
الشوربة

**خاص بوريفاج )ن، أ(   40 درهم
شوربة الهليون الطازجة مع الكمأة

شوربة بالسلطعون والذرة )ب، أ، ج(   45 درهم
تقدم مع خبز محمص بالثوم

السلطات

**سلطة  سيزر من بوريفاج )أ، ب، ج(   50 درهم
سلطة سيزر التقليدية مع مكعبات الخبز وشرائح البارميزان واألنشوجة

إضافة الدجاج   60 درهم
إضافة شرائح السلمون   70 درهم
إضافة الروبيان   75 درهم
سلطة العدس و الشمندر )أ، ن(    69 درهم

عدس بوي، السبانخ، الشمندر األصفر واألحمر، جبنة الفيتا وصلصة الليمون

سلطة الكينوا العضوية )ن، م(   73 درهم
مزيج الكينوا، تشكيلة الخس األسيوي، والطماطم الكرزية، والتوت البري، وصلصة  

بالجوز والليمون

سلطة السلطعون والبوميلو )ب، م(   79 درهم
سلطعون، البرتقال الهندي أو البوميلو، الثوم المعّمر، الجزر، عصير الليمون 

والفول السوداني والفلفل األحمر التايالندي

**سلطة األفوكادو والروبيان )ب، أ(   82 درهم
الجمبري المتبل، تشكيلة من الخس، صلصة األفوكادو الناضجة مع البارميزان

بوراتا )أ، م، ن(   89 درهم
البوراتا مع الجبنة، الطماطم التقليدية، أوراق الجرجير، الريحان والصنوبر

المقبالت

الكمأة والبارميزان المقلية )ب، أ، ج(   37 درهم
شرائح البطاطا المقلية والمغلفة بزيت الكمأة والبارميزان الطازج واألعشاب

قطع البطاطا الحارة   49 درهم
مايونيز سيريراكا والكراث

فلفل هالبينو بجبنة الشيدر   55 درهم
تقدم مع صلصة الفلفل الحلو وصلصة الطماطم

كنالماري )ب، أ، ج(   57 درهم
كاالماري مخبوزة، مع صلصة األيولي

كرات اللحم )أ، ج، ب(   59 درهم
تقدم مع صلصة الثنجي

**أجنحة دجاج بوريفاج الخاصة مع اختيارك من الصلصة   59 درهم
الحارة /  صلصة الشواء / صلصة بيري بيري

كروكيت لحم العجل   65 درهم
يقدم مع صلصة الجبن

البرجر

مراسي برجر الدجاج )أ، ج(   65 درهم
عجينة الدجاج، غواكامولي، صلصة الطماطم، والمايونيز والخردل وخبز بريوش

برجر لحم )أ، ج(   ٧٠ درهم 
قطعة لحم بقري، طماطم، فطر، بصل محمر، لحم مقدد وجبن

برجر بثالثة شرائح لحم )أ، ج(   ٧٤ درهم 
خس آيسبرج، طماطم، جبن ذائب، صلصة بالبصل

**برجر البوريفاج الخاص ٢٠٠ جرام )أ، ج(   85 درهم
عجينة لحم أنجوس، صلصة طماطم ، جبنة ذائبة، فطر ، ملفوف أحمر

**قطع لحم البقر مسحب اللزجة )أ، ج(   97 درهم
قطعة لحم بقر مطهوة ببطء، خس، خيار مخلل، صلصة شواء مدخن مع مايونيز 

بالخردل تقدم مع قطع البطاطا المقلية

البيتزا

مارغريتا )أ، ج، ن(   55 درهم
صلصة طماطم، جبنة موزاريال وأوريجانو

نباتي )أ، ج، ن(   ٥٩ درهم
أرضي شوكي، الهليون، الفطر، الزيتون والبصل، جبنة موبزاريال

مومباي )أ، ج(   6٥ درهم
قطع صدور دجاج تكا، بصل، فلفل أخضر، جبنة موزاريال ونعناع طازج

بيبروني )أ، ج(   ٦٧ درهم
صلصة طماطم، بيبروني بقر، جبنة موزاريال 

دجاج BBQ )أ، ج(   68 درهم
دجاج مسحب، صلصة الشواء، صلصة الطماطم، الزيتون، الفطر، الموزاريال، الزيت 

بالفلفل.

**حار ومفترس )أ، ج(   79 درهم
مقانق لحم مسحب، حبش، فلفل، صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال، الزيت الحار.

**بيتزا المأكوالت البحرية )ب، أ، ج(   85 درهم
سمك السلمون المدخن وبلح البحر والجمبري واألنشوجة وجبن الموزاريال

**الكمأة )أ، ج، ن(   95 درهم
فطر، كمأة، جرجير، صلصة طماطم، جبنة موزاريال شرائح البارميزان

الطبق الرئيسي

صدر دجاج مطهو ببطء )أ(   ١٣٠ درهم
هريس الجزر، حزمة الفاصوليا الخضراء، الجزر األبيض المحمص وصلصة الزعتر

شريح لحم بقري - ريب آي )أ(   ١٤٠ درهم
سلطة الجرجير والطماطم الكرزية، شرائح جبنة البارميزان، صلصة الفلفل

روبيان جمبو )أ(   ١٤٣ درهم
الشبت والبرتقال بالنعنع مع صلصة الطماطم المشوية والليمون

قطعة لحم الضأن   ١٤٥ درهم
كسكس، خضروات البحر األبيض المتوسط، صلصة النعناع

سلمون باألعشاب )ب، أ(   ١٤٩ درهم
يقدم مع هريس البازالء الخضراء، البطاطا المهروسة، وصلصة الطماطم مع حبوب 

الخردل

**سمك القاروص المقلي )ب، أ(   ١٥٩ درهم
يقدم مع سلطة راتاتوي، سبانخ سوتيه، صلصة الزبدة بالليمون والثوم

**فيليه لحم بقري تندرلوين )أ(   ١٦٠ درهم 
بطاطا مهروسة مع الكمأة، خضراوات على البخار، صلصة الفطر

الحلويات

بو بروليه )أ(   45 درهم
كريم برويليه مع التوت المشكل

**ريفاج ميس )أ(   48 درهم
المانجو وفاكهة باشيون فروت، الميرنج، آيس كريم جوز الهند

تيراميسو مع شوكوالتة بيضاء )أ، ج(   48 درهم
تيراميسو الشوكوالتة البيضاء مع كومبوت الفراولة

موس الشوكوالتة بالبرتقال )أ، ج(   52 درهم
كراميل مملح وشوكوالتة البرتقال الشهية

فاينانسر الفستق   54 درهم
كعكة الفستق وصلصة الكرز وآيس كريم الفانيال

**فطيرة التفاح )أ، ج، ن(   57 درهم
فطيرة التفاح الساخنة مع صلصة الكراميل وآيس كريم الفانيليا

**فوندانت الشوكوالتة )أ، ج(   57 درهم
كيك الشوكوالتة المذوبة تقدم مع آيس كريم الفانيليا

ساي تشيز! )ج، ن، أ(   72 درهم
أفضل أنواع الجبنة الموسمية مع التوابل

الطعامقائمة

)م( - مكسرات، )ن( - نباتي، )ب( - مأكوالت بحرية، )أ( - مشتقات ألبان، )ج( جلوتين
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم خدمة، ٧٪ رسوم بلدية، و٥٪ ضريبة قيمة مضافة ** توصية الشيف



SOUP

**BRB special (V, D)   40 AED

Fresh asparagus soup with truffle  

Crab & Corn Chowder Soup (S,D,G)   45 AED

Served with Garlic croutons

SALADS  
**Beau Rivage Caesar salad (D, S, G)   50 AED

Traditional Caesar salad with croutons, parmesan shaving and anchovies

Add chicken breast   60 AED

Add salmon fillet   70 AED

Add shrimps   75 AED

Lentil and Beets salad (D,V)   69 AED

Puy lentil ,baby spinach , yellow and red beets ,feta cheese and lemon dressing

Organic Quinoa Salad (V, N)   73 AED

Mix quinoa, Asian mix, cherry tomato, cranberry, pecan and citrus dressing.

Crab and pomelo salad (S,N)   79 AED

Crab, pomelo,chives,carrots , lemon juice, golden peanuts and thai red chilli

**Prawn Avocado salad (S,D)   82 AED

Marinated prawn , mix green ,ripe avocado and parmesan dressing

Burrata (D, N, V)   89 AED

Burrata cheese with heirloom tomato, rocket leaves, basil pesto and pine seeds

APPETIZERS  
Parmesan truffle fries (V, D)   37 AED

Steak fries coated truffle oil, fresh parmesan & herbs

Spicy potato wedges   49 AED

Sriracha mayo & scallions

Jalapeno cheddar   55 AED

Seved with sweet chili sauce and tomato salsa

Canal-Mari (S, D, G)   57 AED

Breaded calamari, aioli dip

Meat balls   59 AED

Served Sweet and tangy

**BRB SIGNATURE WINGS your choice of sauces   59 AED

Hot and spicy / Barbecue sauce / Peri peri sauce 

Veal croquettes   65 AED

Served with cheese sauce

BURGERS  
Marasi Chicken Burger (D, G)   65 AED

Chicken patty, guacamole, plum tomatoes, mustard mayo & brioche bun

Prime Beef Burger (D, G)   70 AED

Prime beef patty, tomato, mushroom, caramelized onion, bacon and cheese

Triplets Beef slider (D, G)   74 AED

Iceberg, totmato, melted cheese, onion soubise. 

**THE BEAU 200G signature burger (D, G)   85 AED

Angus beef patty, tomato chutney, melted cheese, mushroom, red cabbage 
slaw.

**Sticky Pulled Beef Brisket (D, G)   97 AED

Braised beef brisket, iceberg lettuce, gherkins, mustard mayo House smoked 
BBQ sauce served with steak fries

PIZZA

Margarita (D, G, V)   55 AED

Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano

Vegetarian (D, G, V)   59 AED

Artichoke, asparagus, mushrooms, olives and onions, mozzarella cheese

Mumbai (D, G)   65 AED

Chicken tikka, onion, green chilli, mozzarella cheese and fresh mint

Pepperoni (D, G)   67 AED

Tomato sauce, beef pepperoni and mozzarella cheese

BBQ Chicken (D, G)   68 AED

 Pulled chicken, barbeque sauce, tomato sauce, olives, mushrooms, mozzarella, 
herbed oil.

**Carnivores Spice (D, G)   79 AED

Pepperoni sausage, pulled beef, turkey ham, birds eye chilies, tomato sauce, 
mozzarella, chili oil

**Seafood delight (S, D, G)   85 AED

Smoked salmon, mussels, shrimps, anchovies and mozzarella cheese

**The Truffle (D, G, V)   95 AED

Mushroom, truffle, arugula, Tomato sauce, mozzarella cheese shaved parmesan

MAIN COURSE  
Confit Chicken Breast (D)   130 AED    
Carrot puree, Green beans Bunch, roasted parsnip and thyme jus

Rib eye Steak (D)   140 AED

Organic Baby Rocket and cherry tomato salad, shaved parmesan, pepper corn 
sauce

Tiger Prawns (S)   143 AED

Minted Fennel and orange, roasted tomato salsa, lemon

Lamb Chop   145 AED

Couscous, Mediterranean vegetable, mint jus

Herb Crusted Salmon (S, D)   149 AED               
Green peas puree, smashed potato, confit tomatoes, grain mustard sauce

**Mediterranean pan-fried Seabass (S, D)   159 AED

Ratatouille, wilted spinach, lemon garlic butter sauce

**Fillet Beef tenderloin (D)   160 AED

Truffle mashed potatoes, steamed garden vegetable, mushroom sauce

DESSERTS  
Beau Brûlée (D)   45 AED

Vanilla crème brûlée, mixed berries

**Rivage Mess (D)   48 AED

Mango and passionfruit, meringue, coconut ice cream

White Chocolate Tiramisu (D, G,)   48 AED

White chocolate tiramisu with strawberry compote

Chocolate Orange (D, G)   52 AED

Salted caramel and chocolate orange delice

Pistachio Financier   54 AED

Pistachio cake, cherry sauce with vanilla ice cream

**Apple Tart (D, G, N)   57 AED

Warm Apple tart with caramel sauce and vanilla ice cream

**Chocolate Fondant (D, G)   57 AED

Molten chocolate cake serves with vanilla ice cream

SAY CHEESE! (G, N, D)   72 AED

The best of the seasons cheese with condiments

MenuFood

(N) - Nuts,  (V) - Vegetarian,  (S) - Seafood,  (D) - Dairy,  (G) - Gluten
All prices are in UAE Dirhams & inclusive of 10% Service Charge, 7% Municipality Fee & 5% VAT.(**) Chef Recommendation







Fresh Juices
Choice of orange, pineapple or 
watermelon 

Children’s Margarita Pizza 

Bolo & Tomo (D,G)
Spaghetti with tomato sauce & 
topped with basil pesto

Penne Pasta with Cream Sauce

Super Hungry Time
Choice of the following condiments: 
French fries, potato wedges, mash 
potato, steamed vegetables or 
seasonal salad
With any of the following items 

Kids Specials
Mini cheese burger

Yummy Chicken
BBQ chicken drumsticks

Bengal’s & Mash
Beef sausage served with mashed 
potatoes & onion gravy
 
Children’s Favorite
Breaded chicken fingers

SUGARY GOODNESS
Kids Slice Fruits Platter 
Ice Cream 
Choice of vanilla, chocolate or strawberry

AED 
12

35

35

35

39

20
20

العصائر الطازجة
اختياركم من عصير البرتقال،

 ا�ناناس أو البطيخ  

بيتزا مارجريتا ل�طفال  

بولو و تومو (أ، غ)
معكرونة مع صلصة
 الطماطم والريحان 

معكرونة بيني مع صلصة الكريمة 

عندما تكون جائًعا
اختياركم من:

 بطاطا مقلية، بطاطس ودجز، بطاطس 
مهروسة، خضار مطبوخة 

أو سلطة موسمية
مع أي من ا�طباق التالية 

طبق ا�طفال الخاص
برجر بالجبن

دجاج لذيذ
أفخاذ الدجاج المشوية

نقانق مع الهريسة
سجق بقري يقدم مع بطاطس مهروسة

ومرق بصل 

المفضل لدى ا�طفال
أصابع دجاج بدقيق الكعك

الحلويات
شرائح الفواكه

ا¢يس كريم
اختياركم من فانيليا، شوكوالتة أو فراولة

(N) - Nuts, (V) - Vegetarian, (S) - Seafood, (D) - Dairy, (G) - Gluten
All prices are in UAE Dirhams & inclusive of 10% Service Charge, 7% Municipality Fee & 5% VAT.

م - (مكسرات)، ن - (نباتي)، ب - (مأكوالت بحرية)، أ - (مشتقات ألبان)، غ – (غلوتين)
كل ا�سعار بالدرهم ا²ماراتي وتشمل ١٠ ٪ رسوم خدمة، ٧٪ رسوم بلدية، و ٥٪ ضريبة قيمة مضافة


