
COCKTAIL     WHITE WINE 
Long Island Tea               AED 65 
rum, vodka, tequila, tri sec, lemon juice, coke 

Bull Frog                          AED 75 
vodka, gin, tequila, rum, blue curacao, lemon juice, red bull 

Pina Colada                   AED 55 
rum, malibu, pineapple juice, coconut cream 

Mojito                             AED 55 
rum, mint, lime wedges, brown sugar, soda water 

Margarita                        AED 55 
tequila, cointreau, lime 

 

 MOCKTAIL  
Strawberry Mojito             AED 25 
fresh strawberry, mint, lime, syrup, soda water 

Virgin Sangria                  AED 25 
fresh seasonal fruits with apple juice, sprite 

Mint Lemonade                AED 25 
fresh lemon, mint, sugar, soda 

 

 BEER 
Amstel                        

Budweiser                  

Fosters 

Heineken                    

Beck’s                        

Corona 

Stella Artois                

Warsteiner 

Bacardi Breezer 

 

AED 42 

AED 42 

AED 42 

AED 42 

AED 42 

AED 46 

AED 46 

AED 46 

AED 42 

Jacob’s Creek Reserve Chardonnay (Australia)  

Chateau Grand, AOC Bordeaux Blanc (France)  

Emotivo Pinot Grigio, Lombardy IGT (Italy)  

Masia Pereleda Blanco, Catalunya (Spain)  

Table Mountain Chardonnay (S Africa) 

 

   RED WINE 
Mouton Cadet, Bordeaux (France)  

Jacob’s Creek Shiraz Cabernet (Australia)  

Zonin Regions Valpolicella (Italy)  

Masia Merlot (Spain)                  

Table Mountain Shiraz (South Africa) 

CHAMPAIGN & SPARKLING 
LIQUEURS 
Bailey’s Original          AED 20           

Jagermeister               AED 20 

 

Moet & Chandon Imperial                                        AED 250 

Pol Remy Brut NV                                                     AED 52 

WHISKEY & BOURBON 
Dalmore 12 YO 

Glenlivet Founder’s Reserve                                                                              

Glenfiddich 12 YO                                           

Chivas Regal 12 Years 

JW Black Label                                                 

Jack Daniel’s                                             

Jim Beam 

VODKA & GIN 
Grey Goose       AED 65 

Absolut                        AED 35  

Russian Standard         AED 35 

Smirnoff Red       AED 35 

Hendricks                     AED 50  

Bombay Sapphire        AED 35 

RUM & TEQUILA  
Bacardi 8 Anos 

Bacardi Carta Blanca                                            

Captain Morgan Spiced Rum                                 

Captain Morgan White                                          

Patrol Silver 

Jose Cuervo Tradicional Reposado                       

El Jimador Blanco 

LA TERRASSE  
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AED 475 

AED 450 

AED 260 

AED 43 

AED 42 

AED 525 

AED 350 

AED 300 

AED 42 

AED 42 

AED 95 

AED 55 

AED60 

AED 60 

AED 60 

AED 50 

AED 40 

By Bottle / Glass 

AED 45 

AED 35 

AED 35 

AED 30 

AED 55 

AED 40 

AED 30 



ALL DAY BREAKFAST  
Two Farm Eggs (H)               

من بيض المزرعة2                                                                                             AED 40                                                                                                                

cooked to your preference: : Fried / Omelet / Poached / Scrambled (H) 

مخفوق/ مسلوق / أومليت / مقلي : من بيض المزرعة، يتم طهيها حسب ما تفضله2   

Turkey / beef bacon, chicken / beef sausages, hash brown and grilled tomato 
دجاج، بطاطا مفرومة وطماطم مشوية/ رومي مقدد، سجق بقري / لحم بقري   

 

Side Dish             

 AED 18                                                                                                     طبق جانبي 

(choose any one item – 2 pcs)  
(قطعة 2 -اختر أي عنصر واحد )إفطار  -طبق جانبي   

Turkey / Beef bacon, Chicken / Beef sausage or Hash brown 
مفرومةدجاج، بطاطا / رومي مقدد، سجق بقري / لحم بقري   

 

Fresh Pancakes / French                                                              AED 28 
توست فرنسي/ وافل / فطائر طازجة   

With pancake syrup, chocolate sauce and butter 
 تقدم مع شراب الفطائر، وصوص الشوكوالتة والزبد

 

Steak ‘n’ Eggs (S)                               AED 55 
(خ)ستيك وبيض   

Grilled beef sirloin steak, two eggs fried, béarnaise sauce, hash brown and grilled tomato 
بيضة مقلية، صوص بيرنيز، بطاطا مفرومة وطماطم مشوية 2ستيك خاصرة بقري مشوي،   

 

Healthy Fare (H)                              AED 40 
( ص( )خ)هيلثي فير   

Two eggs fried or omelet cooked with olive oil, topped with sliced avocado,  

pico de gallo, grilled tomato and steamed broccoli 
،بيضة مقلية أو أومليت مطهي بزيت زيتون، مغطى بقطع من األفوكادو والبيكو دي جالو 2  

البخاروالطماطم المشوية والبروكلي المطهي على   

 

SALADS & APPETIZERS 
Classic Caesar                               AED 38 
 سلطة سيزار كالسيك

Crispy romaine lettuce tossed with Caesar dressing,  

served with turkey bacon, crunchy croutons and parmesan cheese 
 خس روماين المقرمش مع تتبيلة سيزار، وتقدم مع لحم تركي مقدد، 

بارميزانقطع خبز محمص وجبن   

*add cajun spiced chicken                                                        AED 48 
 إضافة دجاج متبل بالكاجون 

*add grilled lemon prawns                                                         AED 55 
 إضافة قريدس مشوي بالليمون 

 

Greek (V) (H)                                                                 AED 38 
( ص( )ن)يوناني   

Romaine lettuce, cucumber, tomato, bell pepper, feta cheese and olives,  

olive oil-lemon dressing 
ليمون-خس روماين، خيار، طماطم، فلفل حلو، جبن فيتا وزيتون، تتبيلة زيت زيتون  

 

Grilled Chicken Skewers                                                             AED 45  
 أسياخ الدجاج المشوي

Cajun spice, Arabic and Thai marinated chicken skewers, mango-cilantro salsa 
 أسياخ الدجاج المتبلة بالكاجون على الطريقة العربية والتايالندية، وصلصة المانجو والكزبرة

 

Classic Nachos (V)                                                                     AED 36 
(ن)كالسيك ناتشوز   

Topped with melted cheese, pico de gallo and sour cream 
 مغطاة بالجبن الذائب والبيكو ديجالو والكريمة الحامضة

 

Oriental Hot Mezzeh                                                                  AED 45 

 مزة شرقي ساخنة 
Selection of fried Kibbeh, Meat and Cheese sambousik and Spinach  

fatayer with tahina sauce 
 مجموعة متنوعة من الكبة المقلية وسمبوسك الجبن واللحم وفطائر السبانخ وصلصة طحينة

 

 

 

 

 

 

 

COMFORT FOOD  
Californian Club (S)                                                            AED 55 

(خ)نادي كاليفورنيا   

Turkey ham, turkey bacon, Emmental cheese, avocado, lettuce and 

tomatoes in multi grain bread 
لحم ديك رومي مدخن، لحم بقري أو رومي مقدد، جبن إمنتال، أفوكادو، خس وطماطم في الخبز 

 المصنوع من الحبوب

 

BBQ Chicken Wrap                                                        AED 50    
 ملفوف الدجاج الباربكيو

Roasted chicken with smoky BBQ marinade, sautéed onions, pickle,  

lettuce wrapped in spinach tortilla 
دجاج مشوي مع تتبيلة الباربكيو المدخنة، البصل السوتيه، المخلل، الخس، ملفوفين في خبز التورتيال 

 بالسبانخ

 

Angus Steak Sandwich                                                       AED 70  
 ساندوتش أنجوس ستيك

Grilled Angus beef sirloin steak in ciabatta bread, rocket leaves,  

truffle oil and Pecorino cheese 
 ستيك سيريليون اللحم البقري المشوي في خبز تشيباتا، أوراق الجرجير، زيت الكمأة وجبن بيكورينو

 

Falafel Gyros (S) (V)                                                           AED 45  
 ستيك سيريليون اللحم البقري المشوي في خبز تشيباتا، أوراق الجرجير، زيت الكمأة وجبن بيكورينو

Pita bread with falafel, hummus, lettuce, tomatoes and Tzatziki sauce 
 خبز البيتا العربي مع الفالفل، الحمص، الخس، الطماطم وصوص التزاتزيكي

 

Angus Beef Burger                                                        AED 70  
 ساندوتش أنجوس برجر

Angus beef patty, turkey or beef bacon, pickle, fried onions, lettuce and 

cheddar cheese melt 
 قطعة لحم بقري، لحم بقري أو رومي مقدد، مخلل، بصل محمر، خس وجبن شيدر ذائب

 

Chicken Burger                                                        AED 55  
 برجر الدجاج

Homemade chicken patty, lettuce, tomatoes, sautéed mushrooms and 

mustard mayo  
 برجر الدجاج منزلي الصنع، خس، طماطم، عيش غراب سوتيه ومايونيز المسطردة 

PIZZA  
Margherita (V)                     AED 55 

( ن)مارجريتا   

Tomato, mozzarella cheese and fresh basil 
  طماطم، جبن موتزاريال وريحان طازج

 

Grilled Vegetables (V)                    AED 60 

(ن)خضروات مشوية    

Tomato, mozzarella cheese, onions, bell peppers, zucchini, olives and 

artichokes 
  طماطم، جبن موتزاريال، بصل، فلفل، كوسة، زيتون وخرشوف

 

Peri-Peri Chicken                                                        AED 70 

جاج بيري بيريد   

Tomato, mozzarella cheese, peri-peri marinated chicken, sautéed bell 

peppers 
  طماطم، جبن موتزاريال، دجاج بيري بيري متبل، فلفل رومي سوتيه

 

Salmone                      AED 70  
 سلمون

Smoked salmon, cherry tomatoes, capers, red onions and mozzarella 

cheese 
 سلمون مدخن، طماطم شيري، كبر، بصل أحمر، وجبن موتزاريال

  

Beef Salami                                                                        AED 60 

  سالمي اللحم البقري

Tomato, mozzarella cheese, beef salami and sliced onions 
 طماطم، جبن موتزاريال، سالمي اللحم البقري وشرائح البصل
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