
FOR A NICE START 

KETO BOWL

LENTIL SOUP  (C) (G) (V) 32
Braised red lentils flavored with cumin, served 
with croutons and lemons

HARIRA SOUP (C)(G) 35
Classic Moroccan harira tomato, lentil, and 
chickpea soup

SOUP OF THE DAY 32

CLASSIC CAESAR SALAD  35
(N)(D)(F)(G)(E)(CR)(M)
Romaine lettuce, chicken, prawns, and 
croutons in caesar dressing
add chicken 42
add prawns 46

SUPER GREEN SALMON NICOISE  (E) (F) 45            
Green mesclun, kenya beans, boiled egg, 
artichoke, olives and a balsamic dressing  

CHICKEN, BROCOLI AND BEET BOWL 
WITH AVOCADO PESTO  (D) 40
Chargrilled chicken, roasted beetroot, 
crumbled blue cheese with avocado pesto

ENERGISING KALE & QUINOA BOWL   40
(SO)(V)
Kale and quinoa with orange, grapefruit 
segments, avocado drizzled with raspberry 
vinaigrette

SANDWICHES 
& WRAPS
DELI TOASTIE (D)(E)(G)(M)  45
White or brown toast, grilled chicken, fried 
egg, turkey ham, cheddar cheese, tomato, 
mustard mayo, romaine lettuce and french 
fries 
 
SWISS BURGER (D)(G)  55
100% US Angus beef patty topped with 
roasted onion, lettuce, tomato, served with 
French fries 
 
CHICKEN AVOCADO BURGER (D)(G) 55
Homemade chicken breast patty, layered with 
tomato, lettuce, spicy salsa and guacamole, 
served with French fries
 
PESTO PANINI  (N) (G) (V) 45
Grilled vegetable, onion, mushrooms, zucchini 
and pesto panini served with french fries and 
crispy salad 
 
IT’S ROOSTER CHILLI AIOLI WRAP(D)(G) 45
Tortilla bread, cajun spice chicken, jalapeno, 
chili aioli, coriander, romaine leaf and french 
fries 

STARTERS / KETO BOWLS / SANDWICHES & WRAPS

P: Peanut | N: Tree Nut | G: Gluten
CR: Crustacean & Mollusks | 
SS: Sesame Seed | F: Fish | E: Egg | 
S: Soybeans | D: Dairy | C: Celery | 
M: Mustard | SO: Sulphites |(V): Vegetarian |
         : Vegan  |       : Gluten-Free

All prices are in AED and include 
5% VAT, 7% Dubai Municipality Fee and 10% 
Service Charge

Here, our food has a local accent. We favor local produce, our Tomato, 
Cucumber, Capsicum, Coriander, Parsley, Turnips, Eggplant, Marrow, 
Labneh and Dates are all locally grown and produced. In line with our 
Sustainability commitment, we do not serve endangered fish.



MAIN COURSE

NORWEGIAN SALMON  (F) (C) 70
Grilled salmon fillet served with carrot and 
apple slaw, sautéed beans and sweet and 
citrus salsa
 
ASIAN GLAZED SEA BASS (D) (F) (C) (SS) 70
Pan seared sea bass with wilted sesame 
spinach and jasmine rice
 
FISH & CHIPS (G) (F) (E) (D) 49
Peas, tartar sauce with steam rice and 
papadum 

GRILLED JUMBO PRAWNS (D) (CR) 80
Lemon garlic rice and roasted tomatillo 
salsa verde
 
DELI RIB EYE (D) (G) 85
Grilled new zealand rib eye steak, butter 
sautéed beans and wedges, roasted garlic 
herb butter, served with your choice of 
peppers, béarnaise or mushrooms

RACK OF LAMB  (D)  85
Oven roasted lamb rack with smoky 
aubergine salad, french fries and garlic jus
 
CHICKEN SUPREME (D) 60
Grilled spinach and feta stuffed chicken 
breast, asparagus, mash potatoes with a 
mushroom jus
 
THAI GREEN CHICKEN CURRY (CR) 55
Coconut milk, lemon grass, galangal, chili 
broth with jasmine rice and crackers
 
NASI GORENG (E) (CR) (S) (SS) (P) 60
Traditional Indonesian wok fried rice, 
chicken satay, crackers topped with fried 
egg
 
ARABIC MIXED GRILL (D) (G) (N) 80
Shish tawook, lamb kofta, beef kebab, 
fattoush salad, hashweh rice and french 
fries
 
TRADITIONAL INDIAN BIRYANI (N) (D) (G)

MAIN COURSE / PIZZA

CLASSIC MARGHERITA (D) (G) 55
Tomatoes, mozzarella and fresh basil 
 
FOUR SEASONS (E) (D) (G) 60
Tomato, mozzarella, capsicum, onion, 
mushroom, olives with an egg on top 
 
PEPPERONI (G) (D) 60
Tomatoes, mozzarella, spicy beef salami, 
roasted red peppers and chili flakes 
 
EXTRA TOPPINGS 10

Biryani rice with your choice of chicken, 
lamb or vegetables served with papadum, 
raita and pickles 
Chicken or vegetable 55
Mutton 65
 
BUTTER CHICKEN (N) (D) 60
Chicken marinated with yoghurt, cooked 
with tandoori spices and topped with  
butter and cream served with steamed rice 
and papadum
 
PASTA (E) (G) 60
Type of pasta: Penne - Fettuccine - 
Spaghetti – Rigatoni- Farfalle  
 
SAUCES (G) (N) (D) (C)  
Arrabbiata - Cream and Mushroom - Pesto 
Bolognese - Napolitano - Four Cheese 

PIZZA

P: Peanut | N: Tree Nut | G: Gluten
CR: Crustacean & Mollusks | 
SS: Sesame Seed | F: Fish | E: Egg | 
S: Soybeans | D: Dairy | C: Celery | 
M: Mustard | SO: Sulphites |(V): Vegetarian |
         : Vegan  |       : Gluten-Free

All prices are in AED and include 
5% VAT, 7% Dubai Municipality Fee and 10% 
Service Charge

Here, our food has a local accent. We favor local produce, our Tomato, 
Cucumber, Capsicum, Coriander, Parsley, Turnips, Eggplant, Marrow, 
Labneh and Dates are all locally grown and produced. In line with our 
Sustainability commitment, we do not serve endangered fish.



KIDS CORNER / DESSERT / SOFT BEVERAGES

KIDS CORNER

DESSERT

SPAGHETTI OR PENNE (D) (G) (C)  30
With bolognese or tomato or white 
sauce 

MINI PIZZA (D) (G) 30
Oven baked tomato and cheese pizza

MINI BURGER (D) (G)  30
Mini beef patty with melted cheese and 
french fries 

CHICKEN NUGGETS (G) (E) (M) 30
Served with french fries and mayo 

CHOCOLATE BROWNIE 
With Ice Cream (N) (G) (D) (E) 27

CHEESE CAKE (E) (D) (G) 27

TIRAMISU (E) (D) (G) (N) 27

ICE CREAM  (N) (G) (D) 25

SELECTION OF FRUITS 25

SOFT BEVERAGES

FRESH FRUIT JUICE 25

LOCAL WATER SMALL 15

LOCAL WATER LARGE 20

SPARKLING WATER LARGE 32

SPARKLING SMALL 20

PEPSI/ DIET PEPSI/ 7 UP 
/ SODA/ GINGER ALE 16

ENERGY DRINK 32

MILK SHAKES  28
Strawberry, chocolate and vanilla

HEINEKEN 0.0 (NON-ALCOHOLIC) 24

COFFEE AND TEA SELECTIONS 22

ICED TEA OF THE DAY 30

P: Peanut | N: Tree Nut | G: Gluten
CR: Crustacean & Mollusks | 
SS: Sesame Seed | F: Fish | E: Egg | 
S: Soybeans | D: Dairy | C: Celery | 
M: Mustard | SO: Sulphites |(V): Vegetarian |
         : Vegan  |       : Gluten-Free

All prices are in AED and include 
5% VAT, 7% Dubai Municipality Fee and 10% 
Service Charge

Here, our food has a local accent. We favor local produce, our Tomato, 
Cucumber, Capsicum, Coriander, Parsley, Turnips, Eggplant, Marrow, 
Labneh and Dates are all locally grown and produced. In line with our 
Sustainability commitment, we do not serve endangered fish.



BOTTLED BEER

WHITE WINE

RED WINE AND ROSE WINE

WHISKEY

GIN AND TEQUILA

RUM AND COGNAC

HEINEKEN 40
CORONA 42

FRONTERA, SAUVIGNON BLANC, CHILE  45/180
TABLE MOUNTAIN, CHARDONNAY, SOUTH AFRICA  45/180
MOUTON CADET, BORDEAUX BLANC, FRANCE  55/240

FRONTERA, CABERNET SAUVIGNON, CHILE  45/180
FRONTERA, MERLOT, CHILE  45/180
FRONTERA ROSÉ, CABERNET SAUVIGNON, CHILE  40/160

JW RED LABEL 38
JACK DANIELS 45
GLENFIDDICH 12 YO 48
ABOSULT BLUE 42

GORDON’S 36
TENAMPA BLANCO 38

BACARDI WHITE RUM 36
HENNESEY V.S 48

ALCOHOLIC BEVERAGES

All prices are in AED and include  5% VAT, 7% Dubai Municipality Fee and 10% Service Charge



المقبالت / طاسات الكيتو / السندويشات وسندويشات الرابس الملفوفة

 السندويشاتالمقبالت اللذيذة
 وسندويشات الرابس

طاسات الكيتو

حساء العدس )ن( )ك( )غ)
عدس أحمر مطهو على نار هادئة ومزود بنكهة

الكمون؛ ُيقدم مع الخبز المحمص والليمون

٣٢

حساء الحريرة )ك( )غ)
حساء الحريرة المغربي الكالسيكي بالطماطم

والعدس والحمص

٣٥
سندويشة ديلي المحمصة

)ل( )ب( )غ( )خ( 
 خبز محمص أبيض أو أسمر، دجاج مشوي، بيض مقلي،

 لحم ديك رومي، جبنة شيدر، طماطم، مايونيز وخردل،
خس روماني وبطاطس مقلية

٤٥

برغر سويسري )ل( )غ)
 قرص لحم بقري أنغوس أمريكي ١٠٠% مع بصل محمر

وخس وطماطم ُيقدم مع البطاطس المقلية

٥٥

برغر دجاج مع األفوكادو )ل( )غ)
 قرص صدر دجاج ُمحّضر في المطعم مع طبقة من

 الطماطم والخس والصلصة الحارة والغواكامولي، ُيقدم
مع البطاطس المقلية

٥٥

بيستو بانيني )ن( )م( )غ)
 خضار مشوي، بصل، فطر، كوسى وبيستو بانيني

ُيقدم مع البطاطس المقلية والسلطة المقرمشة

٤٥

روستر الدجاج مع صلصة األيولي الحارة
)ل( )غ( 

 خبز تورتيال، دجاج متبل ببهارات الكاجون، هاالبينو،
 صلصة األيولي الحارة، كزبرة، خس روماني وبطاطس

مقلية

٤٥

طاسة الكرنب والكينوا المنشطة
    )ن( )كب( 

 كرنب وكينوا مع البرتقال وشرائح الكريب فروت
واألفوكادو المبللة بصلصة خل توت العليق

٤٠

طاسة دجاج وبروكلي وشوندر مع صلصة
األفوكادو )ل

دجاج مشوي على الفحم، جذور الشوندر
المحمرة، جبنة زرقاء مبشورة مع صلصة األفوكادو

٤٠

سلطة نيسواز السلمون الخضراء الخارقة
)ب( )س( 

 أوراق وبراعم خضراء، فاصولياء خضراء كينية، بيض
مسلوق، أرضي شوكي، زيتون وتتبيلة بلسمية

٤٥

حساء اليوم

سلطة سيزر الكالسيكية
)م( )ل( )س( )غ( )ب( )ق ر( )خ)

خس روماني، دجاج، قريدس وخبز محمص في
تتبيلة سيزر
إضافة دجاج

إضافة قريدس

٣٥

٤٢
٤٦

(

 جميع مأكوالتنا هنا محلية الطابع، ونفضل المنتجات
 المحلية، فالطماطم والخيار والفلفل األحمر والكزبرة

 والبقدونس واللفت والباذنجان والكوسى واللبنة والتمور
الموجودة لدينا جميعها مزروعة ومنتجة محليًا

 من اجل التزامنا بالحفاظ على البيئة ال نقدم السمك 
المعرض لإلنقراًض

 ف: فول سوداني / م: مكسرات / غ: غلوتين /
 ق ر: قشريات ورخويات ب س: بذر السمسم /
 س: سمك / ب: بيض / ص: فول الصويا / ل:

ألبان / ك: كرفس
 خ: خردل / كب: كبريتات / )ن( : نظام نباتي 

كامل         نباتي

 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتتضمن ٥%
 ضريبة قيمة مضافة و٧% رسم بلدية دبي

و١٠% رسم خدمة

خالي من الجلوتين



األطباق الرئيسية / البيتزا

األطباق الرئيسية

البيتزا

سلمون نرويجي )س( )ك)
فيليه سلمون مشوي ُيقدم مع سلطة الجزر

والتفاح وفاصولياء مطبوخة مع صلصة حلوة
وحامضة

٧٠

دجاج بالزبدة )م( )ل)
 دجاج متبل بالزبادي ومطبوخ بتوابل التندوري وفوقه

 زبدة وكريمة ُيقدم مع األرز المطبوخ بالبخار وخبز
البابادوم

٦٠

باستا )ب( )غ)
 نوع الباستا: بيني – فيتوتشيني – سباجيتي –

ريجاتوني – فارفالي

٦٠

الصلصات )غ( )م( )ل( )ك)
 أرابياتا – كريمة وفطر – بيستو بولونيز – نابوليتانو –

أربع أنواع جبنة

برياني هندي تقليدي )م( )ل( )غ)
 أرز برياني مع ما تختارونه من لحم الدجاج أو الضأن

أو الخضار، ُيقدم مع خبز البابادوم
والرايتا والمخلالت 

دجاج أو خضار 
٦٥ضأن 

 سمك ذئب البحر اآلسيوي الالمع
)ل( )س( )ك( )ب س)

سمك ذئب البحر المحمر في المقالة مع السمسم
المذاب والسبانخ وأرز الياسمين

٧٠

سمك وبطاطس مقلية
)غ( )س( )ب( )ل( 

بازالء وصلصة تارتار مع األرز المطبوخ
بالبخار وخبز البابادوم

٤٩

قريدس كبير مشوي )ل( )ق ر)
أرز بالليمون والثوم وصلصة توماتيلو الخضراء المحمرة

٨٠

شريحة لحم ديلي )ل( )غ)
شريحة لحم نيوزيلندية مشوية، فاصولياء

مطبوخة بالزبدة وبطاطس ويدجز، زبدة بالثوم
واألعشاب المحمرة، ُتقدم مع ما تختارونه من

الفلفل أو صلصة البيرنيز أو الفطر

٨٥

مارغريتا كالسيك )ل( )غ)
طماطم، جبنة موزاريال وريحان طازج

٥٥

فور سيزونز )ب( )ل( )غ)
 طماطم، جبنة موزاريال، فلفل أحمر، بصل، فطر،

زيتون مع بيضة في األعلى

٦٠

ببيروني )غ( )ل)
 طماطم، جبنة موزاريال، سالمي بقري حار، شرائح

فلفل أحمر وحار محمصة

٦٠

١٠إضافات أخرى

فخذ ضأن )ل)
فخذ ضأن محمر في الفرن مع سلطة الباذنجان

المدخن والبطاطس المقلية وصلصة الثوم

٨٥

دجاج سوبريم )ل)
صدر دجاج مشوي محشو بالسبانخ وجبنة

الفيتا، هليون، بطاطس مهروسة مع صلصة الفطر

٦٠

تشكيلة مشاوي عربية )ل( )غ( )م)
،شيش طاووق، كفتة لحم ضأن، كباب لحم بقر

سلطة فتوش، أرز حشوة وبطاطس مقلية

٨٠

دجاج تايلندي أخضر مع الكاري )ق ر)
 حليب جوز الهند، حشيشة الليمون، خولنجان ومرق

فلفل حار مع أرز الياسمين والمقرمشات

٥٥

ناسي غورينغ
)ب( )ق ر( )ص( )ب س( )ف( 

أرز ووك اإلندونيسي التقليدي المقلي، ساتاي
دجاج ومقرمشات وفوقها بيضة مقلية

٦٠

٥٥

 جميع مأكوالتنا هنا محلية الطابع، ونفضل المنتجات
 المحلية، فالطماطم والخيار والفلفل األحمر والكزبرة

 والبقدونس واللفت والباذنجان والكوسى واللبنة والتمور
الموجودة لدينا جميعها مزروعة ومنتجة محليًا

 من اجل التزامنا بالحفاظ على البيئة ال نقدم السمك 
المعرض لإلنقراًض

 ف: فول سوداني / م: مكسرات / غ: غلوتين /
 ق ر: قشريات ورخويات ب س: بذر السمسم /
 س: سمك / ب: بيض / ص: فول الصويا / ل:

ألبان / ك: كرفس
 خ: خردل / كب: كبريتات / )ن( : نظام نباتي 

كامل         نباتي

 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتتضمن ٥%
 ضريبة قيمة مضافة و٧% رسم بلدية دبي

و١٠% رسم خدمة

خالي من الجلوتين



ركن األطفال / الحلويات / المشروبات الخفيفة

 المشروبات الخفيفةركن األطفال

 الحلويات

سباجيتي أو بيني )ل( )غ( )ك)
مع البولونيز أو الطماطم أو الصلصة البيضاء

٣٠

بيتزا صغيرة )ل( )غ)
بيتزا بالطماطم والجبنة مخبوزة في الفرن

٣٠

برغر صغير )ل( )غ)
قرص لحم بقر صغير مع جبنة مذابة وبطاطس

مقلية

٣٠

٢٧كعكة جبن )ب( )ل( )غ)

٢٧تيراميسو )ب( )ل( )غ( )م)

٢٥آيس كريم )م( )غ( )ل)

٢٥تشكيلة متنوعة من الفواكه

٢٥عصير فواكه طازجة

١٥مياه محلية صغيرة

٢٠مياه محلية كبيرة
٣٢مياه فوارة كبيرة

٢٠مياه فوارة صغيرة

 بيبسي / بيبسي دايت / سفن أب /
صودا / مشروب زنجبيل غير كحولي

١٦

٣٢مشروب طاقة

٢٨ مخفوق الحليب: فراولة وشوكوال

٢٤هينيكن ٠٫٠ )بال كحول(

٢٢تشكيلة متنوعة من القهوة والشاي

ناغت دجاج )غ( )ب( )خ)
ُتقدم مع البطاطس المقلية والمايونيز

٣٠

كعكة شوكوال مع اآليس كريم
)م( )غ( )ل( )ب( 

٢٧

 جميع مأكوالتنا هنا محلية الطابع، ونفضل المنتجات
 المحلية، فالطماطم والخيار والفلفل األحمر والكزبرة

 والبقدونس واللفت والباذنجان والكوسى واللبنة والتمور
الموجودة لدينا جميعها مزروعة ومنتجة محليًا

 من اجل التزامنا بالحفاظ على البيئة ال نقدم السمك 
المعرض لإلنقراًض

 ف: فول سوداني / م: مكسرات / غ: غلوتين /
 ق ر: قشريات ورخويات ب س: بذر السمسم /
 س: سمك / ب: بيض / ص: فول الصويا / ل:

ألبان / ك: كرفس
 خ: خردل / كب: كبريتات / )ن( : نظام نباتي 

كامل         نباتي

 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتتضمن ٥%
 ضريبة قيمة مضافة و٧% رسم بلدية دبي

و١٠% رسم خدمة

خالي من الجلوتين

٣٠الشاي المثلج لليوم



بيرة معبأة جاهزة

نبيذ أبيض

نبيذ أحمر ونبيذ وردي

ويسكي

جين وتيكيال

رام وكونياك

٤٠هينيكن

١٨٠/٤٥فرونتيرا، سوفينيون بالنك، تشيلي

١٨٠/٤٥فرونتيرا، كابرنيت سوفينيون، تشيلي

٤٢كورونا

١٨٠/٤٥تيبل ماونتن، شاردوناي، جنوب أفريقيا

١٨٠/٤٥فرونتيرا، ميرلوت، تشيلي

٢٤٠/٥٥موتون كاديه، بوردو بالنك، فرنسا

١٦٠/٤٠فرونتيرا روزيه، كابرنيت سوفينيون، تشيلي

٣٨جوني ووكر رد ليبل
٤٥جاك دانيالز

٤٨جلينفيديش معتق ١٢سنة

٣٦جوردونز

٣٦باكاردي رام أبيض

٤٢أبسلوت أزرق

٣٨تينامبا بالنكو

٤٨هينيسي في إس

 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتتضمن ٥% ضريبة قيمة مضافة و٧% رسم بلدية
دبي و١٠% رسم خدمة

المشروبات الكحولية


