SOUP
Beets Brioche

50

beetroot, cream, honey
APPETIZERS
Sweet Potato Fries with Guacamole

45

fresh Hass avocado, sweet potato fries
Assorted Cheese Selection

85

walnuts, water biscuits
Mezza Selection

70

hummus chickpea purée, walnut
muhammara, eggplant mutabal, labneh
with olives, vine leaves, loubieh beans,
pita bread
Fried Calamari

65

breaded calamari rings, barbecue cream
sauce
Mini Falafel Burger

55

roasted pepper, rocket leaves, tomato,
red onion, basil, pesto, garlic mayo,
brioche bun, with a side of fries
Crunchy Stuffed Mushroom

55

panko breaded mushroom, cheddar,
bacon, onion, pepper, with sweet chili
sauce
Spicy Potato Croquette
breaded mashed potato, curry leaves,
chat masala, served with tamarind sauce

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

45

الحساء
حساء الشمندرمع البريوش

٥٠

الشمندر ،كريم ،عسل يقدم مع خبز البريوش
مقبالت
بطاطا حلوة مقلية مع صلصلة األفوكادو المكسيكيه
األفوكادو الطازج والبطاطا الحلوة المقلية

٤٥

تشكيلة الجبن

٨٥

تقدم مع الجوز والبسكويت المالح
تشكيلة من المزات العربيه

٧٠

الحمص ،المحمرة مع الجوز ،الباذنجان المتبل ،اللبنة بالزيتون،
ورق العنب ،اللوبيا يقدم مع الخبز الطازج
حلقات الحبار المقلي

٦٥

حلقات الحبار مع صلصة الباربكيو
ميني فالفل برجر

٥٥

فلفل مشوي ،أوراق جرجير ،طماطم ،بصل أحمر ،ريحان
مايونيز بالثوم ،خبز بريوش يقدم مع بطاطس مقلية
فطر مقرمش
فطر ،شيدر ،بصل ،يقدم مع

٥٥

صلصة الفلفل الحلو
سبايسى بطاطا كروكيت
البطاطا المهروسة  ،أوراق الكاري ،توابل الماساال
الهندية ،تقدم مع صلصة التمر الهندي

جميع األسعار بالدرهم االماراتي تشمل  %٧رسوم الخدمة
 %١٠رسوم البلدية  %٥القيمة المضافة

٤٥

SALADS
Vegetable Carpaccio

60

raw root vegetables with ricotta and
orange vinaigrette
Fruity Quinoa
organic quinoa, avocado, dry fruit,

65

walnut, cucumber, cherry tomatoes,
orange dressing
The Caesar

65

baby lettuce, parmesan chips, anchovy,
quail egg
Top Ups
Prawns

15

Chicken

10

Salmon Platter

80

smoked salmon, avocado, cream cheese
MAIN COURSES & SANDWICHES
Al Nakheel’s Crunchy Club

90

breaded organic chicken, veal bacon,
fried eggs, tomato, iceberg lettuce
Quesadilla Shish Taouk

85

grilled chicken, wrapped in tortilla bread,
hummus, fries
Sushi Burger

95

breaded sushi rice, beef patty, avocado,
Swiss cheese, rocket leaves, tomato,
red onion, gherkins
Turkish Sujuk, Kashkaval Cheese

95

grilled sujuk, kashkaval coated with panko
bread, fried with herbs, serve with spicy
‘ezme’ yogurt mint sauce
Pide

80

Homemade 12-hour rise pide dough,
baked in a wood- fired oven
Fillings:
lamb and eggplant
spinach, black pepper, feta cheese

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

السلطة
٦٠

سلطة الكربشيو
الخضروات الطازجه مع الريكوتا والخل ،البرتقال

٦٥

سلطة الكينوا مع الفواكة
الكينوا العضوية ،األفوكادو ،الفواكه الجافة ،الجوز،
الخيار ،الطماطم الكرزية وصلصة البرتقال

٦٥

سلطة السيزار
الخس،رقائق البارميزان ،األنشوجة وبيض السمان
االضافات
روبيان

١٥

دجاج

١٠

طبق سمك السلمون

٨٠

سمك السلمون المدخن ،األفوكادو و الجبن
األطباق الرئيسية والسندوتشات
٩٠

النخيل كرانشي كلوب
دجاج ،لحم البقري المقدد ،البيض المقلي،
،الطماطم والخس يقدم مع البطاطا المقلية

٨٥

شيش طاووق
الدجاج المشوي،حمص ،ملفوفة في خبز التورتيال،
يقدم مع البطاطا المقلية

٩٥

سوشي برجر
أرز سوشى  ،لحم بقري ،أفوكادو ،جبنة سويسرية
أوراق جرجير ،طماطم ،بصل أحمر يقدم مع البطاطا
المقلية
السجق التركي مع جبنة قشقوان

٩٥

سجق مشوي ،قشقوان مغطاة بالخبز مقلي باألعشاب
يقدم مع صلصة "ايزما" التركية و الزبادي بالنعناع
مخبوزات بي ديه التركية

٨٠

عجينة محلية الصنع مدتها  12ساعة ،مخبوزة في فرن الحطب
الحشو
لحم الضأن والباذنجان
السبانخ والفلفل األسود وجبن الفيتا
جبنة بينر ،مصنوعة من حليب األغنام

جميع األسعار بالدرهم االماراتي تشمل  %٧رسوم الخدمة
 %١٠رسوم البلدية  %٥القيمة المضافة

DESSERTS
Fresh Fruit Platter
Large

75

Small

55

Sticky Date Pudding

45

served with caramel fudge sauce, vanilla
ice-cream
Banana Passion Fruit Crumble

45

served with strawberry ice-cream
Umm Ali

45

creamy bread pudding, almond,
pistachio
ice-cream

35

Dessert from the display
cake and a cup of coffee

48

fruit platter on ice

150

Cheese Kunafa

47

Cheese kunafa,sugar syrup, pistachios and
almonds

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

الحلويات
طبق فاكهة طازجة
كبير

٧٥

صغير

٥٥

حلوى التمر المخبوز

٤٥

يقدم مع صلصة الكراميل ،آيس كريم فانيليا
تارت الموز وفاكهة الباشون

٤٥

تقدم مع آيس كريم الفراولة
ام علي
تقدم مع اللوز ،والفستق

٤٥

ايس كريم

٣٥

الحلوى

٤٨

يمكنك االختيار من الكيك اليومي الخاص
يقدم مع فنجان من القهوة او الشاي
طبق فواكه مقدم علي الطريقة الخاصة

١٥٠

كنافه بالجبنه

٤٧

كنافه بالجبنه ،القشطه ،الفسدق الحلبي وماء الزهر

جميع األسعار بالدرهم االماراتي تشمل  %٧رسوم الخدمة
 %١٠رسوم البلدية  %٥القيمة المضافة

Fresh Juices

32

Orange, Pineapple, Watermelon,
Apple, Carrot
Coffee
Arabic Coffee

42

Caffé Nero, Turkish Coffee

26

Cappuccino, Caffé Latté

26

Hot Chocolate

26

Espresso, Ristretto

16

Macchiato

18

Iced Coffee

32

Loose-Leaf Tea

30

Assam Breakfast, Earl Grey, Darjeeling,
Gunpowder Green, Peppermint,
Chamomile
Black Currant and Hibiscus, Ginger
Moroccan Tea
Iced Tea

30

Passion fruit, Lemon, Blackcurrant and
Hibiscus
Water

S/L

Evian

21/30

Local water

17/26

Badoit

21/30

Perrier

21/30

Soft Drinks

30

Pepsi, 7 up, Ginger Ale, Tonic
Red Bull

37

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

٣٢

عصائر طازجة
برتقال ،اناناس ،بطيخ احمر ،تفاح أخضر ،جزر
قهوة
قهوة عربية
كافيه نيرو ،قهوة تركية
كابيتشينو ،كافيه التيه
سبريسو ،ريسترتو
ماكياتو
شوكوال ساخنة
قهوة مثلجة

٤٢
٢٦
٢٦
١٦
١٨
٢٦
٣٢

شاي
شاي الفطور االنجليزي
ارلغري،دارجلين ،جاسمين،
شاي أخضر ،البابونج ،نعناع مجفف
شاي البالك كيرانت مع الكركاديه
شاي الجنزبيل
شاي مغربي

٣٠

شاي مثلج
نكهة فاكهة الباشون ،البالك كيرانت مع الكركاديه

٣٠

مياه معدنة
افيان
بدوا
مياه محلية
بيري

٣٠/٢١
٣٠/٢١
٢٦/١٧
٣٠/٢١

مشروبات غازية
بيبسي ،دايت بيبسي ،سفن اب ،دايت سفن اب
جنجر ايل ،كلوب صودا ،تونيك

٣٠

ريد بول

٣٧

جميع األسعار بالدرهم االماراتي تشمل  %٧رسوم الخدمة
 %١٠رسوم البلدية  %٥القيمة المضافة

WINES & BEVERAGES
White Wines

glass

bottle

62

310

80

380

Matua, Sauvignon Blanc
Marlborough, New Zealand
Red Wine
Gabbiano, Sangiovese
Chianti Italy
Beers
Stella Artois, Belgium

55

Becks, Germany

51

Corona, Mexico

55

Peroni, Italy

55

Holsten, Germany

37

Vodka
Stolichnaya

Shot

30ml

48

Gin
Tanqueray

48

Rum
Mathusalem Platino

48

Scotch Whisky
Johnnie Walker Red Label

48

Johnnie Walker Black Label

61

Cognac
Courvoiser V.S

70

Remy Martin X.O

168

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

نبيذ أبيض
ماتواه السيفنيون بلون
نيوزيالندا

٣١٠/٦٢

نبيذ أحمر
جابيانو ،سانجيوفيسي
شيانتي ايطالي

٣٨٠/٨٠

بيره
ستيال ارتوا ،بلجيكا
بكس ،ألمانيا
بيروني ،ايطاليا
كورونا ،المكسيك

٥٥
٥١
٥٥
٥٥

بيره هولستن الخالية من الكحول

٣٧

فودكا
ستوليشنايا

٤٨

جين
تانكواري

٤٨

رم
ماتوساليم بالتينو

٤٨

ويسكي سكوتش
جوني والكير ريد
جوني والكير بالك
كونياك
كورفوازير
ريمي مارتن اكس او

٤٨
٦١
٧٠
١٦٨

جميع األسعار بالدرهم االماراتي تشمل  %٧رسوم الخدمة
 %١٠رسوم البلدية  %٥القيمة المضافة

