Paris afternoon tea | 220
Daily from 14.00 – 18.00

SAVORY
Crab Meat Salad

Celery, Chives, Quail Egg, Olives Roll

Roasted Sirloin Beef

Watercress, Asparagus, mini Baguette

Poached Chicken

Macademia Nuts, Wholemeal Bread (N)

Smoked Turkey Breast

Cranberry and Brie, Tomato Bread

Truffle Eggs Salad
Cocoa Nibs Bread

sweet
Paris-Brest (N)
Black Cherry Roulade
Pistachio Macaroons (N)
Classic Crème Brûlée
Simple Lemon Tart with Berries
Vanilla Mille Feuille
Milk Chocolate Madeleines

scones
Plain Scones
Candied Orange Peel Scone
Clotted Cream, Lemon Curd, Strawberry Jam

(v) Suitable for Vegetarians. Gluten-free items are available on request
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

عرو�ض القهوة اخلا�صة

Our Coffee specials
Cold Brewed Coffee with Orange Aroma | 40
Cold Brewed Lemonade Coffee | 40

40 | القهوة الباردة بنكهة الربتقال
40 | القهوة الباردة بنكهة الليمون

Matchachino | 45

45 | مات�شات�شينو
حليب, حليب جوز الهند:�شاي املات�شا مع �إختيارك من احلليب
 حليب البقر الطبيعي,اللوز وال�صويا

Café Bonbon | 40

40 | قهوة البونبون

Matcha shot with your choice of milk:
coconut, almond, soya or cow’s milk

For the sweet tooth

Cotton Candy Affogato | 50

Vanilla ice cream under cloud of cotton candy with
espresso and caramel

Coffee Meringue | 50

Americano under meringue crown

Sugar Rain Coffee | 60

Americano served under a cloud of rain

Matcha Ginger Affogato | 60
Unicorn Iced Cappuccino | 60
Double espresso with sweet whipped cream
Pink Hot Strawberry Chocolate | 70

Strawberry ice cream, white chocolate,
marshmallows

50 | كوتون كاندي �أفوغاتو
 كاراميل مغطى بحلوى غزل البنات, �إ�سربي�سو,�آي�س كرمي فانيال
50 | قهوة املرينج
�أمريكانو مغطى بحلوى املرينغ
60 | قهوة �شوجر رين
�أمريكانو مغطى ب�سحابة من املطر
60 | مات�شا جنجر �أفوغاتو
60 | يونيكورن كابت�شينو
�إ�سربي�سو مزدوج مع الكرمية املخفوقة
70 | �شوكوالتة الفراولة ال�ساخنة
 حلوى املار�شميلو, �شوكوالته بي�ضاء,�آي�س كرمي فراولة

 و تشمل رسم اخلدمة و جميع الرسوم احلكومية احمللية و الضرائب،األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

) ظه ًرا12 - �صباحا
ً 7 ( قائمة الإفطار

breakfast | Daily, 7.00 – 12.00
All European style savory dishes are complimented
with our signature sides – Asparagus, Mushrooms,
Tomato and White or Brown Toast

Bakery Basket (n) | 30

كل الأطباق املاحلة على النمط الأوروبي يتم تقدميها مع الأطباق
اجلانبية اخلا�صة بردهة اال�ستقبال املكونة من

Croissant, Danish Pastry, Muffin, White or Brown Rolls,
Toast

Two Free Range Eggs | 35
Scrambled, Poached, Fried or Boiled
Foul Medames (v) | 40

Traditional Arabic Style Fava Beans, Arabic Bread

Egg Shashouka (h) | 40
Traditional Arabic Style Scrambled Eggs, Arabic Bread
Classic Breakfast | 60
Scrambled, Poached, Fried or Boiled Eggs with
Turkey Bacon, Chicken Sausage, Hash Browns
Vegetarian Omelette (v) | 60
Shallots, Mushroom, Green and Red Pepper, Cheese
Smoked Salmon Omelette | 60

Smoked Salmon, Spinach

Cheese Omelette | 60
Turkey Bacon, Chicken Sausage, Hash Brown
Egg White Omelette (h) | 60
Spinach, Chili, Fresh Herbs
Eggs Benedict | 60

Smoked Turkey Bacon, Spinach, Toasted Muffins,
Poached Three Range Eggs, Hollandaise Sauce

Pancakes | 35

Bananas, Maple Syrup, Icing Sugar

French Toast | 35
Maple Syrup, Whipped Cream, Cinnamon Sugar
Bircher Muesli (n) | 35

Roasted Seeds, Apple, Raspberries

Fruit Platter (h) | 45
Freshly Sliced Fruits, Berries, Low Fat Yoghurt

30 | )�سلة املخبوزات ( ج
 �أرغفة خبز وتو�ست �أبي�ض �أو، مافن، معجنات، داني�ش،كروا�سان
 ع�سل الفواكه، مربى الربتقال، �أغذية حمفوظة،بنيزبد
60 | بي�ضتان دجاج مزارع مفتوحة
 �أو م�سلوق، �أو مقلي، �أو مطهو يف املاء،خمفوق
40 | )فول مدم�س (ن
 خبز عربي،فول مدم�س تقليدي على الطريقة العربية
40 | )�شك�شوكة البي�ض (�ص
 خبز عربي،بي�ض خمفوق تقليدي على الطريقة العربية
60 | �إفطار كال�سيكي
 �أو م�سلوق حلم الديك، �أو مقلي، �أو مطهو يف املاء،خمفوق
الرومي املقدد ونقانق الدجاج ها�ش براون
60 | )�أومليت نباتي (ن
 جنب، فلفل رومي �أخ�ضر و�أحمر، فطر،ب�صل �أحمر
60 | �أومليت ال�سلمون املدخن
 �سبانخ،�سلمون مدخن
60 | �أومليت باجلنب
 ها�ش براون، نقانق الدجاج،حلم الديك الرومي املقدد
)(بطاطا مفرومة ومقلية
60 | )�أومليت بيا�ض البي�ض (�ص
 �أع�شاب طازجة، فلفل حار،�سبانخ
60 | بي�ض بنديكت
 �سبانخ ي�ض دجاج مزارع مفتوحة،حلم الديك الرومي املقدد
 �صو�ص هولنديز، مافن حمم�ص،مطهو يف املاء
35 | بانكيك
 �سكر بودرة، �شراب القيقب،موز
35 | تو�ست فرن�سي
 �سكر بالقرفة، كرمية خمفوقة،�شراب القيقب
35 | )ميوزيل بري�شر (ج
 توت بري، تفاح،حبوب حمم�صة
45 | )�صحن الفاكهة (�ص
�شرائح من الفواكه الطازجة والتوت مع الزبادي منخف�ض
الدهون

 (ص) صحي، (ن) نباتي،الطبق املشار إليه بحرف (م) يحتوي على املكسرات
(h) Healthy (v) Suitable for Vegetarians (n) Contains Nuts. Gluten-free items are available on request
 و تشمل رسم اخلدمة و جميع الرسوم احلكومية احمللية و الضرائب،األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

)م�ساء11- �صباحا
ً 11( | قائمة طوال اليوم

All day menu | Daily, 11.00 – 23.00

عرو�ض القهوة اخلا�صة

Appetizers

55 | )مزة �ساخنة (م
 �سمبو�سك اجلبنة وفطاير ال�سبانخ،ك ّبة حلم ال�ضاين

Hot Mezze (n) | 55

Lamb Kebbeh, Cheese Sambousek, Spinach Fatayer

Steamed Dim Sum | 60
Seafood, Chicken, Vegetable and Red Bean Bun,
Soya, Black Vinegar

		
60 | دمي �سوم على البخار
 اخل�ضار ووكعكة فول الأحمرمع اخلل الأ�سود، الدجاج،البحرية

Salt & Pepper Prawns | 70

70 | الروبيان بلملح والفلفل
 رز و�صل�صة ال�صويا احللوة،ربيان تيمبورا

Cold Mezzeh (h) (v) (n) | 80

املق ّبالت
80 | )املزة الباردة (�ص) (ن) (م
. تبولة وفتو�ش، ورق عنب، متبل، لبنة،حم�ص

Lightly Tempura Battered Prawns, Sweet Soya Sauce,
Tartar Sauce
Hummus, Labneh, Moutabel, Warak Enab, Tabouleh,
Fattoush

Calamari Fritti | 85
Semolina Dusted Calamari, Zucchini, Aioli, Lemon
Asian Style Crab Cakes | 95

Black Soya Bean Salsa, Asian Inspired Salad, Lime,
Lemongrass Vinaigrette

			
85 | كالماري مقلي
 �أيويل النعناع وليمون، كو�سا،كالماري بال�سميد
95 | فطائر ال�سلطعون على الطريقة الآ�سيوية
، �سلطة على الطريقة الآ�سيوية،�صل�صة فول ال�صويا الأ�سود
تتبيلة الليمون وع�شبة الليمون

ال�سلطات
Salads
Greek Salad (h) | 60
Cherry Tomato, Cucumber, Capsicum, Red Onion,
Feta Cheese, Black Olive, Lettuce, Oregano, Basil,
Lemon Vinaigrette
Chef ’s Salad (h) (v) | 75

Mixed Greens, Cherry Tomatoes, Avocado,
Goat Cheese, Orange and Thyme Vinaigrette

60 | )ال�سلطة اليونانية (�ص
، جبنة فيتا، ب�صل �أحمر، فليفلة، خيار،طماطم �صغرية
 �صل�صة الليمون واخلل، ريحان، زعرت بري، خ�س،زيتون �أ�سود
75 | )�سلطة ال�شيف (�ص)(ن
 جبنة املاعز و، �أفوكادو، طماطم �صغرية،خ�ضار م�شكلة
الربتقال والزعرت ال�صنوبر
75 | )�سلطة �سيزر الكال�سيكية (�ص

Classic Caesar Salad | 75				  �صل�صة �سيزر و حلم العجل، بارميزان،خبز حمم�ص

Croutons, Parmesan, Caesar Dressing and Veal Lardons

With Chicken | 90
With Prawns | 105

90 | مع الدجاج
105 | مع القريد�س

Warm Chicken Salad (h) | 80

80 | )�سلطة الدجاج الدافئ (�ص
 ورق اجلرجري، الفجل، طماطم �صغرية،الكينوا

Asian Prawn Salad (h) (n) | 80

80 | )�سلطة اجلمربي الآ�سيوي (�ص)(م
، ماجنو طازج، فلفل حار، كزبرة، طماطم،خيار
 والفول ال�سوداين،التوفو

Quinoa, Cherry Tomato, Radish, Roquette Leaves

Cucumber, Tomato, Coriander, Chilli, Fresh Mango,
Tofu, Peanuts

Caprese Salad | 80

Roma Tomato, Buffalo Mozzarella, Fresh Basil,
Ciabatta Bread

80 | �سلطة كابري�س
، بافالو جنب موزاريال،الطماطم الرومانية
اخلبز الطازج �سياباتا ريحان

 (ص) صحي، (ن) نباتي،الطبق املشار إليه بحرف (م) يحتوي على املكسرات
(h) Healthy (v) Suitable for Vegetarians (n) Contains Nuts. Gluten-free items are available on request
 و تشمل رسم اخلدمة و جميع الرسوم احلكومية احمللية و الضرائب،األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

Soups | 55
Arabic Lentil (v)
Zaatar Pita, Croutons and Lemon
Minestrone Soup (h) (v)

Carrot, Zucchini, Cabbage, Beans, Basil Pesto

Miso Soup

Chicken, Shiitake Mushroom, Tofu, Bean Sprout,
Wakame, Spring Onion

Sandwiches and Wraps
Cheese Sandwich | 60
Gouda Cheese, Tomato, Dijon Mustard
Tuna Pan Bagnat | 60
Tomato, Celery, Artichoke, Roquette Leaves, Egg,
Olives, Grilled Ciabatta Bread
Smoked Salmon Wrap | 70
Tomato Tortilla, Lemon Infused Cream Cheese,
Guacamole, Mixed Lettuce
Tandoori Chicken Tikka Wrap | 70

Grilled Tortilla, Cucumber, Tomato and Mint Raita

Classic Croque Madame | 70

Rustic Bread, Smoked Turkey, Gruyère Cheese,
Fried Egg

BBQ Chicken Panini | 80

Roast Capsicum, Button Mushroom, Gruyère Cheese,
Barbecue Sauce

Classic Club Sandwich | 80

Grilled Chicken, Turkey Bacon, Fried Egg, Cheese,
Plum Tomato

Philly Steak Sandwich | 85

Prime Beef, Onion, Mushroom, Cheese Sauce,
Soft Bun

All Sandwiches and Wraps are accompanied with
French Fries, Potato Wedges or Mesclun Salad

55 |

ال�شوربات

)�شوربة عد�س (ن
قطع اخلبز العربي املحم�ص بالزعرت وليمون
				 )�شوربة ميني�سرتوين (�ص)(ن
 بي�ستو الريحان، والفول، امللفوف،اجلزر والكو�سة
�شوربة امليزو
 ب�صل، واكام، برعم الفا�صولياء، توفو، فطر ال�شيتاكي،دجاج
الربيع
					

ال�سندوي�شات

60 | �سندوي�شة اجلنب
 خردل ديجون، طماطم،جبنة جودا
60 | تونا بان باغنات
 زيتون مع، بي�ض، جرجري، ار�ضي �شوكي، كرف�س،طماطم
		
ال�سياباتا امل�شوي
70 | �سمكد �سلمون ورب
 واخل�س،طماطم التورتيا و كرمي الليمون مع اجلنب
70 | �سندوي�ش دجاج تكا امل�شوي
 فطر مع �صل�صة اجلبنة، ب�صل، حلم البقر،كعكة بان
		
70 | كروك مادام الكال�سيكية
 �شرائح الديك الرومي املدخن و، زبدة،خبز ريفي
 بي�ض مقلي،جبنة غرويري
80 | بانيني دجاج باربيك
جنب غرويري و�صل�صة،فلفل �أحمر وفطر بورتوبيلو م�شوي
باربيكيو
80 | �سندوي�ش كلوب كال�سيكي
 جبنة وطماطم، بي�ض، بيكون الديك الرومي،دجاج م�شوي
برقوقية
85 | فيلي �ستيك �سندو�ست
 فطر مع �صل�صة اجلبنة، ب�صل، حلم البقر،كعكة بان

 �أو �سلطة، �أ�سافني البطاط�س،وكلها تقدم مع البطاطا املقلية

 (ص) صحي، (ن) نباتي،الطبق املشار إليه بحرف (م) يحتوي على املكسرات
(h) Healthy (v) Suitable for Vegetarians (n) Contains Nuts. Gluten-free items are available on request
 و تشمل رسم اخلدمة و جميع الرسوم احلكومية احمللية و الضرائب،األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

برغرز

Burgers
Chargrilled Angus Beef or
Chicken Breast Burger (n) | 95

Caramelized Onion, Cheddar, Pickled Vegetables

Wagyu Burgers Three Ways (n) | 110

Topped with Foie Gras, Caramelized Onion,
Cèpe Mushroom, Lettuce

Lobby Wagyu Deluxe Burger | 110
Wagyu Beef, Mushroom, Fried Egg, Cheddar Cheese,
Caramelized Onion, Focaccia Bread, Apple Slaw

95 | )بريغر �صدر دجاج �أو حلم م�شوي على الفحم (م
 �شمندر خملل، خ�س، جنب �شيدر،�صل�صة ب�صل مكرمل
110 | )برغر واجو البقري بثالث طرق (م
 فطر البوليط واجلرجري، ب�صل م�س ّكر،مغطى بكبد الأوز
110 | لوبي واغيو ديلوك�س برغر
 جبنة الت�شدير مع كعكة الب�صل، بي�ض مقلي، فطر،حلم البقر
 تفاح،بالكراميل

Mains						
		

Penne or Spaghetti | 70
Your choice of Sauce Bolognese, Arrabbiata or
Creamy Mushroom
Quesadilla | 70

Soft Tortilla, Tomato Salsa, Guacamole, Sour Cream

Chicken Satay | 70
Lemongrass Marinated Chicken Breast, Nasi Goreng,
Prawn Crackers
Fish and Chips | 95

Tempura Battered Cod, French Fries, Tartar Sauce

Sushi Bento Box (h) | 110

California Roll, Tuna Maki, Sashimi, Chicken Karaage,
Miso Soup, Wakame Salad

الأطباق الرئي�سة

70 | بينه با�ستا �أو معكرونة
 �أرابياتا �أو فطر بالكرمية،اختيارك من �صل�صات بولونيز
70 | كا�سيديال
 كرميا حام�ضة، غواكامويل، �صل�صة طماطم،تورتيال
		
70 | �ساتيه الدجاج
 وروبيان كراكرز، نا�سي جورينج،�صدر الدجاج املتبل بالليمون
95 | )�سمك وبطاطا مقلية (في�ش �آند ت�شيب�س
 جرجري،اطا مقلية،�سمك القد مغط�سة بطبقة من املخي�ض
و�صل�صة تارتار
105 | )�صندوق �سو�شي بنتو (�ص
 دجاج، �سا�شيمي،تونا ما كي،لفائف كاليفورنيا
 �شوربة مي�سو و�سلطة واكامي،)كراج (مقلي

احللويات

Desserts
Ice Cream | 20 (per scoop)

Vanilla, Chocolate, Strawberry

Lemon Sorbet | 20 (per scoop)
Crème Brûlée | 60

Vanilla Custard, Caramel Crust, Pistachio Biscotti

Exotic Fruit Platter (h) | 70

Mixed Berries, Acacia Honey, Natural Yoghurt

Warm Chocolate Fudge Brownie (n) | 70
Vanilla Ice Cream, Whipped Cream, Caramel,
Hot Fudge Sauce

20 | )اي�س كرمي (لكل مغرفة
 الفراولة, ال�شوكوالته,الفانيليا
20 | )لة الليمون �شربات (لكل مغرفة
60 | كرمي برويل
 ب�سكوتة ف�ستق حلبي، كراميل كر�ست،فانيال كا�سرتد
70 | )طبق فاكهة غريبة (�ص
 زبادي طبيعي، �أكا�سيا ع�سل،توت م�شكل
70 | ال�شيكوالتة الدافئة فادج براوين
، كراميل،  كرمية خمفوقة،فانيال �آي�س كرمي
ال�صل�صة احلارة والفدج

85 | )طبق اجلنب (م
واخلبز
كريكري
،العنب
،الكرف�س
،والتني
،اختيار اجلنب الدويل
Selection of International Cheese, Baby Figs, Celery,
املحم�ص
Grapes, Crackers, Toasted Bread
Cheese Platter (n) | 85

 (ص) صحي، (ن) نباتي،الطبق املشار إليه بحرف (م) يحتوي على املكسرات
(h) Healthy (v) Suitable for Vegetarians (n) Contains Nuts. Gluten-free items are available on request
 و تشمل رسم اخلدمة و جميع الرسوم احلكومية احمللية و الضرائب،األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

قائمة املوكتيل
�إحتاد �سباركلر | 100
ع�صري التفاح� ،شراب زهرة البل�سان ،بيوريه الدراق ،بيوريه با�شون
فروت� ،شراب اجلرينادين ،ع�صري ليمون� ،شرائح من الفواكه
الطازجة،ماء ال�صودا
فروت بن�ش | 35
ع�صري الربتقال والأنانا�س واملاجنا الطازج� ،شراب البا�شن
فروت،بيوريه الفراولة

Mocktail List
Etihad Sparkler | 100

Pitcher of Juices and Fresh Fruits

Fruit Punch | 35

Fresh Orange, Pineapple Juice, Mango Juice,
		Passionfruit Syrup, Strawberry Purée

Mint Lemonade | 35

Fresh Mint Leaves, Lemon Juice, Sugar Syrup, Sprite

فريجني كوالدا | 35
ع�صري الأنانا�س الطازج ،كرمية جوز الهند

Virgin Colada | 35

فريجني كوالدا | 35
ع�صري الأنانا�س الطازج ،كرمية جوز الهند

Virgin Mojito | 35

فريجن موهيتو | 35
ليمون طازج� ،سكر دامريارا ،نعناع طازج ،ماء ال�صودا
الفراولة والبابوجن | 35
�شراب زهرة ال�صف�صاف الفراولة الطازجة
�أوراق النعناع الطازج� ،شاي البابوجن
ماجنو ميول | 40
خليط �سميك من املاجنو واخليار والليمون طازج والع�سل
والزجنبيل وم�ستخل�ص /برية الزجنبيل

Fresh Pineapple Juice, Coconut Cream
Fresh Lime, Brown Sugar, Fresh Mint Leaves,
Soda Water

Strawberry Chamomile | 35
Elder Flower Syrup, Fresh Strawberry,
Fresh Mint Leaves, Chamomile Tea
Mango Mule | 40
Mango Purée, Cucumber, Fresh Lime, Honey,
Gingler Ale

اخليار الفراولة فريجن موهيتو | 35
الفراولة الطازجة و�أوراق النعناع املنع�شة ،والليمون االخ�ضر
الطازج واخليار واخليار ال�صودا

Cucumber Strawberry Mojito | 35
Fresh Strawberry, Fresh Mint Leaves, Fresh Lime,
Cucumber, Soda Water

احلديقة ال�سرية | 50
خليط من البا�شون فرووت و�شراب الورد وع�صري الليمون الطازج
واملياة الغازية

Secret Garden | 50
Passionfruit Purée, Rose Syrup, Fresh Lime Juice,
Soda Water

خليط جوز الهند والنعناع املثلج | 30
مياة جوز الهند وع�صري الليمون الطازج و�أوراق النعناع املنع�شة
�آي�س موكا | 35
ا�سربي�سو ،حليب� ،شراب ال�سكر� ،شوكوالته

Coconut Mint Cooler | 30

Coconut Water, Fresh Lime Juice, Fresh Mint Leaves

Iced Mocha | 35
Single Espresso, Milk, Sugar Syrup,
Chocolate Powder

األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي ،و تشمل رسم اخلدمة و جميع الرسوم احلكومية احمللية و الضرائب
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40 |

Premium Single Estate Coffee | 40
Brazil

A full bodied coffee with an intensive flavor. Its
distinctive sweetness and bold chocolate notes
are enhanced by hints of caramel and toast

Guatemala		

A medium bodied coffee with a complex flavor.
Its characteristically bold sweetness is coupled
with chocolate, caramel, honey and citrus notes

Ethiopia

A medium bodied coffee with a delicate flavor.
Its unique floral Jasmine notes are mixed with a
slight hint of citrus

الربازيل
 حالوة مميزة ونكهة ال�شوكوالته.قهوة كاملة القوام بنكهة مكثفة
اجلريئة يتم تعزيزها من خالل ذرات من الكراميل و
اخلبز املحم�ص
غواتيماال
. قهوة متو�سطة القوام بنكهة معخلوطة
تقرتن بحالوة جريئة مميزة مع ال�شوكوالته والكراميل والع�سل و
تلميح طفيف من احلم�ضيات طعم احلم�ضيات
�أثيوبيا
تختلط بنكهة اليا�سمني.قهوة متو�سطة القوام بنكهة لذيذة
الفريدة من نوعها مع تلميح طفيف من احلم�ضيات

قائمة ال�شاي والقهوة

Coffee and tea SELECTION
Espresso, Ristretto, Decaf Espresso | 30
Double Espresso, Decaf Double Espresso | 35
Americano, Macchiato, Decaffeinated | 40
Cappuccino, Café Latte | 35
Turkish Coffee | 35
Arabic Coffee | 50
Classic Hot Chocolate | 35
Traditional Moroccan Mint Tea | 50
Fresh Mint Tea | 35
Add your favourite flavour | 10

Caramel, Vanilla, Almond

برمييوم قهوة العزبة

30 |

 ا�سربي�سو بدون كافيني، ري�سرتيتو،ا�سربي�سو
35 |  ا�سربي�سو كبري بدون كافيني،ا�سربي�سو كبري
40 |  ماكياتو,�أمريكانو
35 |  كافيه التيه,كابت�شينو
35 | قهوة تركية
50 | قهوة عربية
35 | �شوكوالتة �ساخنة كال�سيكية
50 | ال�شاي بالنعناع املغربي التقليدي
35 | ال�شاي بالنعناع الطا
10 |

ا�ضف النكهة املف�ضلة لديك
الكراميل والفانيليا واللوز
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قائمة ال�شاي

Tea Menu

�شاي �أبي�ض

WHITE TEA

يني ت�شن | 90
يني ت�شن ،واملعروف با�سم "الإبر الف�ضية" ،هواروع نقيع بني كل
انواع ال�شاي االبي�ض ،يتم تغطية الرباعم البالتينية اللون كري�ش
طائر -ا�ستثنائي

Yin Zhen | 90

Yin Zhen, otherwise known as “Silver Needles”, is
the finest and most exquisite of all white teas, and its
platinum-coloured buds are covered in soft down.
Extraordinary

ال�شاي الأبي�ض 40 | 1837
�إ�صدار  1837مزيج من ال�شاي االبي�ض وقطع من الفواكهة بتالت
الزهور من مثلث بريمودا – مزيج كري�ستايل من ال�شاي الفخم
1837 White is an ethereal blend of white tea with
الأبي�ض هو مزيج من براعم ال�شاي الأبي�ض للم�ساء
notes of fruits and flowers from the Bermuda Triangle.

White Tea 1837 | 40

A crystalline and sophisticated tea for the evening

�شاي البيت الأبي�ض | 40
�شاي �أبي�ض �أثريي ب�أوراقه الغنية بالفواكه والأزهار العطرة يرتك
مذاقا دائما من التوت النا�ضج .يعترب �شاي متوازن ذو نكهة
This tea leaves an enduring aftertaste of ripe berries.
مركبة
A diplomatic and balanced tea of sophistication

White House Tea | 40

�شاي اليا�سمني االبي�ض الليلي | 90
يتم خلط �أرقى ورقات �شاي يني ت�شن مع عبق �أخاذ من اليا�سمني
The rarest Yin Zhen white tea tips are blended with
االبي�ض لتن�ش�أ رائحة �أخاذة ليا�سم�سنة الليل من روائع خلطات
the most enveloping and fragrant, night-blooming
تويننج
White Night Jasmine Tea | 90

TWG jasmine

�شاي �أخ�ضر
GREEN TEA

جايوركو ال�ساموراي | 90
ال�شاي الأخ�ضر ال�ساحر من خلطات تويننج ينتج رحيقا رائعا
خالي ًا من التانني لي�صدح رحيق من الزينيا والع�شب الطازج –
With its verdant taste, this intoxicating TWG green tea
عمل فني
yields an exquisite nectar, boasting a tannin-free

Gyokuro Samurai | 90

اليابان � -شاي �سن�شا الإمرباطور | 35
�شاي من تي دبليو جي فاخر ذو نكهة رائعة ،ويعترب هذا ال�شاي
الياباين الأخ�ضر منا�سب مع �أو بعد الوجبات ،حيث ميتاز بغناه
بفيتامني ج كما �أنه يحتوي على القليل من التايني

infusion with the sweet scent of fresh grass. A work
of art

Emperor Sencha | 35
This invigorating Japanese green tea is ideal after
a meal, as it is rich in vitamin C and contains little
theine

ال�صني � -شاي فوجيان �أخ�ضر | 45
كان هذا ال�شاي الأخ�ضر املميز ينتج بكمية حمدودة من حديقة
نائية على جبل تاي مو يف فو دنع �ضمن �إقليم فوجيان ،على
ارتفاع  1000مرت .تتم معاجلة ال�شاي من برعم منفرد �أخ�ضر
وناعم ،غني ببوليفينول ال�شاي وفيتامني ج .غرين �أوف فوجيان
�شاي فريد حقا يقدم �أف�ضل ما لدى العاملني ،حيث متتزج نعومة
ملحات الع�سل الغني مع �أفخر �أنواع ال�شاي الأبي�ض يف املنطقة،
وتتم موازنته ببع�ض الأرز وال�صنوبر.

Green of Fujian Tea | 45
Processed from a single bud, this tea is green and
delicate, rich in tea polyphenols and vitamin C.
Balanced by overtones of cedar and pine, Green of
Fujian is a truly extraordinary tea

�شاي �سلفر مون | 40
هو خليط من �أنواع ال�شاي الأخ�ضر مقدم من  TWGومنكه
بالتوت والفانيال ومل�سة بهارات لطيفة� .شاي للحظات اخلا�صة
املميزة.

Silver Moon Tea | 40
A TWG blend of green teas accented with a grand
berry and vanilla bouquet. Suave with just a hint of
spice

�شاي زهرة اجلي�شا | 40
�أنيق وغاية يف ال�صفاء من خلطات تويننج من ال�شاي الأخ�ضر
والفواكه اجلنوبية النا�ضجة منقوعة يف كوب معطر ليزيل التوتر
ويهدء االع�صاب ويغمرنا بالر�ضا

Geisha Blossom Tea | 40
Elegant and highly refined, this TWG blend of green
tea and refreshing, ripe southern fruits infuses into a
fragrant cup that will calm and appease
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Sakura! Sakura! Tea | 50
An ode to spring, this fragrant TWG blend evokes
Kyoto’s most celebrated season. A scattering of
cherry blossoms and green tea yields a most
aromatic and elegant fragrance
Royal Orchid Tea | 40

This TWG semi-fermented Formosa Oolong is
delicately infused with the fragrance of a night
blooming orchid, suggestive of a warm summer
evening

Alexandria Tea | 40
A dreamy reminder of Arabian nights, this green tea
is subtly scented with rare mint and Mediterranean
corn flowers
Royal Moroccan Mint Tea | 40

50 | �ساكورا! �ساكورا! ال�شاي
 وهذا مزيج من خلطات تويننج يثري عبق ًا ملو�سم،ق�صيدة للربيع
االحتفاالت يف كيوتو بنرث من �أزهار الكرز وال�شاي الأخ�ضر لتنتج
رائحة عطرية �أنيقة
40 | رويال اوركيد ال�شاي
هذا من خلطات تويننج �شبه الفرموزا �أولوجن املخمرة وال�شاي
ال�صيني اال�سود هو مليئ بعناية مع رائحة االوركيد الليلية لنعي�ش
االيحاء ب�أم�سية �صيفية دافئة

40 | �شاي الإ�سكندرية
 لي�ست �سوىTWG هذه التوليفة من ال�شاي الأخ�ضر بوا�سطة
 فهي ممزوجة برباعة بالنعناع،تذكري حامل بالليايل العربية
والبهارات املتو�سطية
40 | ال�شاي املغربي امللكي

يج�سد هذا ال�شاي �أفخر �أنواع ال�شاي الأخ�ضر وخليط ا�ستثنائي
This tea boasts one of the finest green teas and an
، فهو كوب من الأ�صالة والفخامة املغربية،من النعناع الربي
exceptional blend of wild mints. With rare resins and
fresh notes of the world’s rarest elixirs – amber, myrrh,  وي�ضفي هذا اخلليط نكهة.ودعوة ممتعة تذكر بالق�صور الفريدة
musk, and precious calambac – this blend truly yields  فهو يحتوي على الراتنج النادر ومل�سات ن�ضرة من،مهيبة حقا
، �صمغ �شجرة املر، الأمربي- �أندر �أنواع الإك�سري يف العامل
a majestic infusion
 �شاي الأناقة والتطور ب�أبهى ال�صور.امل�سك والكالمبك ال�ساحر

BLACK TEA

ال�شاي الأ�سود

Earl Grey Gentleman | 40

A rich and robust Ceylon is balanced with intense
and fragrant TWG Bergamot, giving this black tea
blend a sparkling citrus aroma and an enduring and
refreshing aftertaste. A dashing tea of sophistication

Yunnan Fop | 40
A sophisticated TWG black tea with a distinguished
savour – a balance of strength and smoothness with a
suave aftertaste

40 | �إيرل غريه جنتلمان
 املكثفTWG �شاي �سيالين غني وقوي يوازنه برتقال برغموت
 مما مينح هذا ال�شاي الأ�سود عبري الليمون الرائع،والفواح
�شاي �أنيق وراقي.ومذاق دائم ومنع�ش
40 | يوننان فوب
ال�شاي الأ�سود املتطور من خلطات تويننج مع طعممميزلتوازن
القوة والنعومة مع نكهة متبقية يف الفم

30 | �شاي الإفطار الإجنليزي
إجنليزي
ل
ا
إفطار
ل
ل
كرفيق
مت مزج هذا ال�شاي الكال�سيكي
English Breakfast Tea | 30
 يعد هذا ال�شاي قويا للغاية ويزخر مب�سحات الزهور.الأ�صيل
This classic was originally blended as an
 وهو �شاي من �أن�صاف الأوراق مثايل مع تو�ست ومربى،اخلفيفة
accompaniment to the traditional English Breakfast.
ال�صباح
Very strong and full bodied with light floral
undertones

New York Breakfast Tea | 40

A contemporary masterpiece evocative of the
sparkling city that never sleeps, this extraordinary
black tea is an inviting whole-leaf Assam with rich
and malty sweetness

40 | �شاي الإفطار من نيويورك
يعد هذا ال�شاي الأ�سود النادر نوعا فاخرا من �أوراق ال�شاي
الكاملة مت مزجه بحالوة ال�شعري الغنية لي�شكل حتفة ع�صرية
 �شاي تتنعم مبذاقه من.تذكر باملدينة املتلألئة التي ال تنام مطلقا
ال�صباححتى �ساعة مت�أخرة من الليل
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Five O’clock Tea | 40

A delectable infusion of the finest high-grown Ceylon
teas, medium-bodied and aromatic

Rwanda | 40

A rich and malty, broken-leaf black tea blended with
the vigour of cracked coffee beans. The best of both
worlds.

Comptoir Des Indes Tea | 40
An Eulogy to the renowned East India Company, this
rich and elegant infusion, warm in the mouth, is a
TWG Tea chai blend of black tea and spices

40 | �شاي ال�ساعة اخلام�سة
�شاي �شهي من �أفخر �أنواع ال�شاي ال�سيالين الذي يزرعفي
 يتمتع هذا ال�شاي الأ�سود العطري متو�سط.املناطق املرتفعة
.القوام بلون الكهرمان والذهب مع نكهة الفاكهة اللذيذة
وهو �شاي فاخر حقا
40 | رواندا
ال�شاي الأ�سود الغني املدعم بالورود واملمزوج مع عنفوان حبوب
 ال�شاي املعتق-  �أف�ضل ما يف العامليني.النب املت�شققة
40 | كومباتري دي�س اندي�س
 هذا اخلليط املنقوع،تذكري ب�شركه الهند ال�شرقية امل�شهورة
الدافىء على الل�سان هو من تويننج مزيج من ال�شاي الأ�سود
والتوابل

Alfonso Tea | 40
A magnificent alliance of black tea and rare mango
with a secret combination of TWG fruits and flowers
that is fragrant and comforting

40 | �شاي الفون�سو
حتالف رائع بني ال�شاي الأ�سود واملاجنو النادرة مع مزيج �سري
من الفواكه توينينج والزهور هذا عبق ومريح

Napoleon Tea | 35
This tea of destiny combines a high quality black tea
with a sophisticated TWG blend of sweet French
spices with a hint of vanilla

35 | �شاي نابليون
هذا ال�شاي من من خلطات تويننج يجمع بني �شاي �أ�سود عايل
اجلودة مع مزيج من خلطات تويننج مطور بالبهارات الفرن�سية
احللوة وذرة من الفانيليا

Black Tea 1837 | 40
TWG Tea’s renowned signature tea, 1837 Black is a
unique blend of black tea with notes of fruits and
flowers from the Bermuda triangle which leaves a
lingering aftertaste of Ripe berries, anise, and caramel

40 | 1837 ال�شاي الأ�سود
 مزيج فريد من-  الأ�سود1837  ال�شاي ال�شهري �إ�صدار- تويننج
ال�شاي اال�سود مع قطع من الفواكه والزهورات من مثلث برمودا
الذي يرتك بالفم طعما مفعما بنكهة التوت النا�ضج واليان�سون
والكراميل

red TEA

35 | �شاي الكراميل
من
�سخية
فتافيت
مع
ب�سخاء
أ�سود
ل
ا
اللذيذ
يتم خلط هذا ال�شاي
This tasty black is generously blended with the real
كاراميل تويننج لتنتج حالوة �سل�سة ناعمة وغنية �ضمن املنقوع
morsels of TWG caramel and yields as a sweet,

Caramel Tea | 35

smooth and rich infusion

Red of Africa - South Africa | 40
Delicate red tea from South Africa blended with
sweet TWG Tea spices and marigold. This theinefree tea can be served warm or iced, at any time of
the day, and is ideal for children too.
HERBal TEA
Chamomile Tea | 35
Soft and soothing, these Chamomile flowers boast
rich honey aroma

40 |  �شاي �أفريقيا الأحمر الفاخر- جنوب �أفريقيا
�شاي �أحمر لذيذ من جنوب �أفريقيا ممزوج ببهارات �شاي
 ميكن تقدمي هذا ال�شاي اخلايل من. وزهرة القطيفةTWG
التايني �ساخنا �أو باردا طوال اليوم وهو مثايل للأطفال كذلك

�شاي االع�شاب
35 | �شاي البابوجن
هذه الأزهار الناعمة والهادئة تتباهى بها زهور البابوجن و
نكهة الع�سل الغنية

BLue TEA
Milk Oolong | 50

This exceptional Chinese method Oolong is lightly
fermented and offers a delicate aroma that is both
milky and toasted

50 | احلليب ال�صيني اال�سود
هذه الطريقة ال�صينية اال�ستثنائية املخمرة بلطف مفعمة برائحة
ح�سا�سة على حد �سوا ًء باحلليب �أو حمم�صة
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امل�شروبات الغازية

Soft beverages
still water | Small | Large
Acqua Panna - Italy | 25 | 30
Al Ain - UAE | 10 | 15

مياه معدنية | �صغري | كبري
30 | 25 |  �إيطاليا- �أكوا بانا
15 | 10 |  الإمارات العربية املتحدة- العني

مياه فوارة

sparkling water | Small | Large
30 | 25 |

San Pellegrino - Italy | 25 | 30
Perrier - France | 30
carbonated drinks | 25

25 |

 �إيطاليا- �سان بليغرينو
30 |  فرن�سا- بريييه

ال�سندوي�شامت�شروبات غازية

Coca Cola, Diet Coca Cola, Fanta Orange
 �سربايت, فانتا برتقال, كوكا كوال دايت,كوكا كوال
Sprite, Bitter Lemon, Soda Water, Tonic Water , بيب�سي, برية الزجنبيل, مياه تونك, مياه �صودا,�سربايت دايت
Ginger Ale, Pepsi, Diet Pepsi, 7up, Diet 7up
 �سفن �أب دايت, �سفن �أب, مرييندا برتقال,بيب�سي دايت
energy drinks | 45
Red Bull Energy Drink, Red Bull Sugar Free
fresh juices | 30
Orange, Pineapple, Mango, Apple
Pomegranate, Lemon, Watermelon
Grapefruit, Carrot
juices | 25
Cranberry, Tomato, Apple

45 | م�شروب الطاقة

 رد بول خايل من ال�سكر,رد بول م�شروب الطاقة
30 |

ع�صائر طازجة

, بطيخ, رمان ليمون, تفاح, ماجنو, �أنانا�س,برتقال
 جزر,جريب فروت
25 |

ع�صائر

 تفاح, طماطم,ع�صري التوت الربي
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