AFTERNOON TEA | 250
BUBBLY AFTERNOON TEA | 350
Daily from 14.00 – 18.00

SAVORY
Poached Prawn and Avocado

Paprika Sour Cream, Radish, Grilled Baguette

Roasted Sirloin Beef

Watercress, Pickled Cucumber, Onion Bread

Grilled Chicken

Almond, Romaine Lettuce, Wholemeal Bread

Smoked Turkey Breast

Cranberry and Apple Slaw Roulade, Tomato Bread

Veggie Sandwich

Cucumber, Dill, Cream Cheese, Rye Bread

SWEET
Caprese Cake
Lemon Tart
Fruit Trifle
Battenberg Cake
Salted Caramel Center
Pastry Cream Chocolate Doughnut
Madeleine
Cranberry Shortbread
English Fruit Cake

SCONE
Plain Scones
Cranberry Orange Scones

Clotted Cream, Lemon Curd, Strawberry Jam

 و يشمل رسم اخلدمة و جميع الرسوم احلكومية احمللية و الضرائب،السعر املذكور بالدرهم اإلماراتي
PRICE IS IN UAE DIRHAM AND IS INCLUSIVE OF ALL APPLICABLE
SERVICE CHARGES, LOCAL FEES AND TAXES

45 | ال�سلطة

SALADS | 45
Traditional Greek Salad (v)
Classic Chicken Caesar Salad
Thai Style Beef Salad

Cucumber, Tomato, Spring Onion,
Mango and Sweet Chili, Coriander Dressing

Grilled Chicken Salad (n)

Quinoa, Roquette Leaves, Cherry Tomato

Roma Tomato and Mozzarella Salad (v) (n)

SANDWICHES | 65
Grilled Chicken

Lettuce, Provolone Cheese, Mustard Mayonaise,
Spinach Focaccia Bread

Scottish Smoked Salmon

Avocado, Romaine Lettuce, Beetroot Bread

Smoked Turkey

Pickled Vegetables, Watercress, Onion Focaccia Bread

Roast Sirloin of Beef (n)

Red Onion Jam, Roquette Leaves، Brown Baguette

Cheddar Cheese & Tomato (v)

Avocado, Roquette Leaves, Mustard Mayonaise،
White Baguette

Buffalo Mozzarella (v) (n)

Roma Tomato, Olive Ciabatta Bread

QUICHE OF THE DAY | 65
FRENCH MINI PASTRY | 35

For a wide variety of French Mini Pastries please visit
our cake counter or ask your server

DIONE ICE CREAM ON STICK | 20
Chocolate Coffee, Vanilla Coconut Cone
Vanilla Caramel, Vanilla Salted Caramel,
Vanilla Caramel Peanut Stick

)�سلطة يونانية تقليدية (ن

�سلطة �سيزرالكال�سيكية مع الدجاج
�سلطة حلم البقر التايالندي

 الب�صل الأخ�ضر، طماطم،خيار
 مع �صل�صة ال�سويت ت�شيلي والكزبرة،ماجنو
)�سلطة الدجاج امل�شوي (م
 طماطم الكرز، جرجري،الكينوا
)�سلطة جنب املوزاريال و الطماطم (م) (ن

65 | ال�سندوي�شات
الدجاج م�شوي

، مايونيز، خردل، جنب الربوفولوين، خ�س،دجاج م�شوي
خبز الفوكات�شيا بال�سبانخ

ال�سلمون املدخن اال�سكتلندي

 خبز ال�شمندر، خ�س،�أفوكادو

تركي مدخن

 خبز الفوكات�شيا، ب�صل،  بقلة،خ�ضار خملل
)�شرائح حلم البقر امل�شوية (م
 خبز الباجيت الأ�سمر، جرجري،مربى الب�صل الأحمر
)جنب ال�شيدر والطماطم (ن
 خبز الباجيت الأبي�ض، مايونيز خردل، جرجري،�أفوكادو
)بافالو موتزاريال (م) (ن
 خبز ال�شيباتا بالزيتون، طماطم،جنب املوتزاريال

65 | كي�ش اليوم
35 | معجنات فرن�سية �صغرية

 تف�ضل بزيارة ركن الكيك �أو،للتمتع بت�شكيلة وا�سعة من املعجنات الفرن�سية
ا�ستف�سر من النادل

20 | ديون �آي�س كرمي
 فانيليا، فانيليا بجوز الهند،�شوكوالته بالقهوة
، فانيليا بالكراميل اململح،بالكراميل
فانيليا بالكراميل والفول ال�سوداين

(v) Suitable for Vegetarians (n) Contains Nuts )يحتوي مكسرات (م) نباتي (ن
 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
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�أنواع ال�شاي الكال�سيكية الرئي�سية
اليابان � -شاي �سن�شا الإمرباطور | 45

�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

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.

جنوب �أفريقيا � -شاي �أفريقيا الأحمر الفاخر | 45

�شاي �أحمر لذيذ من جنوب �أفريقيا ممزوج ببهارات �شاي TWG
وزهرة القطيفة .ميكن تقدمي هذا ال�شاي اخلايل من التايني �ساخنا �أو
باردا طوال اليوم وهو مثايل للأطفال كذلك.

جنوب �أفريقيا � -شاي ليمون بو�ش | 40

ال�شاي الأحمر من جنوب �أفريقيا ممزوج بالفاكهة احلم�ضية .منع�ش،
ميكن تقدمي هذا ال�شاي اخلايل من التايني �ساخنا �أو باردا طوال اليوم.

�أنواع ال�شاي الكال�سيكية الرئي�سية
�إيرل غريه جنتلمان | 45

�شاي �سيالين غني وقوي يوازنه برتقال برغموت  TWGاملكثف والفواح،
مما مينح هذا ال�شاي الأ�سود عبري الليمون الرائع ومذاق دائم ومنع�ش.
�شاي �أنيق وراقي.

ال�شاي املغربي امللكي | 45

يج�سد هذا ال�شاي �أفخر �أنواع ال�شاي الأخ�ضر وخليط ا�ستثنائي من
النعناع الربي ،فهو كوب من الأ�صالة والفخامة املغربية ،ودعوة ممتعة
تذكر بالق�صور الفريدة .وي�ضفي هذا اخلليط نكهة مهيبة حقا،
فهو يحتوي على الراتنج النادر ومل�سات ن�ضرة من �أندر �أنواع الإك�سري
يف العامل  -الأمربي� ،صمغ �شجرة املر ،امل�سك والكالمبك ال�ساحر.
�شاي الأناقة والتطور ب�أبهى ال�صور.

SELECTION OF TWG TEA GRAND
CRUS PRESTIGE
Emperor Sencha Green Tea - Japan | 45

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

Fujian Green Tea - China | 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

Red Tea - South Africa | 45

Delicate blend with sweet TWG Tea spices and
marigold. Warm or iced, this theine-free tea can be
served anytime of the day, and is ideal for children

Lemon Bush - South Africa | 40

Red tea from South Africa blended with citrus fruits.
Refreshing, this TWG theine-free tea can be served
warm or iced at any time of the day

GRAND CLASSIC TEAS
Earl Grey Gentleman | 45

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

Royal Moroccan Tea | 45

This tea boasts one of the finest green teas and an
exceptional blend of wild mints. With rare resins and
fresh notes of the world’s rarest elixirs – amber, myrrh,
musk, and precious calambac – this blend truly yields
a majestic infusion

األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي ،و تشمل رسم اخلدمة و جميع الرسوم احلكومية احمللية و الضرائب
ALL PRICES ARE IN UAE DIRHAM AND ARE INCLUSIVE OF ALL APPLICABLE
SERVICE CHARGES, LOCAL FEES AND TAXES

ال�شاي الكال�سيكي خالل ال�صباح
�شاي الإفطار الإجنليزي | 45

مت مزج هذا ال�شاي الكال�سيكي كرفيق للإفطار الإجنليزي الأ�صيل.
يعد هذا ال�شاي قويا للغاية ويزخر مب�سحات الزهور اخلفيفة ،وهو �شاي
من �أن�صاف الأوراق مثايل مع تو�ست ومربى ال�صباح.

�شاي الإفطار من نيويورك | 50

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 تذكر باملدينة املتلألئة
التي ال تنام مطلقا� .شاي تتنعم مبذاقه من ال�صباح حتى �ساعة مت�أخرة
من الليل.

CLASSIC TEAS FOR THE MORNING
English Breakfast Tea | 45

This classic was originally blended as an
accompaniment to the traditional English Breakfast.
Very strong and full bodied with light floral
undertones

New York Breakfast Tea | 50

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

EXCLUSIVE TEA BLENDS

�شاي الإ�سكندرية | 45

هذه التوليفة من ال�شاي الأخ�ضر بوا�سطة  TWGلي�ست �سوى تذكري
حامل بالليايل العربية ،فهي ممزوجة برباعة بالنعناع والبهارات املتو�سطية.

�شاي �سلفر مون | 50

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

�شاي البيت الأبي�ض | 60

�شاي �أبي�ض �أثريي ب�أوراقه الغنية بالفواكه والأزهار العطرة يرتك مذاقا
دائما من التوت النا�ضج .يعترب �شاي متوازن ذو نكهة مركبة

 1837ال�شاي الأ�سود | 40

ال�شاي توقيع ال�شهري  TWGال�شاي  1837 ،الأ�سود هو مزيج فريد
من ال�شاي الأ�سود مع مالحظات من الفواكه و الزهور من مثلث برمودا ،
الذي يرتك الطعم العالقة من الثمار النا�ضجة  ،اليان�سون  ،و الكرمل.
الكال�سيكية اخلالدة .

�شاي ال�ساعة اخلام�سة | 40

�شاي �شهي من �أفخر �أنواع ال�شاي ال�سيالين الذي يزرع يف املناطق املرتفعة.
يتمتع هذا ال�شاي الأ�سود العطري متو�سط القوام بلون الكهرمان والذهب
مع نكهة الفاكهة اللذيذة .وهو �شاي فاخر حقا.

Alexandria Tea | 45

A dreamy reminder of Arabian nights, this green tea
is subtly scented with rare mint and Mediterranean
corn flowers

Silver Moon Tea | 50

A TWG blend of green teas accented with a grand
berry and vanilla bouquet. Suave with just a hint of
spice

White House Tea | 60

This tea leaves an enduring aftertaste of ripe berries.
A diplomatic and balanced tea of sophistication

1837 Black Tea | 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

Five o’clock Tea | 40

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

األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي ،و تشمل رسم اخلدمة و جميع الرسوم احلكومية احمللية و الضرائب
ALL PRICES ARE IN UAE DIRHAM AND ARE INCLUSIVE OF ALL APPLICABLE
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MOCKTAILS
Etihad Sparkler | 40

Apple Juice, Elder Flower Syrup, Peach Purée,
Passionfruit Purée, Grenadine Syrup, Lemon Juice,
Fresh Fruits Cuts, Soda Water

Fruit Punch | 40

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

Virgin Colada | 40

Fresh Pineapple Juice, Coconut Cream

Virgin Mojito | 40

Fresh Lime, Damerara Sugar, Fresh Mint, Soda Water

Red Velvet | 40

Peach and Strawberry Purée, Lemon Juice,
Fresh Fruits Cuts, Soda Water

Spiceberry Fizz | 40

Spiced Berry Syrup with hints of Clove, Nutmeg,
Cinnamon and Star Anise, Orange, Soda Water

Basil and Elder Flower Smash | 40

Elderflower Syrup, Fresh Basil, Fresh Lime, Soda Water

Raspberry and Rose Blossom | 40

Raspberry and Rose Essence, Fresh Raspberries,
Lemon, Soda Water

Rhubarb Sunrise | 40

Rhubarb Cordial, Fresh Orange Juice,
Fresh Strawberries, Soda Water

Iced Mocha | 45

Single Espresso, Milk, Sugar Syrup, Chocolate Powder

PREMIUM COFFEE SELECTION
Espresso, Ristretto, Decaf Espresso | 35
Double Espresso, Decaf Double Espresso | 45
Americano, Cappuccino, Café Latte | 40
Macchiato, Mochaccino | 40
Turkish Coffee | 40
Classic Hot Chocolate | 40

قائمة املوكتيل

40 | �إحتاد �سباركلر

، بيوريه با�شون فروت، بيوريه الدراق، �شراب زهرة البل�سان،ع�صري التفاح
، �شرائح من الفواكه الطازجة، ع�صري ليمون،�شراب اجلرينادين
ماء ال�صودا

40 | فروت بن�ش

، �شراب البا�شن فروت،ع�صري الربتقال والأنانا�س واملاجنا الطازج
بيوريه الفراولة

40 | فريجني كوالدا

 كرمية جوز الهند،ع�صري الأنانا�س الطازج

40 | فريجن موهيتو

 ماء ال�صودا، نعناع طازج، �سكر دامريارا،ليمون طازج

40 | رد فيلفيت

، مع قطع الفواكه الطازجة، ع�صري ليمون،بيوريه الدراق والفراولة
ماء ال�صودا

40 | فوار التوت

 جوزة الطيب، القرفة، اليان�سون، الربتقال،ميك�س ع�صري التوت مع ال�صودا
والقرنفل

40 | �شراب الريحان

 مع ال�صودا والليمون الطازج، ريحان طازج،�شراب زهرة البل�سان

40 | توت العليق و روز بلو�سوم

 ماء ال�صودا، الليمون، التوت الطازج،توت العليق وروز �إي�سن�س

40 | ع�شبة راوند ال�شروق

 ماء ال�صودا، ع�صري الربتقال الطازج مع الفراولة،ع�شبة الرواندا

45 | �آي�س موكا

 �شوكوالته، �شراب ال�سكر، حليب،ا�سربي�سو

ت�شكيلة من القهوة الفاخرة

35 |  ا�سربي�سو بدون كافيني، ر�سرتيتو،ا�سربي�سو
45 |  ا�سربي�سو كبري بدون كافيني، ا�سربي�سو كبري
40 |  كافيه التيه, كابت�شني و,�أمريكانو
40 |  موكات�شينو،ماكياتو
40 | قهوة تركية
40 | �شوكوالتة �ساخنة كال�سيكية
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SOFT BEVERAGES

امل�شروبات الغازية

STILL WATER | Small | Large

مياه معدنية | �صغري | كبري

Acqua Panna - Italy | 30 | 40
Al Ain - UAE | 25 | 30

40 | 30 |  �إيطاليا- �أكوا بانا
30 | 25 |  الإمارات العربية املتحدة- العني

SPARKLING WATER | Small | Large

مياه فوارة

San Pellegrino - Italy | 30 | 40
Perrier - France | 30
Al Ain - UAE | 25 | 30

30 | 25 |  الإمارات العربية املتحدة- العني

CARBONATED DRINKS | 35

35 | ال�سندوي�شامت�شروبات غازية

Coca Cola, Diet Coca Cola, Fanta Orange
Sprite, Diet Sprite, Bitter Lemon
Soda Water, Tonic Water, Ginger Ale
Pepsi, Diet Pepsi, 7up, Diet 7up

40 | 30 |  �إيطاليا- �سان بليغرينو
30 |  فرن�سا- بريييه

 فانتا برتقال, كوكا كوال دايت,كوكا كوال
 ليمون مر, �سربايت دايت,�سربايت
 جنجر �آيل, ماء التونيك,مياه ال�صودا
 �سفن �أب دايت, �سفن �أب, بيب�سي دايت,بيب�سي

45 | م�شروب الطاقة

ENERGY DRINK | 45
Red Bull Energy Drink, Red Bull Sugar Free

 رد بول خايل من ال�سكر,رد بول م�شروب الطاقة
35 |

FRESH JUICES | 35

ع�صائر طازجة

 ماجنو, �أنانا�س,برتقال

Orange, Pineapple, Mango

WHITE WINE | Glass | Bottle

SPARKLING WINE

De Bortoli VIVO Sauvignon Blanc, | 35 | 160
Australia
Piccini Verdicchio - Italy | 45 | 210
Michel Chapoutier Bila Haut Blanc, | 55 | 260
France

Villa Sandi Prosecco II Fresco NV, | 70 | 345
Italy

RED WINE

CHAMPAGNE
Veuve Clicquot Yellow Label Brut | 95 | 475
Veuve Clicquot Rosé | 110 | 550

De Bortoli VIVO Cabernet Sauvignon, | 35 | 160 BEER | 330ml
Australia
Hitachino Nest Wine Ale, Japan | 55
Cusumano Merlot, Italy | 45 | 210
Coopers, Autralia | 40
Trapiche Pure Malbec, Argentina | 55 | 260
Affligem, Belgium | 50
ROSÉ WINE
Lindeman’s Bin 35, Australia | 35 | 160
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