
MUSHROOM ARANCINI       45
Sautéed wild mushrooms | Parmesan
tomato sauce | basil

CHEESE PANZEROTTI       45
Mozzarella | tomato sauce | basil

CHICKEN KATHI ROLL     50 
Capsicum | tomato | onion | mint sauce | tortilla

VEGAN COBB SALAD     50
Gem lettuce | asparagus | green beans | roasted beets
avocado | cucumber | tomato | quinoa | almonds
sunflower seeds | lemon vinaigrette 

CAESAR SALAD      

Classic 60   Chicken 70   Prawns 80

Gem lettuce | turkey bacon | quail eggs | croutons
anchovies | Caesar dressing | Parmesan shavings

BURATTA     70 
Heirloom tomatoes | mesclun lettuce
balsamic reduction

SMOKED SALMON SALAD 75
Avocado | rocket | pear compote | lemon vinaigrette

MARGHERITA       55
Tomato base | Mozzarella | basil

HAM & CHEESE     55
Tomato base | Mozzarella | turkey ham | smoked cheese

BURATTA (cold toppings)       60
Tomato base | cherry tomatoes | basil | rocket 

PEPPERONI     60
Tomato base | Spanish beef pepperoni | Mozzarella
black olives

QUATTRO FORMAGGI       60
White base | Mozzarella | Provolone | smoked Scamorza
Parmesan shavings

SPINACH ARTICHOKE DIP       50
Tortilla chips | Parmesan | lemon wedges

FRIED CALAMARI     60
Togarashi | wasabi mayo | lime wedges

DYNAMITE SHRIMP       70
Mango | cucumber | red onion | coriander
wasabi mayo

LOUISIANA HOT WINGS     60
Celery sticks | Blue cheese dressing

PULLED BBQ MUSHROOM SANDWICH         * 55
Grilled onion and peppers | Provolone
rocket | baguette

CROQUE MONSIEUR     * 55
Turkey ham | béchamel | Gruyère

CLUB SANDWICH       * 60
Chicken breast | fried egg | gem lettuce | beef bacon
Cheddar | tomato | mayo

CHICKEN & CHEESE QUESADILLA      65
Guacamole | sour cream | tomato salsa | coriander

FOOT-LONG HOT DOG       * 70
Brioche | beef sausage | caramelised onion | jalapeño
tomato salsa | chipotle 

VEGAN BURGER      *
75

Vegetable patty | tomato | lettuce
caramelised onion | roasted garlic | flourless bun

vegan mayo

BBQ WAGYU BURGER      *
95

Roasted garlic mayo | tomatoes | Cheddar
caramelised onions | crispy onions | Dijon mustard

TO KICK IT OFF

A GREENER SIDE

WOOD OVEN PIZZAS

BREAD TO BITE
*served with French fries

SIGNATURE BITES
*served with French fries

  DAIRY          GLUTEN          NUTS          SHELLFISH          VEGETARIAN

All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% municipality fee and 10% service charge | All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements



PENNE POMODORO        65
Tomato sauce | cherry tomatoes
Parmesan | basil 

TAGLIATELLE CARBONARA     85
Smoked turkey bacon | onion | garlic
Parmesan | olive oil | parsley

FETTUCCINI BOLOGNESE     90
Beef bolognese | Parmesan shavings | basil

GRILLED CHICKEN BOSSAN     115 
Pomegranate seeds | sautéed onions
rocket | sumac | pine seeds | Turkish bread
garlic sauce

GRILLED FISH HARRA   120
Marinated sea bass | harra potatoes | cherry 
tomatoes | labneh tahini dip | harrah sauce

CHARGRILLED BEEF HARASA STYLE   125
Tomato salsa | BBQ sauce | garlic mayo 

LEBANESE MIXED GRILL     125
Shish taouk | shish kebab | lamb kofta
lamb chops | grilled tomato
Arabic bread | biwaz

WARM CHOCOLATE TART         40
Vanilla ice cream | tuile | chocolate texture

WHITE CHOCOLATE CRÈME BRÛLÉE        40
Pistachio | orange | crispy biscotti | berries 

PROFITEROLES         40
Chocolate cream | passion fruit curd
wild berries 

FLOWER GARDEN         40
Vanilla raspberry mousse | lychee cream
berry compote | raspberry coulis

LEMON CREAM TART         40
Lemon cream | chocolate crunch  

SELECTION OF GELATO AND SORBET  
Per scoop 15

MUSHROOM RISOTTO     85
Sautéed asparagus | Mascarpone
Parmesan 

PARMIGIANA DI MELANZANE         85
Eggplant | Mozzarella | tomato sauce
Parmesan | basil 

CHICKEN LORETTA      115
Parmesan | cherry tomatoes
Kalamata olives | pilaf rice | garlic butter

GRILLED LAMB CHOPS   125
Crispy polenta | sautéed garlic | broccolini
rosemary jus

GRILLED JUMBO PRAWNS     125
Braised fennel | vegetable caponata
caper butter sauce

SEARED SALMON   125
Capers | onion | parsley | basil | oregano
black olives | lemon | cherry tomatoes | Feta
green salad | tzatziki

SEA BREAM ACQUA PAZZA STYLE  125
Fish broth | Datarino tomatoes
olives | capers   

GRILLED BEEF RIB EYE     145
Mashed potato | chimichurri | jus

GAENG KEOW WAN GAI   115
Marinated chicken | green curry | eggplant
red chilli

THE MAIN ACT
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ON THE SWEETER SIDE

   DAIRY          GLUTEN          NUTS          SHELLFISH          VEGETARIAN

All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% municipality fee and 10% service charge | All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements

DAL MAKHNI     70
Masoor dal | tomatoes | onions | garlic
ginger | mustard seed | curry leaves | green chilli

PANEER KADHAI     75
Cottage cheese | yoghurt | Indian spices

CHICKEN BIRYANI     90
Masala | yogurt | mint | coriander
cashew nuts | basmati rice

BUTTER CHICKEN     95
Tomato sauce | cashew nuts | masala | cream

TANDOORI PLATTER      130
Chicken tikka | seekh kebab | prawns
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TOMORROWLAND 40
Non-Alcoholic 32
Vodka | lime juice | cucumber | lavender petals
floral honey syrup

FIVE MOJITO 40 
Non-Alcoholic 32
Rum | lime juice | passion fruit | mint | brown sugar
 
YUZUCO 40
Non-Alcoholic 32
Vodka | ginger ale | lychee | green apple | lemon grass

 GLS BTL

Atto Primo, Prosecco  50 199

Da Luca, Sparkling Rosé NV 55 250

Laurent-Perrier, La Cuvée NV 150 850

Moët & Chandon, Impérial  900

 GLS BTL

Sauvignon Blanc, Anakena Birdman Series, 
Central Valley, Chile 39 185

Sauvignon Blanc Semillon, Lagarde, 
Bordeaux, France 45 200

Pinot Grigio, Ancora, Provincia Di Pavia, Italy 50 230

Chardonnay, Casillero Del Diablo, 
Casablanca Valley, Chile 59 275

Gavi DOCG, Beni Di Batasiolo, 
Piedmont, Italy  395

Chardonnay, Louis Latour, Burgundy, France  530

 GLS BTL

Cabernet Merlot, Lindemans, Western Cape,
South Africa 39 185

Nero D’Avola, Da Luca, Sicily, Italy 45 200

Malbec, Alamos Catena, Mendoza, Argentina 60 250

Baron Philippe De Rothschild,
Bordeaux, France  370

Pinot Noir, Mud House,
Central Otago, New Zealand  420

Château Lagrange Les Tours,
Bordeaux, France  450

 GLS BTL

Pinot Grigio, Creato In Italia, 
Pavia, Italy 39 185

Oh!, Omerade, Var, France 65 250

M De Minuty, Château Minuty,
Côtes de Provence, France 75 350

PASSION LATINA 40
Tequila | pineapple juice | passion fruit purée
cinnamon powder

ARABIAN NIGHT 40
Gin | ginger ale | pomegranate treacle | lemon | mint

JADE EMPEROR 45
Whisky | midori | yuzu | orange bitters | sugar | egg white

FIVE-75 70 
Gin | prosecco | lime juice | elderflower

COCKTAILS

CHAMPAGNE & SPARKLING

WHITE WINE

RED WINE

ROSÉ

All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% municipality fee and 10% service charge

Corona  40

Heineken   40

Heineken draught  47

Amstel Light  40

Savanna Cider Dry  40

Peroni Nastro Azzurro  42

BEER AND CIDER



 GLS BTL

GORDONS DRY 35 750
Orange bitters | tonic | Amalfi lemon

TANQUERAY LONDON DRY 35 750
Grapefruit bitters | tonic | rosemary  

TANQUERAY 10 45 1050
Aromatic bitters | tonic | grapefruit | sage

HENDRICKS 45 1050 
Bitters | tonic | cucumber slice | black pepper 

 SHT BTL

Johnnie Walker Red Label 35 750

Johnnie Walker Black Label 50 1100 

Jim Beam 35 750

Jack Daniel’s Old No.7 45 1050

Chivas Regal 12 YRS 50 1100

Glenmorangie Original 50 1100

Glenfiddich 12 YRS 55 1200

The Macallan 12 YRS 70 1700

 SHT BTL

Smirnoff Red 35 750

Ketel One 38 931

CÎROC 50 1100

Grey Goose 55 1250

 SHT BTL

Captain Morgan White 35 750

Sailor Jerry 35 750

Malibu 35 700

Bacardi 8 Años 40 950

 SHT BTL

Hennessy VS 45 1050

Hennessy VSOP 70 1600

 SHT BTL

Jose Cuervo
Especial Silver 35 750

Patrón Silver 45 1050

Patrón Añejo 65 1400

 SHT BTL

Jägermeister 32 700

Sambuca
Romana White 32 700

Baileys Original 35 750

GIN AND TONIC TROLLEY

WHISKY

VODKA

RUM

COGNAC

LIQUEURSTEQUILA

STILL WATER SML LRG

House Water 10 15

Acqua Panna 18 25

SPARKLING WATER

San Pellegrino 20 28

FRESH JUICES 18
Orange | watermelon | pineapple

SOFT DRINKS 16
Coca-Cola | Diet Coke | Sprite | Fanta Orange

Ginger Ale | Tonic Water | Soda Water 

ENERGY DRINK 35
Red Bull | Red Bull Sugar Free

WATER & SOFT DRINKS

COFFEE

Espresso | ristretto | macchiato  18

Cappuccino | café latte | americano  20

Iced mocha | double espresso | chocolate milk  20

TEA  18

English Breakfast | Earl Grey | Masala Chai | Camomile

Jasmine Blossom | Peppermint | Green Sencha

HOT BEVERAGES

All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 7% municipality fee and 10% service charge



45 فطر أرانشيني       
يحان فطر بّري سوتيه | صلصة الطماطم بجبنة بارميزان | ر

45 يروتي بالجبنة        بانز
يحان يال | صلصة طماطم | ر جبنة موزار

 50 لفائف دجاج كاثي     
فليفلة | طماطم | بصل | صلصة النعناع | تورتيال

50 سلطة الكوب النباتية     
ّّخس صغير | هليون | لوبياء | شمندر مشوي | أفوكادو | خيار | طماطم

كينوا | لوز | بذور دّوار الشمس | صلصة الليمون والخل

سلطة سيزر      
كالسيكية 60   بالدجاج 70   بالجمبري 80

خس صغير | لحم ديك رومي مقّدد | بيض سّمان | قطع خبز محمص
أنشوفة | صلصة سيزر | برش جبنة البارميزان

 70 بوراتا     
طماطم هيرلوم | خس ميسلون | صلصة البلسميك

75 سلطة السلمون المدخن 
أفوكادو | جرجير | كومبوت الكمثري | صلصة الخل والليمون

55 يتا        مارغر
يحان يال | ر صلصة طماطم | موزار

55 لحم ديك رومي وجبنة     
نة

ّ
يال | مرتديال لحم الديك الرومي | جبنة مدخ صلصة طماطم | جبنة موزار

60 جبنة بوراتا )إضافات باردة(       
يحان | جرجير ية | ر صلصة طماطم | طماطم كرز

60 بيبيروني     
صلصة طماطم | بيبيروني لحم البقر اإلسباني | جبنة موزاريال

يتون أسود ز

60 كواترو فروماجي       
يال | جبنة بروفولون | جبنة سكارموزا صلصة بيضاء | جبنة موزار

مدخنة | برش جبنة البارميزان

50 تغميسة السبانخ مع الخرشوف       
رقائق تورتيال | جبنة بارميزان | شرائح ليمون

60 كاالماري مقلي     
توغاراشي | مايونيز بالوسابي | شرائح الاليم

70 داينمايت شرمب       
مانجو | خيار | بصل أحمر | كزبرة | مايونيز بالواسابي

60 يانا الساخنة      أجنحة لويز
الكرفس | صلصة الجبنة الزرقاء

55 سندويش فطر مسّحب بصلصة الباربكيو         * 
بصل وفليفلة بروفولون مشوية | جرجير | باغيت

55 كروك موسيو     * 
مرتديال لحم ديك رومي | صلصة البشاميل | جبنة غرويير

60 كلوب سندويش       * 
صدر دجاج | بيض مقلي | خّس صغير | لحم ديك رومي مقّدد

جبنة شيدر | طماطم | مايونيز

65 كاساديا بالدجاج والجبنة      
جواكامولي | كريمة حامضة | صلصة الطماطم | كزبرة

70 هوت دوغ طويلة       * 
بريوش | نقانق لحم البقر | بصل مكرمل | هاالبينو | صلصة

طماطم | شيبوتلي

برجر نباتي      *
75

شطيرة خضار، طماطم | خس بصل مكرمل | ثوم مشوي
كعكة خالية من الطحين | مايونيز نباتي

برجر لحم واغيو المشوي على الباربكيو      *
95

مايونيز بالثوم المشوي | طماطم | جبنة شيدر | بصل
مكرمل | بصل مقرمش | خردل ديجون

المقّبالت

السلطات

بيتزا مخبوزة في فرن الحطب

السندويشات
*ُتقّدم مع البطاطا المقلية

اللقيمات المميزة
*ُتقّدم مع البطاطا المقلية

ّيات          نباتي ين          مكّسرات          قشر ان          غلوت ب   أل

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يبة القيمة المضافة، %7 رسوم بلدية و %10 رسوم خدمة | يتم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %5 ضر



65 بيني بومودورو        
ية | جبنة صلصة طماطم | طماطم كرز

يحان بارميزان | ر

85 تالياتيللي كاربونارا     
لحم ديك رومي مدخن | بصل | ثوم | جبنة بارميزان

يتون | بقدونس زيت ز

90 فيتوتشيني بولونيز     
يحان صلصة بولونيز بلحم البقر | برش بارميزان | ر

 115 دجاج بوسان المشوي     
بذور الرّمان | بصل سوتيه | جرجير | سّماق | صنوبر

خبز تركي | صلصة الثوم

120 سمكة حّرة مشوية   
سمك قاروس منقوع | بطاطا حّرة | طماطم كرزية

تغميسة | اللبنة والطحينة | صلصة حاّرة

125 لحم بقر مشوي على طريقة الهريسة   
صلصة الطماطم | صلصة الباربكيو

مايونيز بالثوم

125 تشكيلة مشاوي لبنانية     
شيش طاووق | شيش كباب | قطع لحم الضأن

)كفتة( | طماطم مشوية
خبز عربي | بيواز

40 تارت الشوكوالتة الساخنة         
آيس كريم بنكهة الفانيال | رقائق | شوكوالتة

كريم بروليه بالشوكوالتة البيضاء        40
فستق | برتقال | بيسكوتي مقرمشة | توت

40 بروفيتيرول         
كريمة الشوكوالتة | خثارة الباشن فروت

توت بّري

40 فالور جاردن         
موس الفانيال بتوت العليق | كريمة الليتشي | كومبوت التوت

صلصة توت العليق

40 تارت كريمة الليمون         
كريمة الليمون | شوكوالتة مقرمشة  

أصناف الجيالتو والسوربيه  
15 لكل مغرفة 

85 يزوتو بالفطر      ر
هليون سوتيه | جبنة ماسكاربوني | جبنة بارميزان

85 بارماجيانا دي ميالنزاني         
يال | صلصة طماطم | جبنة باذنجان | جبنة موزار

يحان بارميزان | ر

115 يتا       دجاج لور
جبنة بارميزان | طماطم كرزية

يتون كاالماتا | أرز بيالو | زبدة بالثوم ز

125 قطع لحم ضأن مشوية   
رقائق بولنتا مقرمشة | ثوم سوتيه | بروكوليني

عصارة إكليل الجبل

125 جمبري كبير مشوي     
شمر مطهي ببطء | كابوناتا الخضار | كبر | صلصة

الزبدة

125 سلمون محّمر   
يتون أسود يجانو | ز يحان | أور كبر | بصل | بقدونس | ر

ية | جبنة فيتا | سلطة خضراء | ليمون | طماطم كرز
صلصة تزاتزيكي

125 سمك شبوط مطهّي على طريقة أكوا بازا  
يتون | كبر ينو | ز مرق السمك | طماطم داتار

145 شريحة لحم بقر ريب آي مشوية     
بطاطا مهروسة | سلطة ميسلون | صلصة

الشيميتشوري | مرق

115 غاينغ كيو وان غاي   
دجاج منقوع | كاري أخضر | باذنجان

فلفل أحمر

األطباق الرئيسية
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أطباق التحلية

70 دال ماخني     
عدس أحمر | طماطم | بصل | ثوم

زنجبيل | بذور الخردل | ورق الكاري | فلفل أخضر حار

75 بانير كاداي     
جبنة القريش | زبادي | توابل هندية

90 ياني      دجاج بر
ماساال | زبادي | نعناع | كزبرة | كاجو

أرز بسمتي

95 دجاج بالزبدة     
صلصة طماطم | كاجو | ماساال | كريمة

130 طبق مشاوي التندوري      
دجاج تيكا | سيخ كباب | جمبري
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ّيات          نباتي ين          مكّسرات          قشر ان          غلوت ب   أل

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يبة القيمة المضافة، %7 رسوم بلدية و %10 رسوم خدمة | يتم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %5 ضر



32 توموروالند 
عصير الاليم | خيار | بتالت الالفندر | شراب العسل

 32 فايف موهيتو 
عصير الاليم | باشن فروت | نعناع | سكر بني

 
32 يوزوكو 

جعة الزجبيل | ليتشي | تفاح أخضر | عشبة الليمون

الكوكتيالت

يبة القيمة المضافة، %7 رسوم بلدية و %10 رسوم خدمة كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %5 ضر

كبيرة صغيرة  مياه راكدة 
15  10 مياه من المطعم 
25  18 أكوا بانا 

مياه فّوارة
28  20 ينو  سان بيليغر

18 العصائر الطازجة 
عصير برتقال | بطيخ | أناناس

16 المشروبات الغازية 
كوكاكوال | كوكاكوال دايت | سبرايت | فانتا برتقال

جعة الزنجبيل | ماء التونيك | ماء الصودا

35 مشروبات الطاقة 
يد بول خاٍل من السكر يد بول | ر ر

المياه والمشروبات الغازية

القهوة
18 يتو | ماكياتو   إسبرسو | ريستر
20 يكانو   كابوشينو | كافيه التيه | أمير
20 جة | دبل إسبريسو | حليب بالشوكوالتة  

ّ
موكا مثل

18 الشاي  
شاي الفطور اإلنجليزي | شاي إيرل غراي | شاي مساال | شاي

البابونج | شاي الياسمين | شاي النعناع الفلفلي | شاي غرين سينشا

المشروبات الساخنة


