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ركن العصائر الطازجة والمرطبات الرمضانية
جالب ببذور صنوبر - قمر الدين، تمر هندي

ليمون ونعناع - لبن إيران - كركديه

التمر والفواكهة المجففة 
سيجي - ونان - مدجول

مشمش - قراصيا - تفاح- مانجو - أناناس

خبز صاج سوري تقليدي 
من إعداد مدام جمال

خبز بيتا أبيض وبني - لفائف خبز عالمية - خبز فرنسي - خبز ألماني
زبدة مملحة فرنسية

الشوربات 
شوربة العدس التقليدية

شوربة الدجاج بالشعيرية منكهة بالمسك
شوربة الفطرمع الكريمة

كل مائدة
حمص باللحم والصنوبر 

ُيقدم مع خبز لبناني طازج وزيت زيتون

مجموعة مختارة من المازات
حمص، متبل، محمرة، ورق عنب

مجدرة، بامية، صلصة طماطم، طاجن سمك، سبانخ بفلفل
مخ ضأن، فاصوليا عريضة، سلطة بطاطا شامية، خصروات موسمية 

فتوش، تبولة، لبن زبادي وخيار
لوحة نية 
لوحة نية 

كبة وهبرة 
صلصة ثوم، صلصة الفلفل الحار

نباتي (ن) , يحتوي على المحار (مح) ، يحتوي على المكسرات (م) ، يحتوي على منتجات ا´لبان (د)
يحتوي على البيض (ب)يحتوي على الغلوتين ، (غ) اختيار صحي (ص) ، نبات السمسم النباتي، (سم)

جميع ا´سعار بالدرهم اÀماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية ١٠٪ ورسوم الخدمة  ٥٪ ضريبة القيمة

 ٢٢٥درهمÁ إماراتيÁ للفرد



بيت المونة
كشكه، كرات لبنة، شنكليش بطريقة حلب، مخلالت باذنجان 

مخلالت، زيتون أسود، جبنة مشللة، جبنة نابولسية
مناقيش جبنة وزعتر تقليدية

فول بالبهارات
فتة دجاج

تاباس عالمية
غريسيني بالسلمون، أسياخ كابريزي، سلطة سيزار بالدجاج بطريقة سردينيا

حديقة الطماطم من المواسم ا´ربعة، نيسواز تونة طازجة، كوكتيل روبيان خليجي

 ركن المأكوالت النيئة من إعداد طاهي السوشي
لفائف بطريقة كاليفورنيا، تشمل تونة حارة، خيار بأفوكادو و مانجو

Áلفائف نيجري معدة يدوي
تيماكي وتمبورا

صلصة صويا ممتازة - زنجبيل مخلل - واسابي

أطباق إماراتية تقليدية
هريس لحم الضأن بسمنة بكركم

مازات ساخنة شامية معدة لدينا
كبة بطريقة حلب بالصنوبر، سمبوسة بجبنة العكاوي

فطاير سبانخ بالسوماق
مسخنة دجاج ملفوفة يدويÁ، صينية كبة

فالفل معدة لدينا بالتوابل

البوفيه الساخن ومشويات شامية على الفحم
شيش طاووق منكه بلبن زبادي بالثوم

كفتة حلبي
كباب لحم ضأن بهريسة سورية

عرايس دوشكا
محشي ورق عنب مع فوارغ
كوسة صغيرة بلبن زبادي

داوود باشا بصنوبر
ملوخية مصرية بالدجاج 

طاجن دجاج ببازالء خضراء وبطاطا
بطاطا حارة تقليدية

أرز شعيرية منكه بالقرفة

نباتي (ن) , يحتوي على المحار (مح) ، يحتوي على المكسرات (م) ، يحتوي على منتجات ا´لبان (د)
يحتوي على البيض (ب)يحتوي على الغلوتين ، (غ) اختيار صحي (ص) ، نبات السمسم النباتي، (سم)

جميع ا´سعار بالدرهم اÀماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية ١٠٪ ورسوم الخدمة  ٥٪ ضريبة القيمة



نباتي (ن) , يحتوي على المحار (مح) ، يحتوي على المكسرات (م) ، يحتوي على منتجات ا´لبان (د)
يحتوي على البيض (ب)يحتوي على الغلوتين ، (غ) اختيار صحي (ص) ، نبات السمسم النباتي، (سم)

جميع ا´سعار بالدرهم اÀماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية ١٠٪ ورسوم الخدمة  ٥٪ ضريبة القيمة

بوفيه ساخن عالمي 
لفائف دجاج بطبقة تغطية با´عشاب مع صلصة الكريية الفطر 

الزانيا مخبوزة: بولونيز تقليدية، صلصة لحم، بشاميل، صلصة الطماطم
إناء يخنة ضأن مشوي بالفرن مع الخضروات و المرق 

فيليه سمك بياض على طريقة "الريفييرا الفرنسية": قبار، طماطم، بقدونس وزبدة
خضروات الموسم الرائعة بزبدة وثوم معمر 

برياني دجاج، بابادم، مقرمشات روبيان، ليمون مخلل، صلصة نعناع وتشاتني
قورمة خضروات هندية حارة

دال ماخاني، يخنة عدس تقليدي بطماطم وكريمة
خضروات حارة

لحم بقري محمر بفلفل حلو وفاصوليا سوداء
دجاج محمر بصلصة "سيشوان" بفلفل حار

نودلز أرز محمر على طريقة "سنغافورة"
أرز محمر يونغ تشو

سوق المأكوالت البحرية
مجموعة مختارة من المأكوالت البحرية الخليجية الطازجة مشوية أو مقلية

السلطان إبراهيم، بوم فريت، إلوب، سمك كنعد، نهاش أحمر 
كاالماري، إخطبوط، روبيان

أرز صيادية، صلصة كزبرة حارة، صلصة طحينة، قطع ليمون 
سلمون بري كامل من المحيط الهادئ محشو ومخبوز

حشوة بصنوبر وزبيب ذهبي، وسبانخ
سلطة شمندر مبشور

وصلصة خل ساخنة بالجوز

شاروما وأوزي شرقي
ضأن كامل مطهو ببطء مع أرز شرقي

لبن زبادي، مرق قرفة
شاورما دجاج عربية حارة ولبن زبادي 
مخلالت، صلصة ثوم، خبز بيتا لبناني



نباتي (ن) , يحتوي على المحار (مح) ، يحتوي على المكسرات (م) ، يحتوي على منتجات ا´لبان (د)
يحتوي على البيض (ب)يحتوي على الغلوتين ، (غ) اختيار صحي (ص) ، نبات السمسم النباتي، (سم)

جميع ا´سعار بالدرهم اÀماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية ١٠٪ ورسوم الخدمة  ٥٪ ضريبة القيمة

ركن آيس كريم
هيل، بقالوة، قشطة، أم علي

شوكوالتة، ليمون حامض، توت عليق، فراولة، فانيال

توت وفاكهة طازجة
بطيخ، أناناس، شمام، شمام، مانجو، بابايا

توت عليق، فراولة، توت أزرق

الحلويات
لقيمات تقليدية بعسل يمني

أم علي بحليب اÀبل والمكسرات
تشكيلة منتقاة من البقالوة الطازجة

أسياخ حلويات تركية
حالوة الجبن

قطائف عصافيري
مفروكة سمرا
جالش رمضان

قطائف بالمكسرات والجبنة
كعك التمر

حالوة منكهة
حلويات هندية
كنافة نابلسية

كيك بباشون فروت، إكلير صغير، تارت زاخا
حلوى شوكوالتة بالبندق، باشون بزنجبيل وشوكوالتة بيضاء

قبة موز وسمسم، شو بكراميل وبندق، كريم بروليه
أوبرا توت، موس تمر، تارت صغيرة بفاكهة



Iftar menu
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Fresh Juice Bar and Ramadan Refreshments
jallab with pine seeds - qamar al din - tamer hindi
lemon and mint - laban Iran - karkadee

Premium Dates and Dried Fruit
siggi - wannan - medjool
apricots - prunes - apples - mango - pineapple

Traditional Syrian Saj Bread 
By Madame Jamal
white and brown pita - international bread rolls - French baguettes - German loaf
French salted butter

Soups 
traditional yellow lentil
chicken vermicelli flavoured with musk
truffle infused cream of mushroom

For Every Table
hummus with meat and pine nuts 
served with fresh Lebanese bread and extra virgin olive oil

Mezzeh Selection
hummus, mutable, muhammara, vine leaves
mujadara, okra, tomato sauce, fish tagine, spinach with peppers
lamb brain, fasolia arida, levant potato salad, seasonal vegetable mtafa
fattouch, tabbouleh, yoghurt and cucumber
lawha nayeh
kibbeh and habra
garlic sauce, chilli paste

AED 225 PER PERSON

(V)vegetarian, (S)contains shellfish, (N)contains nuts, (D)contains dairy, (E)contains egg, (G)contains gluten, 
(HC)healthy choice, (VE)vegan (Ss)sesame seeds

All prices are in U.A.E dirhams and are inclusive of 7% municipality fee,10% service charge, 5% VAT



Beit El Mouneh
Kishkih, labneh balls, aleppo style shanklish, eggplant pickles
Pickles, black olives, cheese moshalal, cheese nabolsi
traditional cheese and zaatar manakish
foul with condiments
chicken fatteh

Raw Bar with Sushi Chef
california style rolls including spicy tuna, avocado cucumber and mango
hand crafted nigiri rolls
temaki and tempura
superior soy sauce - pickled ginger - wasabi

Traditional Emirati Dishes
lamb harees with curcuma ghee

Levant Homemade Hot Mezze
aleppo style kibbeh with nuts, akawi cheese sambousek
sumac infused spinach fatayer
hand rolled chicken mussakhan, kibbeh saniyah
homemade falafel with condiments

Levant Charcoal Grill and Hot Buffet
yoghurt garlic flavored shish tawook
kofta halabi
syrian harissa infused lamb kebab
arayes dochka
stuffed vine leaves with fwerigh
baby marrow with yoghurt
dawoud bacha with pine nuts
Egyptian chicken molokhiya
chicken tagine with green peas and potato
traditional potato harrah
cinnamon flavoured vermicelli rice

(V)vegetarian, (S)contains shellfish, (N)contains nuts, (D)contains dairy, (E)contains egg, (G)contains gluten, 
(HC)healthy choice, (VE)vegan (Ss)sesame seeds

All prices are in U.A.E dirhams and are inclusive of 7% municipality fee,10% service charge, 5% VAT



Oriental Ouzi and Shawarma
braised whole lamb with oriental rice
yoghurt, cinnamon Jus
yoghurt and arabic spiced chicken shawarma
pickle, garlic sauce, Lebanese pita bread

Seafood Souk
selection of market fresh gulf seafood grilled or fried
sultan ibrahim, pomfret, lady fish, king fish, red snapper 
calamari, octopus, shrimps
sayadiya rice, chilli coriander salsa, tahini sauce, lemon wedges

whole baked and stuffed wild pacific salmon
spinach, pine nut and golden raisin stuffing
shaved fennel salad
warm walnut vinaigrette

International Hot Buffet
herb crusted chicken roulade with morel mushroom cream sauce
baked Lasagna: traditional Bolognaise, meat sauce, béchamel, tomato sauce
pot roast lamb stew with root vegetables and braising jus
perch fillets in the style of the ‘French Riviera’: capers, tomato, parsley,
lemon and butter
season’s best beautiful vegetables with butter and chives

chicken biryani, papadum, prawn crackers, pickled lemon, mint sauce and chutney
Indian spiced vegetable korma
dhal makhani, traditional lentil stew with tomato and cream
spicy vegetable jalfrezi

wok fried beef with capsicum and black beans
wok fried chicken with `sichuan ‘chilli sauce
fried rice noodles `Singapore ‘style
yong chow fried rice

International Tapas 
salmon grissini, capresse skewers, sardinian chicken Caesar salad
four season tomato garden, fresh tuna Niçoise, gulf prawn cocktail

(V)vegetarian, (S)contains shellfish, (N)contains nuts, (D)contains dairy, (E)contains egg, (G)contains gluten, 
(HC)healthy choice, (VE)vegan (Ss)sesame seeds

All prices are in U.A.E dirhams and are inclusive of 7% municipality fee,10% service charge, 5% VAT



Dessert
traditional logaymat with Yemenite honey
camel milk um ali with nuts
selection of freshly baked baklawa
Turkish delight skewers
halawat al jeben
katayef asafiri
mafrouka samra
Kulaj Ramadan
katayef nuts and cheese
date pudding
flavoured halawi
Indian sweets
kounafa naboulsiya

passion fruit cake, mini éclair, sacher torte
hazelnut chocolate delight, white chocolate and ginger passion
banana and sesame dome, hazelnut caramel choux, crème brulee
berry opera, date mousse, mini fruit tartelettes

Ice Cream bar
cardamom, baklawa, kashta, um ali
chocolate, lime, raspberry, strawberry, vanilla

Fresh Fruit and Berries
watermelon, pineapple, rock melon, honey dew, mango, papaya
raspberries, strawberries, blueberries

(V)vegetarian, (S)contains shellfish, (N)contains nuts, (D)contains dairy, (E)contains egg, (G)contains gluten, 
(HC)healthy choice, (VE)vegan (Ss)sesame seeds

All prices are in U.A.E dirhams and are inclusive of 7% municipality fee,10% service charge, 5% VAT


