
SOUP OF THE DAY  50

HUMMUS        50
Crudités | smoked paprika | pita bread

JALAPEÑO POPPERS         50
Chipotle ketchup | lemon aioli

LOADED NACHOS     55
Chorizo carne | guacamole | sour cream | molten cheese
pico de gallo 

CAESAR SALAD      

Classic 60   Chicken 70   Prawns 80

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

COBB SALAD   55 
Lettuce | avocado | cherry tomatoes | crispy turkey bacon
Blue cheese | boiled egg | chicken | avocado ranch

VEGAN QUINOA AND KALE SALAD       55 
Rice puffs | cucumber | capsicum | coriander
avocado date vinaigrette

SESAME SHRIMP SALAD        65
Chinese cabbage | cucumber | watermelon
tomato wonton crisps | black bean and plum dressing

ASIAN SALMON SALAD       75
Iceberg lettuce | tomato | avocado | black olives
red radish | dill | quail eggs | yuzu miso vinaigrette

MARGHERITA       55
Tomato base | Mozzarella | basil

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

TANDOORI CHICKEN      60
Tomato base | Mozzarella | red onion | chat masala 

TRUFFLE MUSHROOM         75
Black truffle 

FRIED CALAMARI        60
Spicy marinara | lemon aioli

SMOKIN’ FINGERS        60
Fried chicken tenders | hot sauce | blue cheese dip

DYNAMITE SHRIMP         70
Mango | cucumber | green papaya | coriander | wasabi mayo

CHILLI CRAB BAO         75
Pickles | soy and chilli glaze | herbs 

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

MUSHROOM TACOS         60
Pickled cabbage | coriander | guacamole
chipotle mayo | lime

CHICKEN QUESADILLAS     65
Roasted pepper | sour cream | guacamole

KOREAN BEEF TACOS     65
Bulgogi | kimchi | bean sprouts | guacamole | sour cream

HABANERO SHRIMP BURRITO        75
Black beans | tomato | guacamole | Cajun rice | lettuce
Cheddar | chipotle mayo 

CRISPY CHICKEN BURGER        *  80
Brioche | buffalo sauce | rocket | tomato
molten cheese | gherkins

VEGAN BURGER      *
90

Beyond Meat patty | caramelised onion
vegan Cheddar | vegan mayo

WAGYU BURGER      *
95

Roasted garlic mayo | Cheddar
caramelised onions | brioche bun

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          CHEF’S RECOMMENDATION

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



CACIO E PEPE       75
Spaghetti | shaved Pecorino Romano
crushed pepper

CRAB MAC’N’CHEESE         90
Béchamel | cajun and garlic crunch  

SPAGHETTI BOLOGNAISE     90
Beef ragu | Parmigiana | basil 

THAI GREEN CURRY        85
Thai herb salad | steamed rice | lime

THAI RED CURRY       95
Thai herb salad | shrimp | steamed rice
lime

SEARED SEA BREAM   95
Capers | black olives | lemon butter

CUBAN MOJO CHICKEN   90
Citrus chilli glaze | mango salsa

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

GRILLED LAMB CHOPS     135
Black pepper jus

PRIME BLACK ANGUS RIB-EYE 220GMS     155
Chimichurri

FRENCH FRIES   25

STEAMED VEGETABLES     25 

CORN ON THE COB   25

MIXED SALAD   25

SWEET POTATO FRIES    30

TRUFFLE PARMESAN FRIES     40

MIXED FRUIT PLATTER    35

CHOCOLATE TART        40
Chocolate ganache | caramel mousse
chocolate sphere

STICKY TOFFEE PUDDING          40
Sticky date pudding | salted caramel
vanilla ice cream  

HAZELNUT CHOCOLATE MOUSSE         40
Hazelnut and milk chocolate mousse
crunchy nuts | orange jelly  

LE FLAN        40
Custard vanilla cream | nuts | streusel
caramel sauce 

SECRET GARDEN        40
Mint and basil sponge | lemon cream | almond crumble 
pistachio and chocolate flowers |  raspberries

THE MAIN ACT
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   DAIRY          GLUTEN          NUTS          SHELLFISH          VEGETARIAN          CHEF’S RECOMMENDATION

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 MASALA     65
Masoor dal | tomato | onion | garlic | ginger
mustard seeds | curry leaves | green chilli

CHICKEN BIRYANI     80
Masala | yogurt | basmati rice | mint
coriander | cashew nuts 

CHICKEN TIKKA   80
Yoghurt | Kashmiri chilli
marinated Indian spices

BUTTER CHICKEN       85
Tomato sauce | cashew nuts 
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ON THE SWEETER SIDE



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

Moët & Chandon, Impérial 150 850 

Laurent-Perrier, La Cuvée NV 150 850

 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

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  42

Peroni Nastro Azzurro  47

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

Dewar’s White Label 35 750

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

Skyy 35 750

Smirnoff Red 35 750

Ketel One 38 931

CÎROC 50 1100

Grey Goose 55 1250

 SHT BTL

Havana Club 3 YRS 35 750

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



حساء اليوم  50

حمص         50
يكا المدخنة | خبز البيتا شرائح الخضروات | البابر

هالبينو بوبرز          50
الكاتشب بالتشيبوتال | الزيت بالليمون

لودد ناتشوز      55
يزو كارنية | غواكامولي | الكريمة الحامضة | الجبنة المذابة شور

بيكو دي غالو

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

سلطة كوب    55
ية | بيكون الحبش المقرمش الخس | األفوكادو | الطماطم الكرز

الجبن األزرق | البيض المسلوق | قطع الدجاج | صلصة الرانش باألفوكادو

سلطة الكينوا النباتية مع الكيل       55
األرز المقرمش | الخيار | الفليفلة | الكزبرة | األفوكادو | خل التمر

سلطة القريدس بالسمسم          65
الكرنب الصيني | الخيار | البطيخ | الطماطم | مقرمشات وانتون

الفاصولياء السوداء | صلصة البرقوق. 

سلطة السلمون على الطريقة اآلسيوية        75
يتون األسود خس أيس بيرغ | الطماطم | األفوكادو | الز

الفجل األحمر | الشبت | بيض السمان | صلصة يوزو ميسو

55 يتا        مارغر
يحان يال | ر صلصة طماطم | موزار

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

يتون أسود ز

تندوري الدجاج       60
يال | البصل األحمر | التشات ماساال صلصة الطماطم | الجبن الموتزار

الفطر بالكمأة          75
الكمأة الفرنسية السوداء

60 الحبار المقلي        
زيت السمسم الحار | الليمون

سموكينغ فينجزر         60
قطع الدجاج المقلية | الصوص الحار | تغميسة الجبن األزرق

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

كراب باو السلطعون          75
المخلالت | طبقة من الصويا الحارة | األعشاب

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

جبنة شيدر | طماطم | مايونيز

تاكو الفطر           60
الكرنب المخلل | الكزبرة | الغواكامولي | المايونيز بالتشيبوتلي | الليمون األخضر

كاساديا الدجاج       65
الفلفل المشوي | الكريمة الحامضة | الغواكامولي

تاكو اللحم البقري على الطريقة الكورية       65
بولغوغي | كيمشي | براعم الفاصولياء | الغواكامولي | الكريمة الحامضة

يتو هابانيرو القريدس          75 بور
الفاصولياء السوداء | الطماطم | الكينوا | الخس | الجبن الشيدر 

الغواكامولي | المايونيز بالتشيبوتلي

برجر الدجاج المقرمش        *   80
خبز البطاطا | الجرجير | الطماطم | الجبن المذاب | الخيار المخلل | صلصة هاوس

برجر نباتي      *
90

شطيرة خضار | بصل مكرمل
جبن شيدر نباتي | مايونيز نباتي

برجر لحم واغيو      *
95

مايونيز بالثوم المشوي | جبنة شيدر
بصل مكرمل | بصل مقرمش

المقّبالت

السلطات

بيتزا مخبوزة في فرن الحطب

السندويشات
*ُتقّدم مع البطاطا المقلية

اللقيمات المميزة
*ُتقّدم مع البطاطا المقلية

ّيات          نباتي         توصية الشيف   ألبان          غلوتين          مكّسرات          قشر

 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



كاتشو أ بيبي         75
ينو رومانو | الفلفل المسحوق إسباغيتي | شرائح الجبن البيكار

90 المكرونة بالجبن والسلطعون         
الباشميل | الكاجوان المقرمش

إسباغيتي بالبلونيز       90
يحان  يخنة اللحم البقري | الجبن البرميزان | الر

الكاري األخضر التايالندي         85
سلطة األعشاب التايالندية | األرز المطهو على البخار

الليمون األخضر

95 الكاري األحمر التايالندي       
سلطة األعشاب التايالندية | القريدس

األرز المطهو على البخار | الليمون األخضر

السمك المسفوع في المقالة    95
يتون األسود | السلطة الخضراء | الجبن الفيتا الكيبرز | الز

صلصة التازتاكيكي | األعشاب

طبق فواكه مشكلة  35

تارت الشوكوالتة         40
غناش الشوكوالتة | موس الكراميل | كرات الشوكوالتة 

ستيكي توفي بودينغ          40
بودينغ التمر الدبق | الكراميل المملح | مثلجات الفانيال

موس الشوكوالتة بالبندق          40
موس البندق والشوكوالتة بالحليب | المكسرات المقرمشة | جيلي البرتقال

الفالن        40
الكاسترد بكريمة الفانيال | المكسرات | الستروسل | صوص الكراميل

سيركيت غاردن         40
يحان | كريمة الليمون | الفتات باللوز الكعكة األسفنجية بالنعناع والر

أزهار الفستق والشوكوالتة | التوت األحمر

الفعل الرئيسي
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أطباق التحلية

دال ماساال       65
ماسور دال | الطماطم | البصل | الثوم | الزنجبيل | بذور الخردل | 

أوراق الكاري | الفلفل األخضر الحار

ياني الدجاج      80 بر
الماساال | الزبادي | األرز البسمتي | النعناع | الكزبرة | الكاجو

تيكا الدجاج     80
الزبادي | الفلفل الكشميري الحار | تتبيلة البهارات الهندية

الدجاج بالزبدة        85
صلصة الطماطم | الكاجو

دجاج كوبا موجو    90
طبقة الحمضيات والفلفل الحار | صلصة المانجو

مشويات لبنانية متنوعة        125
شيش طاووق | شيش كباب | كفتة لحم الضأن | أضلع لحم الضأن 

مع الخبز العربي

135 أضلع الضأن المشوية     
غوس الفلفل األسود

ريب أي برايم بالك أنغوس، 220 جم      155
تشيموشيري

25 البطاطا المقلية     
25 الخضروات المطهوة على البخار      
25 كورن أون ذا كوب     
25 سلطات متنوعة     
30 البطاطا الحلوة المقلية     
الكمأة المقلية بالجبن البرميزان      40
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ّيات          نباتي         توصية الشيف   ألبان          غلوتين          مكّسرات          قشر

 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



GREEK SALAD  
Cucumber | tomato | onion | Feta | olives | dill

SCOTTISH SMOKED SALMON    

Chive cream cheese| lemon wedges

QUINOA SALAD  
Quinoa | capsicum | avocado | tomato | basil leaves
lemon juice | mixed herbs

WILD MUSHROOM STUFFED CHICKEN BREAST  
Glazed baby vegetable | chicken | mushroom sauce

PANEER MAKHNI    
Paneer | tomato gravy | capsicum | Indian spices

MUTTON ROGAN JOSH
Mutton | tomato | onions | coriander leaves

VEGETABLE BIRYANI  
Mixed vegetables | basmati rice | indian spices

GOBHI MATAR    
Cauliflower | green peas

CHEESECAKE    

TIRAMISU    

OPÉRA CAKE       

FRUIT TART       

STARTERS

TASTING MENU

MAIN COURSES DESSERTS

  DAIRY          GLUTEN          NUTS          VEGETARIAN

All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements

BURATTA  
Burrata cheese | balsamic | tomato

HUMMUS  
Chickpeas | tahini



HALF BOARD MENU

SOUP OF THE DAY  

HUMMUS        
Crudités | smoked paprika | pita bread

JALAPEÑO POPPERS         
Chipotle ketchup | lemon aioli

LOADED NACHOS     
Chorizo carne | guacamole | sour cream | molten cheese
pico de gallo 

CAESAR SALAD      

Classic   Chicken   Prawns

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

COBB SALAD    
Lettuce | avocado | cherry tomatoes | crispy turkey bacon
Blue cheese | boiled egg | chicken | avocado ranch

VEGAN QUINOA AND KALE SALAD        
Rice puffs | cucumber | capsicum | coriander
avocado date vinaigrette

SESAME SHRIMP SALAD        
Chinese cabbage | cucumber | watermelon
tomato wonton crisps | black bean and plum dressing

ASIAN SALMON SALAD       
Iceberg lettuce | tomato | avocado | black olives
red radish | dill | quail eggs | yuzu miso vinaigrette

MARGHERITA       
Tomato base | Mozzarella | basil

PEPPERONI     
Tomato base | Spanish beef pepperoni | Mozzarella
black olives

TANDOORI CHICKEN      
Tomato base | Mozzarella | red onion | chat masala 

TRUFFLE MUSHROOM         
Black truffle 

FRIED CALAMARI        
Spicy marinara | lemon aioli

SMOKIN’ FINGERS        
Fried chicken tenders | hot sauce | blue cheese dip

DYNAMITE SHRIMP         
Mango | cucumber | green papaya | coriander | wasabi mayo

CHILLI CRAB BAO         
Pickles | soy and chilli glaze | herbs 

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

MUSHROOM TACOS         
Pickled cabbage | coriander | guacamole
chipotle mayo | lime

CHICKEN QUESADILLAS     
Roasted pepper | sour cream | guacamole

KOREAN BEEF TACOS     
Bulgogi | kimchi | bean sprouts | guacamole | sour cream

HABANERO SHRIMP BURRITO        
Black beans | tomato | guacamole | Cajun rice | lettuce
Cheddar | chipotle mayo 

CRISPY CHICKEN BURGER        *  
Brioche | buffalo sauce | rocket | tomato
molten cheese | gherkins

VEGAN BURGER      *
Beyond Meat patty | caramelised onion

vegan Cheddar | vegan mayo

WAGYU BURGER      *
Roasted garlic mayo | Cheddar

caramelised onions | brioche bun

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          CHEF’S RECOMMENDATION

All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements



CACIO E PEPE       
Spaghetti | shaved Pecorino Romano
crushed pepper

CRAB MAC’N’CHEESE         
Béchamel | cajun and garlic crunch  

SPAGHETTI BOLOGNAISE     
Beef ragu | Parmigiana | basil 

THAI GREEN CURRY        
Thai herb salad | steamed rice | lime

THAI RED CURRY       
Thai herb salad | shrimp | steamed rice
lime

SEARED SEA BREAM   
Capers | black olives | lemon butter

CUBAN MOJO CHICKEN   
Citrus chilli glaze | mango salsa

FRENCH FRIES   

STEAMED VEGETABLES      

CORN ON THE COB   

MIXED SALAD   

SWEET POTATO FRIES    

TRUFFLE PARMESAN FRIES     

MIXED FRUIT PLATTER    

CHOCOLATE TART        
Chocolate ganache | caramel mousse
chocolate sphere

STICKY TOFFEE PUDDING          
Sticky date pudding | salted caramel
vanilla ice cream  

HAZELNUT CHOCOLATE MOUSSE         
Hazelnut and milk chocolate mousse
crunchy nuts | orange jelly  

LE FLAN        
Custard vanilla cream | nuts | streusel
caramel sauce 

SECRET GARDEN        
Mint and basil sponge | lemon cream | almond crumble 
pistachio and chocolate flowers |  raspberries

THE MAIN ACT
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DAL MASALA     
Masoor dal | tomato | onion | garlic | ginger
mustard seeds | curry leaves | green chilli

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

CHICKEN TIKKA   
Yoghurt | Kashmiri chilli
marinated Indian spices

BUTTER CHICKEN       
Tomato sauce | cashew nuts 
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ON THE SWEETER SIDE

HALF BOARD MENU

   DAIRY          GLUTEN          NUTS          SHELLFISH          VEGETARIAN          CHEF’S RECOMMENDATION

All dishes are prepared in strict compliance with Halal requirements



حساء اليوم  

حمص         
يكا المدخنة | خبز البيتا شرائح الخضروات | البابر

هالبينو بوبرز          
الكاتشب بالتشيبوتال | الزيت بالليمون

لودد ناتشوز      
يزو كارنية | غواكامولي | الكريمة الحامضة | الجبنة المذابة شور

بيكو دي غالو

سلطة سيزر      
كالسيكية   بالدجاج   بالجمبري

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

سلطة كوب    
ية | بيكون الحبش المقرمش الخس | األفوكادو | الطماطم الكرز

الجبن األزرق | البيض المسلوق | قطع الدجاج | صلصة الرانش باألفوكادو

سلطة الكينوا النباتية مع الكيل       
األرز المقرمش | الخيار | الفليفلة | الكزبرة | األفوكادو | خل التمر

سلطة القريدس بالسمسم          
الكرنب الصيني | الخيار | البطيخ | الطماطم | مقرمشات وانتون

الفاصولياء السوداء | صلصة البرقوق. 

سلطة السلمون على الطريقة اآلسيوية        
يتون األسود خس أيس بيرغ | الطماطم | األفوكادو | الز

الفجل األحمر | الشبت | بيض السمان | صلصة يوزو ميسو

يتا        مارغر
يحان يال | ر صلصة طماطم | موزار

بيبيروني     
صلصة طماطم | بيبيروني لحم البقر اإلسباني | جبنة موزاريال

يتون أسود ز

تندوري الدجاج       
يال | البصل األحمر | التشات ماساال صلصة الطماطم | الجبن الموتزار

الفطر بالكمأة          
الكمأة الفرنسية السوداء

الحبار المقلي        
زيت السمسم الحار | الليمون

سموكينغ فينجزر         
قطع الدجاج المقلية | الصوص الحار | تغميسة الجبن األزرق

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

كراب باو السلطعون          
المخلالت | طبقة من الصويا الحارة | األعشاب

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

جبنة شيدر | طماطم | مايونيز

تاكو الفطر           
الكرنب المخلل | الكزبرة | الغواكامولي | المايونيز بالتشيبوتلي | الليمون األخضر

كاساديا الدجاج       
الفلفل المشوي | الكريمة الحامضة | الغواكامولي

تاكو اللحم البقري على الطريقة الكورية       
بولغوغي | كيمشي | براعم الفاصولياء | الغواكامولي | الكريمة الحامضة

يتو هابانيرو القريدس           بور
الفاصولياء السوداء | الطماطم | الكينوا | الخس | الجبن الشيدر 

الغواكامولي | المايونيز بالتشيبوتلي

برجر الدجاج المقرمش        *   
خبز البطاطا | الجرجير | الطماطم | الجبن المذاب | الخيار المخلل | صلصة هاوس

برجر نباتي      *
شطيرة خضار | بصل مكرمل

جبن شيدر نباتي | مايونيز نباتي

برجر لحم واغيو      *
مايونيز بالثوم المشوي | جبنة شيدر

بصل مكرمل | بصل مقرمش

المقّبالت

السلطات

بيتزا مخبوزة في فرن الحطب

السندويشات
*ُتقّدم مع البطاطا المقلية

اللقيمات المميزة
*ُتقّدم مع البطاطا المقلية

ّيات          نباتي         توصية الشيف   ألبان          غلوتين          مكّسرات          قشر

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

HALF BOARD MENU



ّيات          نباتي         توصية الشيف   ألبان          غلوتين          مكّسرات          قشر

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما

HALF BOARD MENU

كاتشو أ بيبي         
ينو رومانو | الفلفل المسحوق إسباغيتي | شرائح الجبن البيكار

المكرونة بالجبن والسلطعون         
الباشميل | الكاجوان المقرمش

إسباغيتي بالبلونيز       
يحان  يخنة اللحم البقري | الجبن البرميزان | الر

الكاري األخضر التايالندي         
سلطة األعشاب التايالندية | األرز المطهو على البخار

الليمون األخضر

الكاري األحمر التايالندي       
سلطة األعشاب التايالندية | القريدس

األرز المطهو على البخار | الليمون األخضر

السمك المسفوع في المقالة    
يتون األسود | السلطة الخضراء | الجبن الفيتا الكيبرز | الز

صلصة التازتاكيكي | األعشاب

دجاج كوبا موجو    
طبقة الحمضيات والفلفل الحار | صلصة المانجو

طبق فواكه مشكلة  

تارت الشوكوالتة         
غناش الشوكوالتة | موس الكراميل | كرات الشوكوالتة 

ستيكي توفي بودينغ         
بودينغ التمر الدبق | الكراميل المملح | مثلجات الفانيال

موس الشوكوالتة بالبندق          
موس البندق والشوكوالتة بالحليب | المكسرات المقرمشة | جيلي البرتقال

الفالن        
الكاسترد بكريمة الفانيال | المكسرات | الستروسل | صوص الكراميل

سيركيت غاردن         
يحان | كريمة الليمون | الفتات باللوز الكعكة األسفنجية بالنعناع والر

أزهار الفستق والشوكوالتة | التوت األحمر

الفعل الرئيسي
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أطباق التحلية

دال ماساال       
ماسور دال | الطماطم | البصل | الثوم | الزنجبيل | بذور الخردل | 

أوراق الكاري | الفلفل األخضر الحار

ياني الدجاج       بر
الماساال | الزبادي | األرز البسمتي | النعناع | الكزبرة | الكاجو

تيكا الدجاج     
الزبادي | الفلفل الكشميري الحار | تتبيلة البهارات الهندية

الدجاج بالزبدة        
صلصة الطماطم | الكاجو
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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 | rumali roti

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

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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   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
Black lentils | tomatoes | onions | garlic ginger    | 
cream

PANEER KADHAI     75
Cottage cheese | onion | Indian spices | capsium

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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