
 

THE RESTAURANT BREAKFAST MENU 07:00 to 10:30 
 

Original أوريجينال 
 

Two Eggs Prepared To Your Liking (egg, lactose) 35.00 

omelette, fried, scrambled, poached, white omelette, boiled 

 ٣٥,٠٠       )بيض , الالكتوز (محّضر على طريقتكم المفضلة 2بيض عدد 
 بيض مسلوق  ,البيض ,أومليت بياض البيض  ,مخفوق  وق بدون قشر,مسلال ,مقلي  ,أومليت 

Choose Your Condiments (egg, gluten, lactose)   

hash brown potatoes, sautéed cherry tomatoes, beef bacon, tossed mushrooms, homemade lamb or beef sausages 

     )  الغولتين  ,بيض , الالكتوز (اإلضافية التي تفضلونها:يمكنكم اختيار المكونات 
, ه ش  بطاطس ه طماطم كرزية مشو حة   ,لحم عجل مقدد ,  فطر مقلي بالصينية   , أو لحم العجلن سجق محلي من لحم الضأ     

Egg Creations ابتكارات البيض 
 

Egg and Asparagus (egg, lactose, nuts) 45.00 

asparagus, burnt butter, scrambled egg 

 ٤٥,٠٠    ) المكسرات  ,بيض , الالكتوز (بيض مع هليون 
 البيض المخفوق  ,زبدة محروقة  ,ليون يه

Truffle and Egg (egg, gluten, lactose) 55.00 

soft boiled egg, truffle oil, cracked pepper 

 ٥٥,٠٠    )زالالكتو , الغولتين , بيض (بيض مع كمأة

 فلفل مطحون  ,زيت الكمأة  , بيض مسلوق 
Egg Benedict (egg, gluten, lactose) 55.00 

sesame bagel, cured duck, hollandaise 

 ٥٥,٠٠         )  الغولتين  ,بيض , الالكتوز (بيض بنديكت
 الهولنديز  ةصلص ,لحم بط مجفف  ,خبز بيجل بالسمسم 

House Made Bakeries (gluten, lactose) 45.00 

plain croissants, almond croissants, chocolatine, danish, muffins, doughnuts 

 ٤٥,٠٠   )  الغولتين  ,الالكتوز (مخبوزات من صنع البيت
 كروسون بالزبده ساده , كروسون باللوز , كروسون الشكواله , كعك المفن , كعك الدونت

Oriental الشرقيات 
 

Marinated Feta (lactose)  20.00 

 ٢٠,٠٠       )الالكتوز (جبنه الفيتا المتبله
Pickled Olives 20.00 

 ٢٠,٠٠    زيتون اخضر أو أسود
Vegetable Pickles 20.00 

 ٢٠,٠٠     مخلالت الخضار منزليه التحضير
Makdous (nuts)  20.00 

 ٢٠,٠٠   )يحتوي علي المكسرات والبذور (المقدوس
Labneh (lactose)  20.00 

 ٢٠,٠٠       )الالكتوز (لبنه
Cereals حبوب االفطار 
 

Home Made Granola (gluten, lactose, nuts) 35.00 

 ٣٥,٠٠      )  المكسرات  الغولتين , الالكتوز (الحبوب الجرونوال منزليه التحضير
Muesli Cocoa (gluten)  30.00 

 ٣٠,٠٠ )الغولتين (عصيده الميوزلي بنكه الكوكا
Bircher Muesli (gluten, lactose, nuts) 30.00 

 ٣٠,٠٠      )  المكسرات  الغولتين , الالكتوز (عصيده ميوزلي الراعي
Cornflakes 30.00 

 ٣٠,٠٠     الذرهرقائق حبوب االفطار من 
Wheat Flakes (gluten)  30.00 
 

 ٣٠,٠٠ )الغولتين (القمحرقائق حبوب االفطار من 
Breakfast Selections تشكيله االفطار 

 

Waffles (egg, gluten, lactose)  45.00 

 ٤٥,٠٠ )  الغولتين  ,بيض , الالكتوز (الوافل
American Style Pancakes (egg, gluten, lactose) 45.00 

 ٤٥,٠٠ )  الغولتين  ,بيض , الالكتوز (بان كيك على الطريقة األمريكية
French Toast (egg, gluten, lactose)  45.00 

 ٤٥,٠٠ )  الغولتين  ,بيض , الالكتوز (الخبز الفرنسي المحمص
Cheese Selection (gluten, lactose)  60.00 

 ٦٠,٠٠ )  الغولتين  ,الالكتوز (تشكيلة الجبن



 

Charcuterie (gluten)  60.00 

house cured meats, bread 

 ٦٠,٠٠ )الغولتين (طبق لحوم باردة
 خبز ,لحوم مجففة من إعداد المطعم 

Shakshouka (egg)  45.00 

black garlic labneh, baby coriander 

 ٤٥,٠٠ )بيض (شكشوكة
بالثوم  سوداء لبنة , كزبرة يانعة   

 

Foul Mudammas (gluten)  45.00 

broad beans, garlic green chili lemon maceration, moroccan bread 

 ٤٥,٠٠ )الغولتين (فول مدمس
 خبز مغربي ,فول بتتبيله الثوم و الفلفل االخضر و الليمون 

Balaleet (egg, gluten, lactose)  45.00 

labneh 

 ٤٥,٠٠ )  الغولتين  ,بيض , الالكتوز (بالليط
 لبنة

Kale Salad (egg)  45.00 

cured egg, grapefruit, orange dressing, pomegranate seeds, date syrup 

 ٤٥,٠٠ )بيض (سلطة الكرنب
 شراب التمر ,حبات الرمان  ,صلصة البرتقال  ,جريب فروت  ,بيض مجفف 

Dosa (lactose)  45.00 

sambhar, coconut chutney 

 ٤٥,٠٠    )الالكتوز (دوسا
 صلصة جوز الهند ,سامبر

Poha 45.00 

onions, tomatoes, coriander, pomegranate seeds, rice flakes 

 ٤٥,٠٠ بوها
 رقائق األرز ,حبات الرمان  ,كزبرة  ,طماطم  ,بصل 

Foie Gras (egg, gluten, lactose)  75.00 

pan seared, sunflower brioche, mushroom duxelle 

 ٧٥,٠٠ )  الغولتين  ,بيض , الالكتوز (كبد األوز
 المحمص  الفطر ,دوار الشمس  بحبوبخبز بريوش  ,محمر بالمقالة 

Breakfast Steak (egg, lactose)  95.00 

beef topside, duck egg, pomme frite, truffle, mustard mayonnaise 

 ٩٥,٠٠    )بيض , الالكتوز (ستيك اللحم محضر لالفطار 
 الخردل مايونيز صلصله  ,كمأة  ,بطاطس مقلية  ,بيض البط  ,لحم عجل 

Cut Fruits 35.00 

seasonal fruits 

 ٣٥,٠٠ فاكهه موسميه مقطعه
 

Açaí Bowl 70.00 

 ٧٠,٠٠ اساي 
Benefits:   الفوائد 

 Loaded with antioxidants مليئ بمضادات االكسدة 

 Boost brain function تعزيز وظائف المخ 
 Full of vitamins and minerals   الجسممليئة بالفيتامينات و المعادن التي في بناء  

 Improve cholesterol levels تحسين مستويات الكوليسترول 
 Stimulates healthy digestion يحفز الهضم الصحي 
 Promotes a healthy heart  يحمي من امراض القلب و السكري 
 Anti-cancer properties خصائص مضادة للسرطان  

 Can help keep your skin healthy على صحة بشرتكساعدك على الحفاظ ي  

 Strengthen your immune system   يقوي جهاز المناعة 
 

Açaí berries blended with unsweetened almond milk, banana and spinach with your favourite toppings. 

Choose Your Four (4) Toppings: banana, strawberries, blackberries, raspberries, orange, mango, kiwi, home-made granola, 

coconut shavings, quinoa, dark chocolate shavings 70%, roasted hazelnut, almond, cashew nuts, pistachio, walnut 

Choose Your One (1) Side: peanut butter, almond butter, cashew nut butter, pistachio butter 

اللوز غير المحلى والموز والسبانخ مع الطبقة المفضلة لديك اي ممزوج بحليبستوت أ  
، كينوا ، مبشور جوز الهند : موز ، فراولة ، توت أسود ، توت بري ، برتقال ، مانجو ، كيوي ، جرانوال محلية الصنع ،( إضافات4اختر أربع )   

٪ ، بندق محمص ، لوز ، كاجو ، فستق ، جوز70شوكوالتة داكنة مبشورة   
زبدة الفول السوداني ، زبدة اللوز ، زبدة الكاجو ، زبدة الفستق (:1) اضافة اختر        

  



 

Coffee القهوة 
 

Ristretto 25.00 

short espresso 

 ٢٥,٠٠   ريستريتو
 سبريسوقدح صغير من اال

Short Black 25.00 

single espresso 

 ٢٥,٠٠     شورت بالك
 سبريسواسينجل 

Doppio 25.00 

double espresso 

 ٢٥,٠٠     دوبيو
 دبل اسبريسو

Macchiato 25.00 

espresso, foamed milk 

 ٢٥,٠٠  ماكياتو

 حليب مخفوق   ,سبريسوا
Long Black 25.00 

espresso, hot water 

 ٢٥,٠٠     لونج بالك
 ماء ساخن  ,سبريسوا

Café Latte 25.00 

espresso, steamed milk 

 ٢٥,٠٠     كافيه التيه
ر  ,سبريسوا  حليب مبخ 

Cappuccino 25.00 

espresso, steamed milk foam 

 ٢٥,٠٠     كابوتشينو
 رغوة حليب مبخ ر , سبريسوا

Flat White 25.00 

espresso, micro-foamed milk 

 ٢٥,٠٠     فالت وايت
 حليب مخفوق برغوة قليلة  ,سبريسوا

Turkish Coffee 30.00 

finely ground coffee , hot water 

 ٣٠,٠٠     قهوة تركية
 ماء ساخنة   ,قهوة مطحونة ناعمة

Fresh Juices 25.00 

orange, grapefruit, watermelon, pineapple, mango, green apple, carrot 

 ٢٥,٠٠     عصائر طازجة
 جزر , مانجو، تفاح أخضر  ,بطيخ، أناناس , جريب فروت , برتقال

Hot Tea  الشاي الساخن 
 

Tchaba Rose 20.00 

black tea, rose petals 

 ٢٠,٠٠    تشابا روز
 الورد بتالت , أسود شاي

1001 Nights 20.00 

black tea, orange peels 

 ٢٠,٠٠    ألف ليلة وليلة
 قشر البرتقال ,شاي أسود 

Celebration 20.00 

black tea, chocolate, macadamia nuts 

 ٢٠,٠٠    سيلبريشن
 مكسرات مكداميا ,شوكوالته  ,شاي أسود 

Jasmine Haze 20.00 

green tea, jasmine blossom 

 ٢٠,٠٠    جاسمين هايز
 زهر الياسمين ,شاي أخضر 

 

 



 

 

 

 

Earl Grey Flora  20.00 

black tea, bergamot oil, violets 

 ٢٠,٠٠   إيرل جراي فلورا
 بنفسج ,زيت البرجموت  ,شاي أسود 

Masala Chai 20.00 

black tea, cardamom, ginger, star anise 

 ٢٠,٠٠     ماساال شاي
 يانسون  ,زنجبيل  ,هال  ,شاي أسود 

Moroccan Nights 20.00 

green tea, mint 

 ٢٠,٠٠     الليالي المغربية
 نعناع ,شاي أخضر 

Happy Forest 20.00 

hibiscus, rosehip, apple bits, grape, sour cherries 

 ٢٠,٠٠     فوريستهابي 
 كرز حامض ,عنب  ,قطع التفاح  ,وردة المسك  , كركديه

Rooibos Heal 20.00 

rooibos, orange peels 

 ٢٠,٠٠     رويبوس هيل
 قشر البرتقال ,شاي رويبوس 

Chamomile Breeze 20.00 

Chamomile, lemongrass, rosehip, peppermint 

 ٢٠,٠٠     كاموميل بريز
  نعناع حار ,وردة المسك  ,أوراق الليمون  ,بابونج 

 

Ginger Calm 20.00 

ginger, orange and lemon peel, liquorice, mint, lemongrass 

 ٢٠,٠٠ جينجر كالم
 أوراق الليمون  ,نعناع  ,عرقسوس  ,قشر الليمون والبرتقال  ,زنجبيل 

Royal Assam 20.00 

black tea 

 ٢٠,٠٠     رويال أسام
 أسودشاي 

Royal Darjeeling 20.00 

black tea 

 ٢٠,٠٠ رويال دارجيلينج
 شاي أسود

Royal Breakfast 20.00 

black tea 

 ٢٠,٠٠    رويال بريكفاست
 شاي أسود

Green Tea Curls 20.00 

green tea 

 ٢٠,٠٠   جرين تي كيرلز
 شاي أخضر

Sencha Zen 20.00 

green tea 

 ٢٠,٠٠ سينشا زين
 أخضر شاي

 

 

 
All prices are inclusive of taxes and service charge. .جميع األسعار شاملة الضرائب ورسوم الخدمة 

 

 

 

 

 



 

 

 
THE RESTAURANT LUNCH MENU 10:30 to 18:00 
 

First القائمة األولى 
 

Seared Scallops (lactose, shellfish) 115.00 

edamame, perigord truffle, hibiscus gel 

 ١١٥,٠٠  المحار والقشريات( ,)الالكتوز  مشّوحاسكالوب 
 معجون الكركديه ,فطر كمأة بيريجور  ,إدامامي 

Chicken Assiette (egg, gluten, lactose) 80.00 

lollipop, crispy wings, confit breast, garlic aioli 

 ٨٠,٠٠     )الغولتين , بيض ,)الالكتوز دجاج االسييت متنوع 
 بالثوم موس  , ظمالدجاج بالع افخاد,كونفيه صدر الدجاج ,جوانح الدجاج المقرمشة 

Foie Gras Magnum (gluten, lactose, nuts) 120.00 

raspberry coulis, butter brioche, toasted almonds 

 ١٢٠,٠٠  )المكسرات , الغولتين ,)الالكتوز  ماجنوم كبد اإلوز
 لوز محم ص ,بريوش بالزبدة  ,توت العليق 

Asparagus (gluten, lactose, nuts)  85.00 

charcoal dust, balsamic pearls, nasturtium, poached duck egg 

 ٨٥,٠٠     ) المكسرات , الغولتين ,)الالكتوز الهليون 

 بدون قشر البط المسلوقة بيض ,بلسميك   أللئ خل  ,غبار الفحم 
Burrata (lactose, nuts)  90.00 

heirloom tomato, asian leaves, pesto tapenade 

 ٩٠,٠٠     ) المكسرات ,)الالكتوز  تااالبور جبنه
 الريحان , هريس الطماطم المجففه , االوراق االسويه الطازجه , هريس المعلقه طماطم الهريولم

Glazed Baby Vegetables (egg)  70.00 

vine leaves, molasses, chlorophyll 

 ٧٠,٠٠    ))يحتوي علي: بيض  صغيرة مكرملة يناعه  خضار
 كلوروفيل ,دبس  ,ورق عنب 

Baked Eggplant (lactose)  75.00 

goat cheese, watercress, minted yoghurt 

 ٧٥,٠٠  ))الالكتوز بالفرن  مشوي  باذنجان
 زبادي بالنعناع  ,اوراق بقله  ,جبن الماعز

Spiced Prawns (lactose, shellfish) 

 115.00 

compressed watermelon, tamarind glaze, chili oil 

 ١١٥,٠٠    المحار والقشريات( ,)الالكتوز  روبيان متبل
 زيت الفلفل الحار , الالمعه التمر الهندي كسوة ,بطيخ أحمر مضغوط 

Saffron Paneer (gluten, lactose, nuts) 70.00 

burnt peach, lemon sand, radish 

 ٧٠,٠٠     ) المكسرات , الغولتين ,)الالكتوز  بانير بالزعفرانجبنة ال
 فجل ,ليمون غبار ا ,دراق محروق 

7 Spiced Fish Salad (fish, lactose, nuts) 75.00 

fish, spring greens, plum tomatoes, cucumber, sherry mignonette, aged balsamic 

 ٧٥,٠٠ ) المكسرات , الالكتوز ,)سمكسلطة البهارات السبع مع سمك 
ة من شراب شيري  ,خيار , طماطم خوخية  ,خضار يانعة  ,سمك   خل بلسميك معتق ,صلصة مينيونيت معد 

7 Spiced Chicken Salad (lactose, nuts) 75.00 

chicken, spring greens, plum tomatoes, cucumber, sherry mignonette, aged balsamic 

 ٧٥,٠٠ )المكسرات ,)الالكتوز سلطة البهارات السبع مع الدجاج 
ة من شراب شيري  ,خيار , طماطم خوخية  ,خضار يانعة  ,دجاج   خل بلسميك معتق ,صلصة مينيونيت معد 

Soft – Shell Crab (egg, gluten, shellfish) 85.00 

panko crusted, papaya salad 

 ٨٥,٠٠     )الغولتين , بيض ,)المحار والقشريات  سلطعون رخو
 مع سلطة البابايا ,‘ بانكو’مغطى بطبقة من فتات الخبز 

Charred Portobello Mushroom (lactose) 85.00 

thyme, burnt butter, walnut, green peppercorn 

 ٨٥,٠٠     ))الالكتوز شوي فطر بورتوبيللو الم
,زعتر  زبدة محروقة   , جوز   , حب الفلفل األخضر   

 

 



Second القائمة الثانية 
 

Grilled Lamb Rack (gluten, lactose) 160.00 

green wild asparagus, baby carrots, thyme jus 

 ١٦٠,٠٠   )   الغولتين , )الالكتوز أضالع لحم الضأن المشوية
 مرقة الزعتر الكثيفة ,جزر صغير  ,هليون أخضر بري 

Wagyu Sirloin (egg, gluten, lactose) 210.00 

mushroom and shallots tart tatin, potato purée 

 ٢١٠,٠٠   )الغولتين , بيض ,)الالكتوز  خاصرة لحم العجل واجيو
 هريس البطاطس مع الكريمه ,تارت تاتان بالفطر والكراث 

Hammour (fish, gluten, lactose)  110.00 

saffron fennel, romanesco, non-alcoholic white wine 

 ١١٠,٠٠   )    سمك , الغولتين , )الالكتوز هامور
 الرومانسكو , عصير العنب االبيض زعفران , شمر , كرفس ,زهرة

Sea Bass (egg, fish, lactose)  130.00 

scrambled egg, passion fruit, kohlrabi chips 

 ١٣٠,٠٠  )    سمك , بيض , )الالكتوز  القاروسسمك 
 حلبي المجففه رقائق الك ,باشن فروت  ,بيض مخفوق 

Coriander Crusted Chicken (gluten, lactose) 120.00 

warm couscous, avocado cream, preserved lime 

 ١٢٠,٠٠  )   الغولتين , )الالكتوز دجاج مغطى بالكزبرة
 الليمون المخلل  ,كريمة األفوكادو  ,س دافئ وسكو ك

Confit Quail (gluten, lactose)  135.00 

duck fat, cream of morel mushroom, kunafa 

 ١٣٥,٠٠ )   الغولتين , )الالكتوز طائر السمان المطهو ببطئ
 دهن البط , فطر الموريل بالكريم , كنافه هششه

Lamb Shank Rogan Josh (egg, gluten, lactose, nuts) 155.00 

onion, tomatoes, spices, papad chiffonade 

 ١٥٥,٠٠  )المكسرات , الغولتين , بيض ,)الالكتوز  ساق لحم الضأن
 خبز بابادوم وشيفونيد ,توابل  ,طماطم  ,بصل 

Salmon En Papillote (egg, gluten, lactose) 125.00 

chutney, herbs, curry, tagliatelle 

 ١٢٥,٠٠   )الغولتين , بيض ,)الالكتوز بالفرن   سلمون أون بابيوت
 معكرونه التيغاتيللي  ,كاري  ,أعشاب  ,صلصة 

Baked Cauliflower (egg, gluten, lactose, nuts, peanut) 85.00 

tandoori spices, tomato curry, mint 

 ٨٥,٠٠  قرنبيط بالفرن 
   )الفول السوداني ,)الالكتوز , بيض , الغولتين , المكسرات 

 نعناع ,كاري الطماطم  ,توابل تندوري 
Black Angus Tenderloin (egg, lactose) 190.00 

miso glazed, steamed asparagus 

 ١٩٠,٠٠  )  بيض , )الالكتوز لحم متن عجل أنجوس األسود 
 مع الهليون المطهو على البخار  ,الالمعه ميسوال مغطى بكسوة 

Honey Glazed Duck Breast (gluten, soya bean) 120.00 

bok choy, goji berries, hoisin 

 ١٢٠,٠٠  )   الغولتين , فول الصويا) صدر البط المحمر بالعسل
 صلصة هويسين ,توت كوجي  ,ملفوف بوك تشوي 

Glazed Wagyu Cheek (fish, gluten, lactose, peanut, shellfish, soya bean) 105.00 

edamame, pomelo salad, rice cracker, xo sauce 

 ٨٥,٠٠    )فول الصويا, المحار والقشريات   ,, الالكتوز , الفول السوداني الغولتين,  سمك) لهواجيو مكرمال وجنة لحم
 صلصة إكس أو ,مقرمشات األرز  ,سلطة بوميلو  ,إدامامي 

Sweet Endings أطباق التحلية 
 

Home Made Ice Creams (per scoop) (lactose) 15.00 

 ١٥,٠٠ ))للكره الواحده( )الالكتوز ايس كريم منزليه الصنع 
 

Vanilla الفانيليا 
 

Strawberry Caramel فروله و الكراميل 
 

Sorbet (per scoop)  15.00 
 

 ١٥,٠٠ )للكره الواحده( مثلجات
 

Raspberry and Lime التوت االحمر البري و التفاح 
 

Green Apple تفاح أخضر 



Camel Milk Ice Creams (per scoop) 25.00 

 ٢٥,٠٠ )للكره الواحده(ايس كريم حليب الجمل 
Baklava بقالوة 
 

Date and Peanut (nuts) (تمر وفول سوداني )المكسرات والبذور  
 

Mango  مانجو
 

Chocolate  شوكوالته
 

Lotus Caramel Biscuit (nuts) (بسكويت لوتس بالكراميل )المكسرات والبذور  
 

Vanilla  الفانيليا
 

Pistachio (nuts) المكسرات والبذور الحلبي فستق()  
 

Arabic Mastic (nuts) (مسكة عربية )المكسرات والبذور  
 

Honey Saffron عسل بالزعفران 
 

Pina Colada (egg, lactose)  40.00 

coconut sorbet, pineapple custard, rhubarb compote, raspberry jelly, coconut jelly 

 ٤٠,٠٠ بيض( ,)الالكتوز  بينا كوالدا
 جيلو الكرز البري , جيلو جوز الهند, راوند , كاسترد األناناس  ,جوز الهند  مثلجات

 

Crunch (egg, gluten, lactose)  50.00 

honey cremaux, 70% chocolate cremaux, nutella, dulce ice cream 

 ٥٠,٠٠ الالكتوز( , بيض ,)الالكتوز  قرمشه
% كاكاو , مثلجات كريمه شكواله البندق70كريمه كسترد العسل , كريمه كسترد الشكواله   

 

French Toast Brulee (egg, gluten, lactose, nuts) 40.00 

walnut bread, berry soup, vanilla ice cream, gold, cress 

 ٤٠,٠٠ المكسرات( , الالكتوز , بيض ,)الالكتوز  بروليه التوست الفرنسي
 المزروع رشاد ,ذهب  ,آيس كريم حبوب الفانيليا  ,حساء التوت ,خبز الجوز 

 

Citrus and Chocolate (egg, gluten, lactose, nuts) 40.00 

blood orange, chocolate croquant, nuts, seeds, olive oil emulsion, berries 

 ٤٠,٠٠ المكسرات( , الالكتوز , بيض ,)الالكتوز  الشكواله مع الحمضيات 
  , التوت صلصة زيت الزيتون  ,بذور  ,مكسرات  ,كروكان الشوكوالته , برتقال أحمر 

 

Mini Chocolate Garden (egg, gluten, lactose, nuts) 105.00 

chocolate mousse, caramel stones, coffee and hazelnut pebbles, chocolate sponge,  

mini chocolate dome, pistachio powder, red and white mushroom, chocolate soil 

 ١٠٥,٠٠ المكسرات( , الالكتوز , بيض ,)الالكتوز  حديقه الشكواله
 القهوة و البندق , كيكه االسفنجيه من الشكواله , احجار الكراميل , حصى موس الشوكاله ,

 و أبيض مصنع من السكر , شوكواله للتزين ر,  بودرةالفستق الحلبي , فطر احمقبه الشكواله 
Coffee القهوة 
 

Ristretto 25.00 

short espresso 

 ٢٥,٠٠   ريستريتو
 سبريسوقدح صغير من اال

Short Black 25.00 

single espresso 

 ٢٥,٠٠     بالكشورت 
 سبريسواسينجل 

Doppio 25.00 

double espresso 

 ٢٥,٠٠     دوبيو
 دبل اسبريسو

Macchiato 25.00 

espresso, foamed milk 

 ٢٥,٠٠     ماكياتو

 حليب مخفوق   ,سبريسوا
Long Black 25.00 

espresso, hot water 

 ٢٥,٠٠     لونج بالك
 ماء ساخن  ,سبريسوا

Café Latte 25.00 

espresso, steamed milk 

 ٢٥,٠٠     كافيه التيه
ر  ,سبريسوا  حليب مبخ 



Cappuccino 25.00 

espresso, steamed milk foam 

 ٢٥,٠٠     كابوتشينو
 رغوة حليب مبخ ر , سبريسوا

Flat White 25.00 

espresso, micro-foamed milk 

 ٢٥,٠٠     فالت وايت
 حليب مخفوق برغوة قليلة  ,سبريسوا

Turkish Coffee 30.00 

finely ground coffee , hot water 

 ٣٠,٠٠     قهوة تركية
 ماء ساخنة   ,قهوة مطحونة ناعمة

Hot Tea  الشاي الساخن 
 

Tchaba Rose 20.00 

black tea, rose petals 

 ٢٠,٠٠    تشابا روز
 بتالت الورد ,شاي أسود 

1001 Nights 20.00 

black tea, orange peels 

 ٢٠,٠٠    ألف ليلة وليلة
 قشر البرتقال ,شاي أسود 

Celebration 20.00 

black tea, chocolate, macadamia nuts 

 ٢٠,٠٠    سيلبريشن
 مكسرات مكداميا ,شوكوالته  ,شاي أسود 

Jasmine Haze 20.00 

green tea, jasmine blossom 

 ٢٠,٠٠    جاسمين هايز
 زهر الياسمين ,شاي أخضر 

Earl Grey Flora  20.00 

black tea, bergamot oil, violets 

 ٢٠,٠٠     إيرل جراي فلورا
 بنفسج ,زيت البرجموت  ,شاي أسود 

Masala Chai 20.00 

black tea, cardamom, ginger, star anise 

 ٢٠,٠٠     ماساال شاي
 يانسون  ,زنجبيل  ,هال  ,شاي أسود 

Moroccan Nights 20.00 

green tea, mint 

 ٢٠,٠٠     الليالي المغربية
 نعناع ,شاي أخضر 

Happy Forest 20.00 

hibiscus, rosehip, apple bits, grape, sour cherries 

 ٢٠,٠٠     هابي فوريست
 كرز حامض ,عنب  ,قطع التفاح  ,وردة المسك  ,حبق 

Rooibos Heal 20.00 

rooibos, orange peels 

 ٢٠,٠٠     رويبوس هيل
 قشر البرتقال ,شاي رويبوس 

Chamomile Breeze 20.00 

chamomile, lemongrass, rosehip, peppermint 

 ٢٠,٠٠     كاموميل بريز
 نعناع حار ,وردة المسك  ,أوراق الليمون  ,بابونج 

Ginger Calm 20.00 

ginger, orange and lemon peel, liquorice, mint, lemongrass 

 ٢٠,٠٠  جينجر كالم
 أوراق الليمون  ,نعناع  ,عرقسوس  ,قشر الليمون والبرتقال  ,زنجبيل 

Royal Assam 20.00 

black tea 

 ٢٠,٠٠     رويال أسام
 شاي أسود



 

Royal Darjeeling 20.00 

black tea 

 ٢٠,٠٠  رويال دارجيلينج
 شاي أسود

Royal Breakfast 20.00 

black tea 

 ٢٠,٠٠     رويال بريكفاست
 أسودشاي 

Green Tea Curls 20.00 

green tea 

 ٢٠,٠٠     جرين تي كيرلز
 شاي أخضر

Sencha Zen 20.00 

green tea 

 ٢٠,٠٠  سينشا زين
 شاي أخضر

Iced Tea الشاي المثلج 
 

Raspberry 35.00 

chamomile breeze tea, fresh orange juice, raspberry syrup 

 ٣٥,٠٠           توت العليق
 شاب توت العليق ,عصير البرتقال الطازج   ,كاموميل بريزشاي 

Mint Lime 35.00 

moroccan nights tea, lemon iced tea syrup, mint syrup, mint leaves  

 ٣٥,٠٠ اليم بالنعناع
 أوراق النعناع ,شراب النعناع  ,شراب الشاي المثل ج بالليمون  ,شاي موراكن نايتس 

Thyme Strawberry 35.00 

happy forest tea, strawberry purée, fresh thyme 

 ٣٥,٠٠    الزعترو  فراولة
 زعتر أخضر ,هريس الفراولة  ,شاي هابي فوريست 

Lemon 35.00 

black tea, lemon juice, lemon iced tea syrup 

 ٣٥,٠٠    ليمون 
 شراب الشاي المثل ج بالليمون  ,عصير ليمون  ,شاي أسود 

Peach 35.00 

happy forest tea, peach, lemon juice, peach iced tea syrup 

 ٣٥,٠٠    دراق
 شراب الشاي المثل ج بالدراق ,عصير ليمون  ,دراق  ,شاي هابي فوريست 

Blue Orange 35.00 

chamomile breeze tea, passion fruit, fresh orange juice, blue curaçao syrup 

 ٣٥,٠٠    بلو أورانج
   شراب بلو كوراساو ,عصير البرتقال الطازج  ,باشن فروت  ,شاي كاموميل بريز 

Inspired Drinks المشروبات المبتكرة 
 

Candy Cosmo 45.00 

cranberry juice, orange juice, lime juice, candy floss 

 ٤٥,٠٠     كاندي كوزمو
 غزل بنات ,عصير اليم  ,عصير برتقال  ,عصير توت بري 

Blue Rosemary 45.00 

blueberries, lemon juice, mix berry purée, honey syrup, gold dust, rosemary, soda 

 ٤٥,٠٠   بلو روزماري 
ل  ,عصير ليمون  ,عنب بري    صودا ,غبار الذهب  ,روزماري , شراب العسل  ,هريس توت مشك 

Kiwi 45.00 

kiwi , ginger, lime, green apple juice, ginger syrup, green apple syrup, soda 

 ٤٥,٠٠   كيوي 
 صودا ,شراب التفاح األخضر , شراب الزنجبيل  ,عصير تفاح أخضر  ,اليم  ,زنجبيل  ,كيوي 

Orchid Spice 45.00 

apple juice, orchid syrup, ginger syrup, lemongrass 

 ٤٥,٠٠  أوركيد سبايس
,عصير تفاح  شراب األوركيد   , شراب الزنجبيل   , أوراق الليمون    

 

 



 

 

 

Grapefruit Thyme 45.00 

pineapple juice, orange juice, lemon juice, pink grapefruit syrup, ginger, thyme 

 ٤٥,٠٠  جريب فروت بالزعتر
 زعتر ,زنجبيل  ,برتقال  , شراب الجريب فروت الوردي ,عصير ليمون  ,عصير برتقال  ,عصير أناناس 

Blackberry 45.00 

blackberries, pineapple juice, lemon juice, vanilla syrup, soda 

 ٤٥,٠٠  بالكبيري 
 صودا ,شراب الفانيليا  ,عصير ليمون  ,عصير أناناس  ,عل يق 

Lavender 45.00 

grapefruit juice, lemon juice, lavender syrup, raspberry syrup, blue curaçao syrup, pearl powder, soda 

 ٤٥,٠٠  خزامى
 صودا ,بودرة اللؤلؤ  ,شراب بلو كوراساو , شراب توت  ,شراب الخزامى  ,عصير ليمون  ,عصير جريب فروت 

Passion Fruit Apple 35.00 

passion fruit pulp, green apple juice, lime juice, mint leaves, ginger ale 

 ٣٥,٠٠  باشن فروت بالتفاح
  مياه الزنجبيل الغازية, أوراق نعناع  ,عصير ليمون  ,عصير تفاح أخضر  ,لب  الباشن فروت 

Berries  35.00 

cranberry juice, raspberries, blackberries, lemon juice, agave syrup , soda 

 ٣٥,٠٠  توت
 صودا ,شراب األغاف , عصير ليمون  ,توت أسود  ,توت عليق  ,عصير توت بر ي 

Cucumber Watermelon 35.00 

watermelon juice, cucumber syrup, lemon juice, soda 

 ٣٥,٠٠  شراب الخيار والبطيخ
 صودا ,عصير ليمون  ,شراب خيار  ,عصير بطيخ 

Red cola  35.00 

coca cola, grenadine syrup, ginger ale 

 ٣٥,٠٠  ريد كوال
,كوكا كوال  شراب جرينادين   , مياه زنجبيل غازية   

Al Bait Water 

as part of al bait’s commitment to helping those in need, we partnered up with the big heart foundation (TBHF) - an 

organisation focusing on safeguarding the rights and improving lives of vulnerable children and families, all proceeds received 

from sales of still and sparkling water are donated to the children of TBHF. 

we hope, that through our initiative, we can contribute to providing children of TBHF their right to basic needs which is 

integral to sustaining our thriving communities. 

 مياه "البيت"
ز على حماية الحقوق وتحسين حياة األطفال والعائالت   ,عقدنا شراكة مع "مؤسسة القلب الكبير"  ,في إطار التزامنا بمساعدة المحتاجين وهي مؤسسة ترك 

ساهم في حيث قررنا تخصيص جميع العائدات من بيع المياه العادية والفو ارة لصالح األطفال الذين ترعاهم المؤسسة. ونأمل من خالل مبادرتنا أن ن  ,المحتاجة
 إلىالحفاظ على ازدهار مجتمعاتنا.وذلك بما يتماشى مع نهجنا الساعي   ,الحتياجات األساسية لهممساعدة هؤالء األطفال وتأمين حقهم في الحصول على ا

Still , 500 ml 10.00 

  ١٠,٠٠     مل 500مياه عادية 
Still , 1000 ml 15.00 

 ١٥,٠٠     مل 1000مياه عادية 
Sparkling , 500 ml 15.00 

 ١٥,٠٠     مل 500مياه فّوارة 
Sparkling , 1000 ml 20.00 

 ٢٠,٠٠     مل1000مياه فّوارة 
 

Fresh Juices 25.00 

orange, grapefruit, watermelon, pineapple, mango, green apple, carrot 

 ٢٥,٠٠     عصائر طازجة
 جزر , مانجو، تفاح أخضر  ,بطيخ، أناناس , جريب فروت , برتقال

 

Carbonated Drinks 20.00 

coke, coke light, coke zero, sprite, sprite light, ginger ale, soda 

 ٢٠,٠٠     مشروبات غازية
 صودا , مياه الزنجبيل الغازية , سبرايت اليت  ,سبرايت  ,كوك زيرو , كوك اليت , كوك

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Non-alcoholic Wine per Bottle 
 

Thomas & Scott Noughty Chardonnay, 750 ml 195.00

مل ٧٥٠نبيذ توماس الفوار  ١٩٥,٠٠  

Espora Chardonnay, 750 ml 165.00

مل ٧٥٠نبيذ اسبورا االبيض  ١٦٥,٠٠  
Espora Sparkling Wine, 750 ml 165.00

مل ٧٥٠نبيذ اسبورا االحمر  ١٦٥,٠٠  
 

Non-alcoholic Beer per Bottle 
 

OPA Malt, 330 ml 35.00 

مل ٣٣٠شراب شعير أَووّبا  ٣٥,٠٠  
St. Peters Gold Blonde, 330 ml 35.00 

مل ٣٣٠شراب شعير سنت بيتر  ٣٥,٠٠  
 

 

 

 
All prices are inclusive of taxes and service charge. .جميع األسعار شاملة الضرائب ورسوم الخدمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

THE RESTAURANT KIDS MENU  
 

Baby Food  األطفالقائمة طعام  
 

Puréed Fruits هريس الفاكهة 
 

Puréed Steamed Vegetable هريس الخضار المطهوة على البخار 
 

Rice Porridge عصيدة األرز  
 

All Day وجبات اليوم  
 

Vegetables Fingers (egg, gluten)  30.00 

spring vegetables, thousand island 

 ٣٠,٠٠ البيض , الجلوتن() أصابع الخضار
, ثاوزند آيالند خضار يانعة   

Soda Batter Fried Fish (egg, fish, gluten) 50.00 

lemon, tartar sauce, fries 
 ٥٠,٠٠ )بيض ,السمك ,الجلوتن( سمك مقلي بمزيج الصودا

  ليمون , صلصلة تارتار , بطاطس مقلية
Parmesan Chicken (egg, gluten, lactose)   50.00 

lollipops, parmesan crust, caramelized pineapple mayonnaise 

 ٥٠,٠٠ )بيض, الجلوتن , الالكتوز( دجاج مع جبنة بارميزان
, شرائح جبنة بارميزان , مايونيز األناناس المكرمل أفخاذ الدجاج المقرمشة    

Beef Sliders (egg, gluten, lactose) 90.00 

topside patty, tomato , cheddar cheese , romaine, thousand island,French fries  

 ٩٠,٠٠ )بيض, الجلوتن , الالكتوز(برغر  
        لحم بقر , طماطم , جبنه التشدر , خس , صلصه الثاوزند ايالند , البطاطس المقليه               

Mac and Cheese (egg, gluten, lactose)   50.00 

three cheeses, mushrooms, peas, glazed onions,  béchamel, mustard  
 

 ٥٠,٠٠ )بيض, الجلوتن , الالكتوز( بالجبنة معكرونة
  خردل,  باشاميل مكرمل , بصل,  بازالء,  فطر,  جبنة أنواع 3

French Fries  30.00 

 ٣٠,٠٠   مقلية بطاطس
 

Sweets أطباق تحلية 
 

Black Forest (egg, gluten, lactose)  25.00 

chocolate, cherry, cream 

 ٢٥,٠٠ )بيض, الجلوتن , الالكتوز( فوريست بالك
كريمة,  كرز,  شوكوالته  

Banana Split (egg, gluten, lactose, nuts)  25.00 

ice cream, nuts, berry coulis, caramelized banana 

 ٢٥,٠٠ ,المكسرات( البيض , الجلوتن , اللكتوز) سبليت بانانا
التوت صلصة,  بندق,  كريم آيس  

Fruits and Threads  25.00 

fresh fruits, cotton candy

 ٢٥,٠٠ الفواكه
 غزل البنات , الفوكه الطازجه                    

Home Made Ice Cream (per scoop) (lactose)  15.00 

chocolate , roasted marshmallow , caramel strawberry 

 ١٥,٠٠ )الالكتوز( )الواحده للكره)  الصنع منزليه كريم ايس
 فراولة  كاراميل,  مشوي مارشميلو,  شوكوالته

Camel Milk Ice Cream (per scoop)  15.00 

vanilla , arabic mastic (nuts) , mango , chocolate , pistachio (nuts) 

 ١٥,٠٠ (الواحده للكره) الجمل حليب كريم ايس
 فانيليا , لب ان عربي )المكسرات( , مانجو , شوكوالته , فستق حلبي )المكسرات(

 

 
All prices are inclusive of taxes and service charge. .جميع األسعار شاملة الضرائب ورسوم الخدمة 

 

 

 



 

 

 

 

 

THE CAFE MENU 07:00 to 18:00 
 

Contemporary الخيارات العصرية 
 

Pralines (lactose, nuts) 15.00 

choices: hazelnut, coffee and almond, candied strawberry, lavender, passion fruit, coconut 

 ١٥,٠٠ ) المكسرات ,)الالكتوز  البرالين
 اختيارك من , البندق , القهوة و اللوز , الفروله , الخزامه , الباشن فروت , جوز الهند

Fig Cookie (egg, gluten, lactose, nuts) 40.00 

grilled fig, fig jam, fig mousse 

 ٤٠,٠٠    ,المكسرات( البيض , الجلوتن , اللكتوز) التين كعكة
 التين المهروس , التين مربى , مشوي تين

Mix Berry Almond Tart (egg, gluten, lactose, nuts) 40.00 

mixed berries, almond 

 ٤٠,٠٠    ,المكسرات( البيض , الجلوتن , اللكتوز) تشكيله التوت البريهكعكه التارت من 
 تشكيله التوت البريه

Raspberry Canoncinne (egg, gluten, lactose, nuts) 40.00 

fresh raspberries, raspberry cream 

 ٤٠,٠٠    ,المكسرات( البيض , الجلوتن , اللكتوز) كانون تشيني الكرز البري
االحمر بري طازج , كريمه الكرز البري التوت   

Green Tea and Coconut (egg, gluten, lactose, nuts) 25.00 

matcha, coconut 

 ٢٥,٠٠ ,المكسرات( البيض , الجلوتن , اللكتوز) الشاي االخضر و جوز الهند
 شاي المتشى , جوز الهند

Caramel and Date Cheesecake (egg, gluten, lactose, nuts) 40.00 

date , nougat, crackle 

 ٤٠,٠٠    ,المكسرات( البيض , الجلوتن , اللكتوز) والتمر بالكاراميل تشيزكيك
 مقرمشات , نوجا , تمر

Peanut and Caramel Delight (egg, gluten, lactose, nuts) 25.00 

peanut and hazel nut biscuit, glazed caramel 

 ٢٥,٠٠ ,المكسرات( البيض , الجلوتن , اللكتوز) الكراميلدياليت الفستق و 
 بسكويت الفستق و البندق , كراميل

Red Velvet (egg, gluten, lactose) 40.00 

cream cheese , lemon zest 
 ٤٠,٠٠    )بيض, الجلوتن , الالكتوز( فيلفت ريد

 المبروش الليمون قشر , كريميه جبنة
German Chocolate Cake (egg, gluten, lactose, nuts) 40.00 

70% dark chocolate, milk, coconut 

 ٥٥,٠٠    ,المكسرات( البيض , الجلوتن , اللكتوز) كيك تشوكليت جيرمان
 الهند جوز , حليب ,% 70 داكنة شوكوالته

 

The Café Tray For Two (egg, gluten, lactose, nuts) 175.00 – person 
 

caramel hazelnut mousse, popping chocolate, boiled egg roulade, black forest, smores, macaroons, mango tarte tatin,  

tuna mille-feuille, golden egg, halloumi croissants, choice of your favourite potion, glass of non-alcoholic bubbles 
 

 للشخص -١٧٥,٠٠           , الجلوتن , اللكتوز ,المكسرات()البيض  لشخصين تشكيلة
 

  , بالمانجو تاتان تارت , ماكرون , سمورز حلوى , فوريست بالك كيك , المسلوق البيض لفائف , المفرقعة المقرمشات شوكوالته , والكراميل البندق وس
 ,الحلومي جبنة كروسان , محّمر بيض , فوي ميل تونا,  بالمانجو تاتان تارت , ماكرون , سمورز حلوى,  فوريست بالك كيك

الكحولي غير الغازي المشروب من كأس , المشروب من المفضل خياركم  
 

 

 
All prices are inclusive of taxes and service charge. .جميع األسعار شاملة الضرائب ورسوم الخدمة 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHOLE CAKES MENU 07:00 to 18:00 
 

1000 gms 250.00 
 

500 gms 125.00 
 

Coffee Cheese Cake (egg, gluten, lactose, nuts) 

baked cheese cake, coffee 
 

 ,المكسرات( البيض , الجلوتن , اللكتوز) تشيز كيك بالقهوة                 

         الجبن المخبوزه , قهوة  كعكه                 
 

German Chocolate Cake (egg, gluten, lactose, nuts) 

70% dark chocolate, milk, coconut 
 

    ,المكسرات( على :البيض , الجلوتن , اللكتوز ) يحتوي  كيك تشوكليت جيرمان
 الهند جوز , حليب ,% 70 داكنة شوكوالته

 

Red Velvet (egg, gluten, lactose) 

cream cheese , lemon zest 
 

     الجلوتن , الالكتوز()بيض,  فيلفت ريد
 المبروش الليمون قشر , كريميه جبنة

 

Mix Berry Almond Tart (egg, gluten, lactose, nuts) 

mixed berries, almond 
 

     ,المكسرات( البيض , الجلوتن , اللكتوز) كعكه التارت من تشكيله التوت البريه
 تشكيله التوت البريه

 

Saffron and Date Delight (egg, gluten, lactose, nuts) 

white chocolate saffron mousse, dates 
 

 (المكسرات  ,الالكتوز  ,الغولتين  ,)بيض كعكه الزعفران والتمر
 فاكهة اليتشي  ,كريم الزعفران  ,كعكة التمر

 

 

 

 
All prices are inclusive of taxes and service charge. . ورسوم الخدمةجميع األسعار شاملة الضرائب   

 


