APPETIZERS
Caesar Salad | 80
Romaine Lettuce, Croutons, Parmesan, Turkey Bacon Bits
With Grilled Shrimps | 115
With Chicken Breast | 105

SANDWICHES AND BURGERS
Classic Club Sandwich | 90
Turkey Bacon, Egg, Romaine Lettuce,
Mayonnaise, Tomato, Grilled Chicken Breast
Buttermilk Fried Chicken | 95
Slaw, Jalapeños, Miso Mayo, Soft Potato Bun
Chargrilled Angus Beef Burger | 105
Onion Relish, Cheddar, Romaine Lettuce, Pickles,
Sesame Bun

PASTA
Your Choice of Pasta
Spaghetti, Penne, Gnocchi
Your Choice of Sauce
Classic Tomato (v) | 80
Carbonara | 95
Bolognaise | 95
Arrabbiata-Chili (v) | 120
Seafood Arrabiatta | 120
Creamy Chicken and Mushroom | 95

FLAVOURS OF ASIA
Sweet and Sour Chicken | 115
Fried Chicken, Pineapple, Bell Pepper and
Steamed Jasmine Rice
Nasi Goreng (n) | 145
Indonesian Style fried Rice with Prawns, Topped
with Fried Egg, served with Prawn Crackers, Beef
and Chicken Satay
Pad Thai (n) | 145
Prawn, Rice Noodles, Red Onion and Chili
(v) Suitable for Vegetarians (n) Contains Nuts
All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

المقبالت
سلطة القيصر | 80
خس روماني ,خبز الثوم المحمص ,لحم الديك الرومي المقدد ,بيض مسلوق جبنة
البرميزان المبشوره مع صلصة القيصر الكالسيكية
مع صدر الدجاج | 115
مع روبيان مشوي | 105

البرغر والساندويش
الكالسيكي ساندويش كلوب | 90
خبز التوست الثالثي يقدم مع لحم الديك الرومي المقدد
بيض,خس ,مايونيز ,طماطم و صدر الدجاج المشوي
برغر صدر الدجاج المشوي على الفحم | 95
يقدم مع نكهة البصل المكرمل ,جبنة الشيدر ,لحم العجل المقدد خس ,مخلل الخيار
طماطم و خبز البرغر
برغر األنغوس البقري المشوي على الفحم | 105
يقدم مع نكهة البصل المكرمل ,جبنة الشيدر,خس ,مخلل الخيار طماطم وخبز البرغر

اتسابال
باستا من اختيارك
سباغيتي ،بيني ،نيوكي
صلصات من اختيارك:
صلصة الطماطم الكالسيكيه (ن) | 80
كاربونار | 95
كاربونار | 95
رابياتا الحاره (ن) | 120
ارابياتا ثمار البحر | 120
كريمة الفطروالدجاج | 95

خيارات آسيوية
دجاج حلو وحامض | 115
أرز الياسمين لمطهو على البخار ,أناناس ,فلفل حلو ,دجاج مقلي
ناسي غورنغ (مك) | 145
أرز مقلي على الطريقة اآلسيوية مع الروبيان ,يضاف اليه البيض المقلي يقدم مع
مقرمشان الروبيان ,اللحم البقري ودجاج ساتاي
باد تاي (مك) | 145
روبيان ,نودلز األرز ,بصل ,فلفل أحمر

األطباق المؤشرة بحرف (ن)  -نباتية (،مك)  -تحتوي على مكسرات
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

