
SALADS   السلطات 
Greek Salad (VD) 
Tomatoes, sliced cucumbers, onions, feta cheese  
and olives, oregano and olive oil 
 

 (VD)سلطة يونانية  50
الطماطم, شرائح الخيار,البصل, جبنة الفيتا 

 والزيتون ,الزعتر وزيت الزيتون

Salad Niçoise (SD) 
Tomatoes, tuna, boiled eggs, olives, anchovies  
topped with vinaigrette dressing 
 

 (SD)سلطة نيسواز  70
الطماطم,التونة, البيض المسلوق,الزيتون, الأنشوجة 

 مع صلصة الخل
  

Caesar Salad (SD) 
Fresh romaine lettuce tossed in Caesar dressing  
topped with croutons and parmesan cheese 

Plain 
with Chicken 
with Prawns (S) 

  
 
  

50 
60 
80 

 (SD)سلطة سيزر 
الخبز مكعبات الخس الطازج في صلصة السيزر مع 

    المحمص وجبنة البارميزان
 عادي

 مع الدجاج
 (S)مع القريدس 

  

APPETIZERS   المقبلات 
Seared Scallops (S) 
Served with lemon-herb potatoes 

80 
 

 (S)المحارات الصدفية 
 تقدم مع الليمون والبطاطا بالأعشاب

  
Crisp Salmon Filet (S) 
with cilantro pesto 

 (S)فيليه السلمون الهش  80
 مع كزبرة البيستو

  
Beef Spare Ribs  
in sweet and sour sauce 

 اضلاع لحوم البقر 90
 في صلصةالحلو والزبادي

  
Boneless BBQ Chicken Wings 70  أجنحة الدجاج الخالية من العظم مع

 صلصةالباربكيو
  

Marinated Fried Calamari (S) 
with chef’s spicy sauce 
 

 (S)الكلماري المتبل المقلي  60
 مع صلصةالشيف بالتوابل الحارة

Smoked Salmon (S) 
with traditional condiments on brown toast 

 (S)السلمون المدخن  75
 مع التوابل التقليدية على الخبز البني المقرمش

  
Grilled Jumbo Prawns (S) 
with sliced avocado and mango  
topped with sweet citrus dressing 
 

 (S)الجمبري الجامبو المشوي  80
 مع شرائح الأفوكادو والمانجو وصلصلة الليمون الحلو

  

Vietnamese Rice Roll (V) 
with spicy Nuc-cham sauce 

 (V)رز الفيتنامية الفائف ال 50
 مع صلصة حارة

  
Selection of Arabic Mezzeh 
Select 4 items of your choice: 

Hummus (VN) 
Moutabel (VN) 
Tabouleh (V) 
Vine Leaves (V) 
Fattoush (VN) 
Fattayer (D) 
Sambousek (D) 

 اختيارات المزة العربية 75
 اصناق من اختيارك : ٤حدد 

 (VN)الحمص 
 (VN)المتبل 
  (V)التبولة 

 (V)ورق العنب 
 (VN)الفتوش 
 (D)الفطاير 

 (D)السمبوسك 
  

SOUPS   الحساء 
Soup of the Day 40 حساء اليوم 

  
Traditional Lentil Soup (V)  
served with croutons and fresh lemons wedges 

 (V)شوربة العدس التقليدية  45
 تقدم مع مكعبات الخبز المحمص و قطع الليمون الطازج

  
Roast Tomato and Basil Soup (V) 
Roasted plum tomatoes and basil 

 (V)حساء مشوي الطماطم والريحان  45
 برقوق الطماطم المشوي والريحان

  

All prices are inclusive of 10% service charge and 10% municipality fee      رسوم بلدية٠١% رسوم خدمة و ٠١الأسعار اعلاه تشمل %  



SANDWICHES   السندويشات 
Millennium Beef Burger (D) 
Juicy Angus beef burger topped with sautéed 
onions, mushrooms, beef bacon, cheddar cheese, 
crisp lettuce and sliced tomatoes 
 

 (D)ميلنيوم برجر اللحم  90
برجر انجوس اللحم البقري مع البصل المقلي،الفطر، 

لحم البقرالمقدد ، جبنة الشيدر،الخس المقرمش و 
 شرائح الطماطم

  
Steak Sandwich (D) 
200g Angus tenderloin of beef on toasted French  
baguette with roasted capsicum, pickles and let-
tuce 
 

 (D)ستيك ساندويش  90
انجوس لحم البقر على الرغيف الفرنسي مع غ ٠٢٢

 الفلفل المشوي,المخللات و الخس
  

Double Decker (D) 
Grilled chicken, fried eggs, beef bacon, tomatoes,  
lettuce and emmental cheese 
 

 (D))دبل دكر( ذات الطابقين 80
الدجاج المشوي ،البيض المقلي ،لحم البقر المقدد ، 

 الطماطم ، الخس وجبنة إيمنتال
  

Shawarma Roll (D) 
Spice-marinated chicken, pickles, tomatoes and  
garlic-mayonnaise rolled in warm Saj bread  
and pickles 
 

 (D)لفائف الشاورما  70
الدجاج المنقع بالتوابل,المخللات,الطماطم و الثوم مع 

 المايونيز ملفوف في خبز الصاج الدافئ و المخللات
  

Beef Quesadilla (D) 
Tortilla filled with marinated beef strip, capsicum,  
onions, jalapeno and cheddar cheese 
 

 (D)كاساديلا لحم البقر  80
التورتيا المليئة بقطع لحم البقر المتبل ، الفلفل الحلو ، 

 البصل ، فلفل حار وجبنة شيدر
  

*All sandwiches are served with French fries   *يتم تقديم جميع السندويشات مع بطاطس محمرة  

PASTA   المعكرونة 
Your choice of 1 pasta and  1sauce 

Penne, Tagliatelle, Linguine, Spaghetti or  
Fettuccini 
Napolitana, Bolognese, Arabiatta, Alfredo or 
All'aglio 

 من الصلصة ١من المعكرونة و  ١اختيارك من  80
البنني ، التالياتيلي ، اللينجويني ، السباغيتي أو 

 الفيتوشيني
 النابوليتانا ، البولونيزي ، الارابياتا ، ألفريدو أو 

 الأليو
  

RISOTTO   الريزوتو 
With your choice of 
Mixed Vegetables (V) 
Porcini mushrooms (V) 
Seafood (S) 

  
60 
75 
95 

 مع اختيارك من:
 (V)الخضروات المختلطة 

 (V)الفطر البورسيني 
 (S)المأكولات البحرية 

  

PIZZA   البيتزا 
Beef Pepperoni (D)  90  بيبروني لحم البقر(D) 

  
Vegetarian Pizza (VD) 
with mozzarella cheese, zucchini, mushrooms 
and capsicum topped with basil and herbs 
 

 (VD)بيتزا نباتية  90
مع جبنة الموتزاريلا ، كوسى، فطر وفلفل حلو مع 

 الريحان و الأعشاب
  

Quattro Formaggi (VD) 
Parmesan, mozzarella, pecorino and provolone 

 (VD)كواترو فورماجي  110
 البارميزان ,الموزاريلا ، بيكورينو و بروفولوني

  
Napolitana (VD) 
Tomato sauce and basil 

 (VD) نابوليتانا 90
 صلصة الطماطم و الريحان

  
Seafood Pizza (SD) 
Prawns, mussels, squid and baby octopus 

 (SD)بيتزاالمأكولات البحرية  120
 القريدس ,بلح البحر, الحبار و الأخطبوط الطفل

  
Gourmet Pizza (D)  
with tomato sauce, chili flakes,  Italian and Hun-
garian  
sausage, diced turkey ham, gorgonzola  
and mozzarella 

 (D)بيتزاالذواقة  120
مع صلصة الطماطم ، رقائق الفلفل الحار, السجق 

الإيطالية و الهنغارية ، مكعبات لحم الديك الرومي ، 
 جورجونزولا وجبنة الموزاريلا

  

All prices are inclusive of 10% service charge and 10% municipality fee      رسوم بلدية٠١% رسوم خدمة و ٠١الأسعار اعلاه تشمل %  



MAIN COURSES   الطبق الرئيسي 
Pan fried Salmon (S) 
Pan fried salmon seasoned with oregano salt and 
pepper on a bed of asparagus with side salad 
 

 (S)السلمون المقلي  130
السلمون المقلي مع توابل الملح والفلفل على سرير من 

 الهليون مع سلطةجانبة
  

Oven baked Fillet of Hammour (S) 
Served with parsley potatoes and side salad 
 

 (S)شرائح الهامور المخبوز بالفرن  130
 تقدم مع البطاطا والبقدونس و سلطة جانبية

  

Cream Dory Schnitzel (S) 
Cream dory schnitzel with gratin potato and side 
salad 
 

 (S)شريحة سمك كريم دوري  110
 تان و سلطة جانبيةاشريحة كريم دوري مع البطاطا غر 

  

Oriental Mixed Grill 
Shish kebab, shish tawouk, beef kofta and lamb 
cutlet  
with French fries and side salad 
 

 المشويات المختلطة الشرقية 185
شيش كباب ، شيش طاووق ، كفتة لحم البقر و كستلاتة 

 الضأن مع بطاطس محمرة و سلطة جانبية
  

Chicken Parmigiana (D) 
Breaded chicken breast with Napolitana sauce  
and cheese 
 

 (D)دجاج البرمجيان  110
 مخبوز صدر الدجاج مع صلصة نابوليتانا والجبن

  

FROM THE GRILL   المشويات 
Grilled Jumbo Prawns (S) 
 

 (S)جمبري جامبو مشوي  160

Grilled Half Baby Chicken  
 

 نصف دجاجة مشوية 110

Grilled Lamb Cutlets  185 كستليتا الخروف المشوية 

Grain-fed Black Angus Tenderloin (200g) 190  ستيك متن الأنجوس الأسود التي تعتمد على الحبوب 
 غ(٠٢٢(

  
Grain-fed Black Angus Rib Eye (300g) 
 

ستيك ضلع الأنجوس الأسود التي تعتمد على الحبوب  195
 غ(٠٢٢( 

Select your choice of 1 side dish and sauce:    وصلصة :واحد حدد اختيارك من طبق جانبي  

Sauces   الصلصات 
Peppercorn Sauce, Mushroom Sauce,  

Garlic sauce or Béarnaise 
 صلصة الفلفل ، صلصة الفطر ،  

 صلصة الثوم أو صلصة بيرنيز

SIDE ORDER  الطلبات الجانبية 
Mixed Sautéed Mushrooms (V) 
French Fries (V) 
Pan-fried Spinach (V) 
Sautéed Green Asparagus (V) 
Mixed Vegetables (V) 
Creamy Roasted Garlic Mashed Potatoes (V) 
Plain Rice 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

 (V)الفطر المقلي المختلط 
 (V)بطاطس مقلية 
 (V)السبانخ المقلية 

 (V)سوتيه الهليون الأخضر 
 (V)الخضروات المختلطة 

 (V)البطاطا المهروسة مع دسم الثوم المشوي 
 أرز عادي

  

CURRIES    الكاري 
Madras Lamb Curry  
Sizzling curry flavour of Southern India  
served with paratha and pickles 
 

 مدراس لامب كاري 105
 نكهة كاري جنوب الهند تقدم مع الباراتا و المخللات

  

Mughlai Chicken Curry 
North Indian chicken served with Indian bread  
served with paratha and pickles 
 

 غاليوكاري الدجاج الم 105
دجاج شمال الهندي تقدم مع الخبز الهندي يقدم مع 

 الباراتا و المخللات
  

Amritsar Vegetarian Curry 
Amritsari style spicy vegetable curry  
served with paratha and pickles 
 

 امريتسار نباتي الكاري 85
أسلوب امريتسار نباتي الكاري الحار مع الباراتا و 

 المخللات
 

All prices are inclusive of 10% service charge and 10% municipality fee      رسوم بلدية٠١% رسوم خدمة و ٠١الأسعار اعلاه تشمل %  



All prices are inclusive of 10% service charge and 10% municipality fee      رسوم بلدية٠١% رسوم خدمة و ٠١الأسعار اعلاه تشمل %  

HEALTHY CORNER   الخيار الصحي 

 
STARTERS 

   
 المقبلات

Steamed Prawns and Scallops (SO) 
on bed of spring vegetables and olive oil 

 (SO)الجمبري و الاسكالوب على البخار  125
 على سرير من خضروات الربيع و زيت الزيتون

  
Lemon Supreme of Chicken (O) 
served with quinoa parsley salad 

 (O)الدجاج بالليمون  110
 مع سلطة الكينوا والبقدونس

  

 
SALADS 

   
 السلطات

Steamed Chicken Strips (OD) 
with green apple, celery and light yogurt dress-
ing 

 (OD)شرائح دجاج على البخار  90
 مع التفاح الأخضر,الكرفس والزبادي الخفيف

  

 
MAIN COURSES 

   
 الطبق الرئيسي

Poached Salmon Steak (SO) 
On bed of soba noodles    

 (SO)ستيك السلمون المسلوق  130
 على سرير من شعيريةالسوبا

  
Tenderloin Beef Steak (O) 
served with grilled eggplant, capsicum  
and coriander sauce   

 (O)ستيك لحم الخاصرة  190
 مع مشوي الباذنجان،الفلفل الحلو و صلصة الكزبرة

  

DESSERTS   الحلويات 
Cake of the Day (D) 35  كعكة اليوم(D) 

  
Warm Chocolate Fondant (D) 
with vanilla ice cream 

 (D)فندان الشوكولاته الدافئ  40
 مع الآيس كريم بنكهةالفانيليا

  
Chocolate Éclair (D) 40  ايكليير الشوكولاته(D) 

  
Caramel Pecan Tart  (D) 40  تورتة الجوز(D) 

  
Oven baked Cheesecake (D) 40 كعكة الجبن المخبوز بالفرن (D) 

  
Cheese Platter (D) 
4 cheeses served with crackers 

 (D)طبق الجبن  85
 اجبان تقدم مع الخبز الهش ٤
  

Seasonal Fruit Platter (V) 40  طبق الفاكهة الموسمية(V) 
  

Ice Cream (D) 
2 scoops of your choice: Vanilla or chocolate 
 
Additional scoop 

40  
  
 

10  

م( البوظة  ط كري  (D))الآي
 كرات من اختيارك : الفانيليا اوالشوكولاتة ٠
 

 كرة إضافية

BIRYANIS   البرياني 
Lamb Biryani (N) 
 

 (N)برياني الخروف  105

Chicken Biryani (N) 105  برياني الدجاج(N) 
  

Vegetable Biryani (N) 85 برياني الخضار (N) 

*Biryani is served with papadam, raita and pickles   *يتم تقديم البرياني مع بابادام ، رييتا و المخللات  

https://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjABahUKEwiu3vvenYXIAhUEqxoKHdnyDsM&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2589clair&usg=AFQjCNHxdCqq1XfY2tEqOkgEs--35VMvIQ&bvm=bv.103073922,d.d24

