Latitude Night Menu
12H00am till 04H00am

Appetizers

المقبالت
Caesar Salad
Romaine lettuce with crispy beef bacon,
Anchovies and parmesan twists
سلطة القيصر
،خس روماني مع لحم البقر المقدد و المقرمش
سمك األنشوفي و جبن البارمجان

65

Mixed Green Salad (V), (O)
Choice of French, Balsamic or Thousand Island dressing
(ن) سلطة خضار
 البلسامك أو ثاوزند أيالند، مع إختيارك من الصلصة الفرنسية

55

Greek salad (V)
Kalamata olives, tomato, cucumber, feta, red onion,
Fresh marjoram, sea salt
)سلطة يونانية (ن
 مردوقش طازج و ملح البحر, بصل أحمر, جبنة فتا, خيار, طماطم,زيتون كاالماتا

65

Roma Tomato and Mozzarella (V)
Vine ripened tomato and buffalo mozzarella with basil pesto
)طماطم روما و جبنة الموزاريال (ن
طماطم عنقودية طازجة و جبنة الموزاريال مع بيستو الريحان

85

Soup
الحساء
Soup of the night
الحساء اليومي

50

Sandwich
الشطائر
Club Sandwich
Steamed chicken, beef bacon, avocado
Pesto mayonnaise, fried egg and French fries
شطيرة الدجاج
 أفوكادو، لحم البقر المقدد،دجاج على البخار
البيض المقلي و البطاطا،مايونيز مع البيستو

85

Beef steak sandwich (V)
85
Angus beef steak with onion confit and French mustard on ciabatta bread
شطيرة لحم البقر ستيك
ستيك من لحم البقري األنجوس مع كومبوت البصل و صلصة خرذل فرنسية بخبزالسياباتا

Beef Burger
Ground beef burger with traditional garnish, served with French fries
برغر لحم البقر
على خبز بالسمسم و البطاطا المقلية

الطبق المشار عليه بحرف (م) يعني إحتوائه على المكسرات و(ن) على النباتات و (ك) على الكحول
 خدمة%01  ضريبة و%01 جميع األسعار تتضمن
Dishes indicated with (V) are Vegetarian, (A) contains Alcohol, (O) Diabetic (N) contains Nuts
All prices are inclusive of 10% Municipality fees and 10% Service charge

80

Entrée
الطبق الرئيسي

AED

Grilled Tiger Prawns
With French fries and lemon butter sauce
الروبيان المشوي
مع البطاطا المقلية و صلصة الليمون و الزبدة

240

Grilled catch of the day
With steamed vegetables and jasmine rice
شريحة سمك المشوية
مع خضار مطهية على البخار و أرز بالياسمين

140

Grilled Sirloin steak
With jacket potato, seasonal vegetables and Forest mushroom sauce
شريحة لحم خاصرة البقر المشوية
مع البطاطا المحمرة بالفرن و صلصة الفطر

175

Grilled marinated Chicken Breast (A)
Cajun spices served with peppercorn, mushroom
or red wine sauce, accompanied by
market vegetables and French fries
(ك) صدر دجاج مشوي
،متبلة ببهارات الكجن مقدمة مع صلصة الفلفل
صلصة الفطر أو صلصة النبيذ األحمر
مع خضار و بطاطا مقلية

135

Grilled marinated Lamb Cutlets
With vegetable ratatouille and baked potato
ريش لحم الغنم المتبلة
ريش لحم الغنم المشوية تقدم مع راتاتوي بالخضار و بطاطس مطبوخة بالفرن

150

Spaghetti or Penne
Beef Bolognese, carbonara or tomato basil sauce
سباغتي أو بيني
 صلصة الكاربونارا،صلصة لحم البقر و الطماطم
أو صلصة الطماطم و الحبق

95

Vegetable Jalfrezi
Mixed vegetables cooked with tomatoes and
Peppers, served with Biryani rice
جالفاريزي الخضار
تشكيلة خضار مع صلصة الطماطم و الفلفل تقدم مع أرز البرياني

85

Dessert
الحلويات
Seasonal fresh fruit platter
طبق فواكه الموسم

60

New York cheese cake with
Chocolate fudge sauce
كعكة الجبن مع صلصة الشوكالتة

50

Arabic sweets selection
تشكيلة من الحلويات العربية

50

الطبق المشار عليه بحرف (م) يعني إحتوائه على المكسرات و(ن) على النباتات و (ك) على الكحول
 خدمة%01  ضريبة و%01 جميع األسعار تتضمن
Dishes indicated with (V) are Vegetarian, (A) contains Alcohol, (O) Diabetic (N) contains Nuts
All prices are inclusive of 10% Municipality fees and 10% Service charge

