
SOUP  

  
French onion soup in hard 
roll                  50

  

SNACKS  

 

  
Mini Falafel Burger               55

Roasted pepper, rocket, 
tomato, red onion, basil pesto, 
garlic mayo, brioche buns, fries

 

 

  

Beef Tacos 75

Beef  filled in tortilla shell with  
toppings on the side 
(guacamole, cheddar and BBQ 
sauce) 

 

 

  

Supreme Nacho 75
Crispy tortilla chips topped with
8oz of sautéed beef, cheese,  
romaine lettuce, tomatoes, 
jalapenos on the side, cheddar 
cheese, sour cream

 

  
SALADS   

  

  

Prawn avocado salad      70

Prawn, avocado, quinoa, fig  

  

Beetroot salad 50

Beetroot, kale, pumpkin seed  

  

Nicoise salad 65

Tuna, quail egg, edamame  

  

Caesar salad 65

Baby lettuce, parmesan chips, 
anchovy, quail egg

 

  

  

Add on’s  
Prawns      15
Chicken   10

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

VAT



الحساء 

  

٥٠ حساء البصل الفرنسي , يقدم داخل الخبز الصلب 

  

 وجبات خفيفه 

  
 
٥٥ فالفال برجر

 

فلفل ,فلفل مشوي, طماطم , بصل ,ريحان , ثوم ,
خبز البريوش يقدم مع البطاطا المقليه 

  
٧٥ يتاكوس لحم البقر

 

اللحم البقري المطبوخ والمملوء بي التورتيل يقدم
مع (غوكامولي , صوص شيدر, صوص

الباربكيو) 

  
٧٥ ناتشو سوبريم

 

رقائق تورتيل مقرمشة مع  اللحم البقري المقلي
والجبن ، خس طازج ، طماطم مكعبات ، شرائح

هالبينو على الجانب ، جبنة شيدر وكريمة حامضة

  

سلطات 

  

  
٧٠ سلطة الروبيان

الروبيان مع الفوكادو , كينوا, تين  

  
٥٠

سلطة شمندر الصحية

الشمندر ، اللفت ، بذور اليقطين 

  
٦٥

سلطة النشواز

الناتشو , تونه , السمان , الفول الياباني  

  
٦٥

سلطة السيزار

 

الخس،رقائق البارميزان،سمك النشوفة وبيض
السمان

  

  

الضاافاات 

١٥ روبيان

١٠ دجاج

% رسأوم الخدماة٧جميع السأعار بالدرهم المااراتي تشمل 

% القيمة المضافة٥% رسأوم البلدية ١٠



MAIN 
COURSES&SANDWICHES 

 

  

  
Al Nakheel “The Crunchy 
Club” 90

Organic breaded chicken, 
veal bacon, fried eggs, 
tomatoes, iceberg lettuce       

  

Quesadillas shish tawuk 85

Grill shish tawuk, tortilla 
bread hummus, fries 

 

  

Beef bacon burger 95

Caramelized onion, sautéed 
mushroom, melted cheddar 
cheese 

 

  

Chicken cone risotto 85

Chicken herb crispy skin, 
pepper, risotto, saffron 
halloumi cheese

 

  

Veal schnitzel 95

Veal breaded and seasoned 
with Cajun spice, serve with 
cream cheese and Sauteed 
spinach

 

  

DESSERTS  

  

  

Fresh Fruit Platter    

Large 75

Small 55

  

Umm Ali 45

Creamy bread pudding, 
almond, pistachio

 

  

Cheese Kunafa 47

Cheese kunafa, sugar syrup, 
pistachios and almonds    

 

  

Chocolate fondant 45

With vanilla ice cream  
  
Rice pudding with 
pistachios 45

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

VAT



الطأباق الرئيسية والسندويش 

  
٩٠ النخيل كرانشي كلوب

 

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

 
 

٨٥ شيش طأاووق 

 

الدجاج المشوي،حمص ، خبز التورتيل، يقدم مع
البطاطا المقلية

 
 

٩٥ بقري برجر لحم 

 

برجر لحم العجل  ، بصل ، فطر مقلي  وجبنة
شيدر  يقدم مع البطاطا المقليه 

 
 

٨٥ دجاج  رزتو

 

دجاج مع العشاب والفلفل والرز بالزعفران
والجبن الحلومي

 
 

٩٥ شرائح لحم البقري  

 

شرائح لحم بقري مطهو ومتبل ، يقدم مع صلصة
الجبنة والسبانخ 

 

 

الحلويات 

  
  

طأبق فااكهة طأازجة 
٧٥ كبير                             

                                                    
٥٥ صغير

  
٤٥ علي أم

تقدم مع اللوز، والفستق 

  
٤٧ كنافاه بالجبنه

 

عجينة الكنافه ،الجبنه ،القشطه، الفستق الحلبي
وماء الزهر

  
٤٥ كعكة الشوكولته

تقدم  مع آيس كريم الفانيليا  

  
٤٥ أرز مع حليب بي الفستق 

Fresh Juices                       32

Orange, Pineapple, 
Watermelon, Apple, Carrot     

 

 

% رسأوم الخدماة٧جميع السأعار بالدرهم المااراتي تشمل 

% القيمة المضافة٥% رسأوم البلدية ١٠



  

Coffee  

Arabic Coffee 42

Iced Coffee                             32

Cappuccino, Caffé Latté 26

Caffé Nero,  Turkish Coffee    26

Hot  Chocolate                        26

Macchiato                               18

Espresso, Ristretto                 16

  

Loose-Leaf Tea    30

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

 

Iced Tea                                     30

Passion fruit, Lemon, 
Blackcurrant and Hibiscus

 

  

Water S/L

Evian 21/3
0

Jeema                                     17/2
6

Badoit                                     21/3
0

Perrier 21/3
0

  

Soft Drinks                           30

Pepsi, 7 up, Ginger Ale, Tonic  

  

Energy drink 37

WINES & 
BEVERAGES

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

VAT

% رسأوم الخدماة٧جميع السأعار بالدرهم المااراتي تشمل 

% القيمة المضافة٥% رسأوم البلدية ١٠

٣٢ عصائر طأازجة

 

تفاح، بطيخ احمر، اناناس، برتقال
جزر، أخضر

  

قهوة  
٤٢ قهوة عربية
٢٦  قهوة تركية، كافيه نيرو
٢٦ كافيه لتيه، كابيتشينو
١٦ ريسترتو، سبريسو
١٨ ماكياتو
٢٦ شوكول ساخنة

٣٢ قهوة مثلجة
 

٣٠ شاي

شاي الفطور النجليزي 

، جاسمين،دارجلين،ارلغري 

نعناع مجفف، البابونج، شاي أخضر 

شاي البلكا كيرانت مع الكركاديه 

شاي الجنزبيل 

شاي مغربي 

  
٣٠ شاي مثلج

 

البلكا كيرانت مع، نكهة فاكهة الباشون
الكركاديه 

  

مياه معدنة  
٢١/٣٠ افيان
٢١/٣٠ بدوا
١٧/٢٦ مياه محلية
٢١/٣٠ بيري

  
٣٠ مشروبات غازية

 

دايت سفن، سفن اب، دايت بيبسي، بيبسي
اب

تونيك، كلوب صودا، جنجر ايل 

  
٣٧ مشروب طأاقة 



White Wines glas
s

bottl
e

Matua , Sauvignon Blanc  62 310

New Zealand

Red Wine

Gabbiano, Sangiovese 80 380

Chianti, Italy

Beers

Stella Artois, Belgium   50

Amstel Light, Holland   50

Corona, Mexico 52

Peroni, Italy                  50

Holsten, Germany 37

Vodka Shot

Stolichnaya 48

Gin

Tanqueray 48

Rum

Bacardi   53

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

% رسأوم الخدماة٧جميع السأعار بالدرهم المااراتي تشمل 

% القيمة المضافة٥% رسأوم البلدية ١٠

نبيذ أبيض
٦٢/٣١٠  ماتواه  السيفنيون بلون

نيوزيلندا

نبيذ أحمر
  ٨٠/٣٨٠ شيانتي،جابيانو                     

ايطالي

بيره
٥٠ بلجيكا ستيل ارتوا
٥٠ هولنداامستل ليت 
٥٠ ايطاليا بيروني

المكسيك كورونا   ٥٢

بيره هولستن الخالية من الكحول    ٣٧

٤٨ فاودكا
ستوليشنايا

٤٨ جين
تانكواري

٥٣ رم
باكاردي

ويسكي سكوتش
٤٨ جوني والكير ريد
٦١ جوني والكير بلكا

كونياك

كورفوازير      ٧٠

١٦٨
  اوريمي مارتن اكس




