine sauce

Cal. 353(D) (G) (SD)

Novo Burger 79
Angus beef patty topped with American cheese, bacon, tomato, 
relish, crispy onion and Dijon mustard 

Cal. 634(D) (E) (G) (M)

Chicken Schnitzel 76
Butter fried breaded chicken breast served with cabbage salad mix, 
potato wedge and mustard sauce 

Cal. 431(D) (E) (G) (M)

Blueberry Cheesecake 38
Homemade baked vanilla blueberry cheesecake served with 
blueberry compôte and whipped cream 

Cal. 251(D) (G)

Chocolate Indulge 35
Espresso-chocolate bar served with fresh raspberry and vanilla 
cream

Cal. 357(D) (G) (N)

Cheeseburger   45
Beef patty burger served with cheddar cheese & fries

Cal. 333(D) (E) (G) (M)

Fish Fingers 40
Served with fries & classic tartar sauce

Cal. 323(E) (G)

Chicken Nuggets 38
Served with fries, ketchup & mayo sauce                                                                 

Cal. 335(C) (G)

Avocado Western 52
Slice of sourdough toast topped with seasoned crushed avocado, 
poached egg, pickled red onion, pumpkin seeds and baby arugula. 
Add red chili as option!

Cal. 242(E) (G)

From Dubai to Paris 49
Milk bread French toast amandine dusted with icing sugar. Served 
with fresh raspberries and maple syrup

Cal. 333(D) (E) (G) (N)

(N) (D) (SE)

Ice Cream Scoops 32
Choose any three scoops from our selection: vanilla, strawberry, 
chocolate, pistachio.  

Cal. 229(D) (N)

Cal. 163Fruity Treat 29
Selection of fruits served with cream cheese pecan topping

(D) (N) (V)

Arabian Grills 90
Shish tawook, lamb kofta and chili jumbo prawns served with garlic 
aioli and pickled shallots. Option for two available! AED 140

Cal. 377(S)

Salmon Teriyaki 95
Soy-ginger marinated salmon fillet served with sautéed greens, 
sesame seeds and scallion radish granola

Cal. 395(SO) (SE)

Authentically Local Board 48
Selection of cold and hot mezzeh with hummus, moutabel, labneh 
dip, crispy falafel, marinated olives and grilled halloumi cheese. 
Served with Arabic bread

(SE) (D) (G) Cal. 447

Spicy Jumbos 55
Jumbo prawns with garlic-lemon sauce, chili, fresh cilantro leaves 
and crispy baguette

(S) (G) Cal. 121

Chef’s Bisque 45
Rustic creamy tomato bisque served with parmesan coulis, 
homemade dried tomatoes, fresh basil and a dust of crushed pepper

(D) Cal. 203

A.Q.B. Salad 48
Avocado and quinoa salad served with butternut squash and 
almond flakes. Add some chicken (Cal. 262) if you would like to! 
Extra topping 10 aed

(N) Cal. 187

Heritage Salad 55
The  signature salad with roasted beets, fresh tomato, local puy 
lentil,  toasted pine nuts, baby gem, topped with chimichurri 
dressing. Add: poached egg (Cal. 208) 5 aed

(G) (N) Cal. 160

Spiced Butter Chicken Curry 62
The King of curries served in makhani gravy with basmati rice and 
naan bread

(N) (G) (D) Cal. 310

Green Thai 59
Authentic green curry with fine beans, bamboo sprout and fresh 
basil cooked in coconut milk with fresh green chili, lime and Thai 
herbs. Add some prawns (Cal. 168) if you would like to! 
Extra topping 10 aed

(S) Cal. 134

Mutton 62Cal. 317
Chicken 58Cal. 252
Vegetarian 54Cal. 194

Seafood Tajine 60
Mix seafood in a tomato base with assorted vegetables served with 
couscous and fresh coriander leaves 

(S) Cal. 154

Fork & Knife Caesar Salad 52
“The Original One” with romaine lettuce, soft quail eggs, parmesan 
dust, topped with golden croutons.
Add: chicken (Cal. 300) or prawns (Cal. 261) 10 aed

(D) (G) (E) (S) Cal. 226

Cal. 132(G) (D)Mac n’ Cheese 38
Macaroni pasta served with creamy cheese sauce



Room service

VODKA
Russian Standard 38 650

Absolut Blue 42 680

Grey Goose 60 1200

30ml Bottle

SPARKLING WINE
Zonin Prosecco Brut DOC 45 220

Glass Bottle

BEER

Amstel Light 38

Amstel 38

CIDER
Strongbow 48

Heineken 40

Stella Artois 40

Budweiser 38

Corona 48

WHISKY
Johnnie Walker Red Label 40 680

Johnnie Walker Black Label 58 1200

Chivas Regal 12 years 58 1100

SINGLE MALT
Glenlivet 12 years 58 1275

GIN

Hendricks 60 1100

Bombay Sapphire 38 650

TEA SELECTION
English Breakfast (Cal. 0) 20

28

Earl Grey (Cal. 2) 20
Green Tea (Cal. 2) 20
Jasmine Green Tea (Cal. 2) 20
Chamomile (Cal. 2) 20

COFFEE
Espresso 20
Lungo 20

Iced Coffee 28
Hot Chocolate 23
Latte Macchiato 23
Cappuccino 23
Espresso Macchiato 23

MAKE IT YOURS
Extra Espresso Shot 4

Non-Dairy Milk 4

Flavoured Syrup
4

RUM
Bacardi Superior 38 650

TEQUILA
El Jimador White 38 650

Patron Silver 58 1100

All prices are in AED and are inclusive of 10% service charge, 7% municipality fees and 5% VAT.

AMERICAN
Jack Daniels Old nº 7 48 850

COGNAC
Hennessy VSOP 62 1800

Glera (Italy)

Oats  (Cal. 71) / soya (Cal. 59) / 
almond (Cal. 43) / coconut (Cal. 43)

Vanilla (Cal. 34) / hazelnut (Cal. 35) / 
caramel (Cal. 43)

ROSÉ WINE
Frontera Rosé 40 180

Glass Bottle

Cabernet Sauvignon (Chile)

FRESH JUICE (Cal. 162) 28

CHILLED JUICE
 (Cal. 140)

18

SOFT DRINKS
Pepsi (Cal. 126) 18
Diet Pepsi (Cal. 1) 18

ENERGY DRINKS
Red Bull (Cal. 108) 32
Sugar Free Red Bull (Cal. 13) 32

7up (Cal. 131) 18
7up Sugar Free (Cal. 5) 18
Mirinda Orange (Cal. 159) 18
Ginger Ale (Cal. 102) 18
Tonic Water (Cal. 78) 18
Bitter Lemon (Cal. 111) 18
Soda Water (Cal. 0) 18

STILL WATER

SPARKLING WATER

Mai Dubai (330ml) 10

San Pellegrino (500ml) 22
Perrier (330ml) 18

Acqua Panna (500ml) 15

Moët & Chandon Ice Impérial  - 680
Pinot Noir- Pinot Meunier- Chardonnay (France)

RED WINE
Wilderness Bay 38 -
Merlot ( South Africa )

Frontera 40 180
Cabernet Sauvignon (Chile)

Santa Julia 42 220
Malbec (Argentina)

D’arenberg The Stump Jump Red 48 280
Rhône blend (Australia)

Bila-Haut Rouge 52 280
Syrah-Grenache Carignan (France) 

La Terrasse De La Garde Rouge - 435
Second Vin du Château La Garde Rouge -
AOC Pessac-Léognan ( France)

WHITE WINE
Wilderness Bay 38 -
Chenin Blanc (South Africa) 

Frontera 40 180
Sauvignon Blanc (Chile)

Santa Julia 42 220
Chardonnay (Argentina)

Bila-Haut Blanc 48 280
Grenache Blanc - Grenache Gris - Macabeau (France)

ICE TEA FLAVOURS
Classic Ice Tea (Cal. 63)
Black tea, lemon Juice,
sugar syrup, mint sprig                   

28
SMOOTHIES
Raspberry Love (Cal. 180)
Raspberry, blueberry, banana                   

28Strawberry Split (Cal. 270)
Strawberry, banana, papaya, cherry

28Caribbean Kiss (Cal. 180)
Melon, strawberry, mango

28Green Machine (Cal. 140)
Spinach, celery, broccoli,
mango, banana, pineapple

28Tropi Colada (Cal. 380)
Banana, pineapple, coconut

28Passion Fruit Ice Tea (Cal. 103)
Black tea, passion fruit syrup,
passion fruit                  

28Moroccan Ice Tea (Cal. 63)
Moroccan tea, sugar syrup,
lemon juice, mint sprig 

28Peach Ice Tea (Cal. 83)
Black tea, lemon juice,
peach syrup 

Zonin Ventiterre 52 295
Pinot Grigio (Italy)

Riff Pinot Grigio delle Venezie I. G. T. Organic - 295
Pinot Grigio (Italy)

J. Moreau & Fils Chablis - 435
Chardonnay (France)

(Cal. 3)

 (Cal. 3)

 (Cal. 40)

 (Cal. 49)

 (Cal. 77)

 (Cal. 124)

 (Cal. 2)

 (Cal. 3)



 

 

خدمة الغرف

الحساسية

خدمة الغرف على مدار الساعة

.للطلب بالهاتف، اتصل على 149 من غرفتك

.نشكرك على االنتظار لمدة 30 دقيقة من طلب الطعام

C كرفس/ D منتجات ألبان/ E بيض/ G غلوتين/ M خردل/ N مكسرات/
 S مأكوالت بحرية/ SD ثاني أكسيد الكبريت/ SE سمسم/ SO صويا/ V نباتي

ُيستخدم 2000 سعر حراري يومًيا كإرشادات التغذية العامة
للشباب والبالغين (من سن 13 عاًما فما فوق)، بينما

،ُيستخدم 1500 سعر حراري ل�طفال (من 4 إلى 12 عاًما)
ولكن باختالف االحتي`اجات الفردية.

.

.

.

:

نصائح حول حساسية الطعام

 في حال كان لديك أي حساسية تجاه الطعام أو عدم تحمله، نقدم خيارات
.لتلبية احتياجاتك

.يرجى ا¨بالغ بذلك عند الطلب

:



خدمة الغرف

السعرات 145صن رايز برافيه (C) (D) (N) (SD)42

وجبات فطار أخرى 7/24

ا�طباق الرئيسية

.جميع ا®سعار بالدرهم ا¨ماراتي وتشمل 10٪ رسوم خدمة و 7٪ رسوم بلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة

زبادي يوناني، جرانوال، يقدم مع الخوخ والزبيب الجاف بجانب بذور الشيا والعسل
السعرات 392 تشيز جنوكتشي باستا 4 (G) (D)58

ذي إيطاليان جوب

أطباق خاصة

 زالبية البطاطا ا¨يطالية المصنوعة في المنزل مع صلصة الجبن الكريمي
المغطاة بالفلفل ا®سود المسحوق

السعرات 306 الزانيا بولونيز مخبوزة (G) (D)59
 طبقات من معكرونة الالزانيا المخبوزة مع طبقات متبادلة من صوص البولونيز

المطبوخ ببطء والبشاميل وجبنة البارميزان

السعرات 232بيتزا مرغريتا (G) (D)60
 بيتزا مارجريتا الكالسيكية على قاعدة طماطم، مغطاة بجبن الموتزريال وأوراق

الريحان

السعرات 442بيتزا غورميه (G) (D)66
 عجينة رقيقة مقرمشة مع قاعدة طماطم مغطاة بجبنة الموزاريال الطازجة،

بيبروزني بقري، زتون أسود، المشروم، أوراق الجرجير

السعرات 431شرائح الدجاج (D) (E) (G) (M)

(D) (E) (G) (M)

76
 صدر دجاج مقلي بالزبدة، يقدم مع سلطة الملفوف، مزيج قطع البطاطا

وصوص الخردل

الحلويات
السعرات 163 فروتي تريت (D) (N) (V)29

تشكيلة فواكه تقدم مع صوص البقان

للصغار
السعرات 335ناجتس الدجاج (C) (G)38

تقدم مع البطاطا المقلية، الكاتشب، والمايونيز

السعرات 132ماك آند تشيز (G) (D)38
معكرونة الباستا تقدم مع صلصة الجبن الكريمي

السعرات 323 أصابع السمك (E) (G)40
تقدم مع البطاطا المقلية وصلصة التارتار الكالسيكية

السعرات 333 برغر الجبن (D) (E) (G) (M)45
برغر اللحم البقري يقدم مع الجبنة الشيدر والبطاطا المقلية

السعرات 229 بولة آيس كريم (D) (N)32
.اختر أي ثالث من اختياراتنا: الفانيليا، الفراولة، الشوكوالتة، الفستق

السعرات 357 شوكليت اندلج (D) (G) (N)35
بار إسبريسو بالشوكوالتة يقدم مع توت العليق الطازج وكريمة الفانيليا

السعرات 251 كيك الجبن بالتوت ا�زرق (D) (G)38
 كيك الجبن بالفانيليا والتوت ا®زرق المخبوزة في المنزل تقدم مع كومبوت

التوت ا®زرق والكريمة المخفوقة

أطباق جانبية
32  اختر من بين البطاطا المقلية التقليدية، البطاطا الحلوة المقلية (السعرات

 123)، البطاطا المهروسة (السعرات 89)، الخضار السوتيه (السعرات 62) أو
السلطة الخضراء (السعرات 52)

79السعرات 634 نوفو برغر
 قطعة لحم أنجوس مغطاة بالجبنة ا®مريكية، لحم مقدد، طماطم، ريليش،

بصل مقرمش وخردل ديجون

(SO) (SE) 95السعرات 395 سلمون ترياكي
 فيليه سلمون متبل بالصويا والزنجبيل يقدم مع خضار سوتيه وبذور السمسم

والبصل ا®خضر والفجل ا®حمر والجرانوال

(D) (G) (SD) 99السعرات 353 لحم الخصر المدخن متبل
 لحم الخصر أسترالي المقلي مع الهليون المشوي، قطع البطاطا الصغيرة

المحمصة، بصل أحمر متفحم وصوص النبيذ ا®حمر

السعرات 377 مشاوي عربية (S)90
 شيش طاووق، كفتة ضأن، قريدس جامبو حار يقدم مع صلصة ا®يولي والثوم

درهم إماراتي 140.خيار مخلل الكراث، تكفي شخصين

السعرات 333من دبي إلى باريس (D) (E) (G) (N)49
 خبز الحليب الفرنسي المحمص، اماندين مغطى بالسكر البودرة، يقدم مع توت

العليق الطازج وشراب القيقب

السعرات 311أرابيك كلوك (D) (E) (G) (SE)52
 شكشوكة بالبيض، فول مدمس، نقانق لحم الضأن، حمص، لبنة زعتر، جبن

فيتا مع المخلالت والبطاطا الحارة

السعرات 242أفوكادو ويستيرن (E) (G)52
 شريحة من الخبز المحمص مع ا®فوكادو المهروس، بيض مسلوق، مخلل بصل

إضافة فلف أحمر (اختياري) ،أحمر، بذور اليقطين، جرجير ذو ورقة صغيرة

55(G) (E) (D) بين أديكتيد
 كالسيك (السعرات 340) | فلورنتين (السعرات 343) | رويالي (السعرات 321)،

 تقدم مع المشروم الذهبي والطماطم المشوية والبطاطا البوريه المقلية

السعرات 455 ذا جريت بريتش (E) (G)59
 بيضة بأي طريقة، لحم بقري مقدد، نقائق الدجاج، طماطم مشوية، البطاطا 2

البوريه المقلية، الفاصوليا المخبوزة

السعرات 203حساء الشيف (D)45
 حساء الطماطم الكريمي الريفي يقدم مع صوص البارميزان، طماطم مجففة

منزلية الصنع، ريحان طازج، رشة فلفل مطحون

من المزارع

نادي الكاري

السعرات 187 سلطة إيه. كيو. بي (N)48
 سلطة أفوكادو وكينوا تقدم مع الجوز والقرع ورقائق اللوز. إضافة بعض الدجاج

(السعرات 262) إذا أردت!. إضافات 10 درهم إماراتي

السعرات 226 سلطة سيزر فورك آند نايف (D) (G) (E) (S)52
 ا®صلية" مع الخس الروماني، بيض السمان الطري، جبنة البارميزان المبشورة،"

 مع قطع الخبز المحمص الذهبي. إضافة: دجاج (الشعرات 300) أو القريدس
(السعرات 261) 10 درهم إماراتي

السعرات 160 سلطة هيريتيج (G) (N)55
 سلطة مميزة مع البنجر المحمص، الطماطم الطازجة، عدس بوي المحلي،

 الصنوبر المحمص، بيبي جيم، مغطاة بصلصة تشيميشوري. إضافة: بيض
مسلوق (السعرات 208) 5 درهم إماراتي

السعرات 134 جرين تاي (S)59 
 كاري أخضر أصيل مع الفاصوليا الخضراء وبراعم الخيزران والريحان الطازج

 المطبوخ في حليب جوز الهند مع الفلفل ا®خضر الطازج والليمون وا®عشاب
 التايالندية. إضافة بعض القريدس (السعرات 168) إذا أردت! إضافات: 10 درهم

إماراتي

السعرات 310 دجاج الكاري المتبل بالزبدة (N) (G) (D)62 
ملك الكاري يقدم في مرق مخاني/مع أرز بسمتي وخبز نان

نباتي

سوق التوابل
60(S)السعرات 154 طاجن المأكوالت البحرية

 مزيج من المأكوالت البحرية بالطماطم مع الخضار المتنوع يقدم مع الكسكسي
وأوراق الكزبرة الطازجة

 برياني الشيف

| السعرات 154

(N) (D) (S) (E)

54
58| السعرات 252الدجاج

62| السعرات 317 لحم الضأن

.من مطبخنا الهندي التقليدي، تقدم مع صلصة رايتا وخبز باباد

السعرات 447 اوثينتكالي لوكال بورد (S) (E) (D) (G)48
 تشكيلة من المقبالت الباردة والساخنة مع الحمص والمتبل واللبنة والفالفل

.المقرمشة والزيتون المتبل وجبنة الحلوم المشوية. تقدم مع الخبز العربي
السعرات 121 سبايسي جوبوس (S) (G)55

 قريدس جامبو مع صلصة الثوم والليمون والفلفل الحار وأوراق الكزبرة الطازجة
والخبز الفرنسي المقرمش
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650
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خدمة الغرف

.جميع ا®سعار بالدرهم ا¨ماراتي وتشمل 10٪ رسوم خدمة و 7٪ رسوم بلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة

فودكا
راشان ستاندرد

ابسليوت بلو
601200 غراي جوس

قنينة مل 30

38-
النبيذ ا�حمر

ويلدرنيس باي
ميرلو (جنوب أفريقيا)

40180 فرونتيرا
كابرنيه سوفينيون  (تشيلي)

42220 سانتا جوليا
مالبيك  (ا®رجنتين)

48280 دارينبيرغ ذا ستامب جامب ريد
رون بليند (أستراليا)

52280 بيال-هاوت روج
سيرا-جريناش كارينيان  (فرنسا)

-435 ال تيراس دي ال غارد روج
 سيكند فين دي شاتو ال غارد روج إيه. أو. سي. بيساك ليوجنان

(فرنسا)

قنينة كأس

38-
النبيذ ا�بيض

ويلدرنيس باي
تشينين بالنك  (جنوب أفريقيا)

40180 فرونتيرا
سوفينيون بالنك (تشيلي)

42220 سانتا جوليا
شاردوناي (ا®رجنتين)

48280 بيال-هاوت بالنك
غريناش بالنك – غريناش غري ماكابيو (فرنسا)

52295 زونين فينتيتير
بينو غريجيو (إيطاليا)

-295 .ريف بينو غريجيو ديل فينيتسي آي. جي. تي
اورجانيك 

بينو غريجيو (إيطاليا)
-435 جيه موريو آند فيل شابليه

شاردوناي (فرنسا)

قنينة كأس

45220
النبيذ الفوار

زونين بروسيكو بروت دي. أو. سي

20
28

28

العصير الطازجالقهوة
18 العصير المبرد إسبريسو

4
ميك ات يورز

شوت إسبريسو إضافي

20 لونغو
23 إسبريسو ماكياتو
23 كابتشينو
23 التيه ماكياتو

20
الشاي

إنجلش بريكفاست
20 إيرل غراي
20 شاي أخضر
20 شاي أخضر بالياسمين
20 بابونج

23 هوت شوكليت
28 قهوة مثلجة

18
المشروبات الغازية

بيبسي
18 بيبسي دايت

32
مشروبات الطاقة

ِرد ُبل
32 ِرد ُبل خالي من السكر

10
المياه

(مل 330)ماي دبي

(مل 330)

(مل 500)

(مل 500)

15 أكوا بانا

18
المياه الفوارة

بيرييه
22 سان بيليجرينو

18 اب 7
18 اب خالية من السكر 7
18 ميرندا برتقال
18 مزر الزنجبيل
18 ماء تونيك
18 الليمون المر
18 ماء صودا

غليرا (إيطاليا)

سموذي
رازبيري لوف

توت العليق، توت أزرق، موز
28 ستروبيري سبليت

فراولة، موز، بابايا، كرز
28 كاريبيان كيس

شمام، فراولة، مانجو
4 حليب نباتي

الشوفان (71) | الصويا (59)
اللوز (43) | جوز الهند(43)

4 شراب منكه
الفانيليا (34) | البندق(35)  |  الكراميل (43)

28 جرين ماشين
سبانخ، كرفس، بروكلي، مانجو، موز

أناناس ،

28

نكهات الشاي المثلج
شاي مثلج كالسيكي

 شاي أسود، عصير ليمون، شراب
السكر، نعناع

28 شاي باشين فروت المثلج
شاي أسود، شراب باشين فروت

28 الشاي المثلج المغربي
 شاي مغربي، شراب السكر، عصير

الليمون، نعناع

28 شاي الخوخ المثلج
شاي أسود، عصير الليمون، شراب

الخوخ 

28 تروبي كوالدا
موز، أناناس، جوز هند

بينو نوار – بينو مونييه – شاردوناي (فرنسا)
-680 مويت آند شاندون ايس إمبريال

40180
النبيذ الوردي

فرونتيرا روز
كابرنيه سوفينيون (تشيلي)

40

58

680

1100

ويسكي
جوني وواكر الملصق ا�حمر

شيفاز ريغال 12 عام
581200 جوني وواكر الملصق ا�سود

38

38

بيرة
أمستل

أمستل اليت
40 هاينكن
40 ستيال ارتواز
38 بادوايزر
40 كورونا

38

58

650

1100

تيكيال
الجيمادور ا�بيض

باترون الفضي

38

60

650

1100

ِجن
بومباي سافير

38650
ُرم

باكاردي سوبيريور

581275
سينغل مولت

غلينليفيت 12 عام

48850
أمريكي

جاك دانييلز أولد رقم 7

621800
كونياك

هينيسي في. إس. أو. بي

48
سيدر

سترونغبو

هندريكس
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