SOUPS
ORGANIC LENTIL SOUP

AED 25.00

OAT SOUP

AED 27.00

ORGANIC TOMATO SOUP

AED 25.00

Organic yellow lentil, served with baby spinach, Labneh and Dukka.

Roasted oat, spiced with Arabic bzaar, served with shredded beef and barley.

Roasted organic tomato with curry leaves powder, served with shredded chicken.

SALADS
THE BEET SALAD

AED 39.00

WARM DATES & KALE SALAD

AED 44.00

SIRAJ SIGNATURE HALAWA SALAD

AED 47.00

GREEN MANGO SALAD

AED 36.00

SHANKLISH SALAD

AED 44.00

FALAFEL SALAD

AED 29.00

FATTOUCH

AED 32.00

Beetroot prepared in three different ways, served with Labneh and lemon juice.

Kale leaves, slow cooked dates in Arabic ghee, served with lemon & olive dressing
topped with Syrian string cheese.

Mixed green cucumbers, asparagus, served with Siraj signature Halawa dressing,
topped with strawberries and nuts.

Sweet and sour mangoes, rocca leaves, onions and tomatoes served with lemon, olive
oil dressing and bzaar spices with parmesan cheese on top.

Homemade shanklish, heirloom tomato, served with watermelon and
baby rocket leaves.

Homemade falafel, cherry tomatoes, cucumbers and gem lettuce,
served with Tahina sauce.

Roman lettuce, cucumbers and tomatoes. Served with lemon juice and pomegranate
molasses dressing.

ORGANIC LENTILS SALAD

AED 35.00

Boiled lentils mixed with pomegranate molasses, roasted pumpkins and grapefruits.

TABOULEH

AED 32.00

Finely chopped parsley, tomatoes, onions and cracked wheat.
Served with lemon and olive dressing.

COLD APPETIZERS
HUMMUS

AED 29.00

HUMMUS WITH SATUE’ED LAMB

AED 35.00

HUMMUS WITH SATUE’ED CAMEL

AED 36.00

TASTING OF EGGPLANT MUTABLE

AED 35.00

LABNEH WITH SMOKED SALMON

AED 44.00

VINE LEAVES

AED 33.00

Velvety puree of boiled chickpeas, blended with tahina and lemon juice.

Hummus, topped with lamb cubs and pine nuts.

Hummus, topped with camel cubs and pine nuts.

Grilled eggplant mixed with Tahina and pomegranate seeds.
Served on a bed of eggplant.

A mixture of labneh, preserved lemon and zaatar pesto, topped with smoked salmon
and baby beetroot.

Vines leaves, stuffed with tomato, rice, parsley and pomegranate molasses.

BABA GHANOUJ

Grilled eggplant, tomato, green capsicum and onions.

AED 30.00

HOT APPETIZERS
VEGETABLE SAMOSA

AED 25.00

Homemade cumin dough, stuffed with potato, green peas and attar spices.

CHEESE ROLLS

AED 27.00

Puff pastry rolls, stuffed with Siraj mixture of cheese and parsley.

LOBSTER KEBBEH

AED 49.00

Canadian lobster kebbeh, stuffed with lobster and vegetables.

MEAT KEBBEH

AED 39.00

CALAMARI

AED 47.00

CHICKEN MOUSAKHAN ROLLS

AED 32.00

Lamb kebbeh, stuffed with lamb and pine nuts.

Fried calamari, served with green chili mayo.

Thin Arabic Saj bread, stuffed with saute’ed chicken, onion, sumac
and pomegranate molasses.

BATATA HARRA

AED 26.00

MAKANEK

AED 42.00

Potato, Coriander, Garlic Chili Flakes.

Homemade Makanek, served with Pomegranate Molasses and Sweet Chili paste.

GRILLED HALLOUMI

AED 38.00

FATTET MAKDOUS

AED 35.00

Slices of Halloumi Cheese, Served with Zaatar Pesto.

Minced lamb stuffed baby eggplant served on a bed of crusty bread, covered with
yogurt Tahina and tomato sauce seeds, served with tahina & tomato sauce.

MAIN COURSE
CHICKEN BIRYANI

AED 75.00

CHICKEN TAWOOK

AED 67.00

GRILL WHOLE BABY CHICKEN SUMAC
AND ONION

AED 89.00

CHICKEN MOGHRABIYAH

AED 69.00

EMIRATI MIXED GRILL

AED 95.00

MEAT MARGOOGA

AED 69.00

VEGETABLE SALONA

AED 58.00

CAMEL TENDERLOIN

AED 125.00

BLACKMORE WAGYU STEAK

AED 375.00

Full flavor of saffron rice with special Siraj spices and chicken breast covered with saj
bread and nuts garnished with fried onions.

Three skewers of marinated shish tawook served with french fries & biwaz.

Grilled baby chicken with sumac pomegranate juice and onions.

Cooked moghrabiah served with chicken breast and homemade sauce.

One skewer of beef tikka, one skewer of shish tawook and two skewers of lamb kofta.

A traditional Emirati dish of lamb, homemade margooga dough and mixed vegetables
cooked in tomato sauce and Siraj spices.

Mixture of vegetables cooked in tomato sauce and bzaar spices.

Grilled Camel Tenderloin served with dry curry potato and zaatar pesto.

Blackmore wagyu ( 9+ marble score ) served with dried curry potato and zaatar pesto.

GRILLED VEAL CHOPS

AED 225.00

HERITAGE VEAL TENDERLOIN

AED 205.00

Milk fed veal chops served with dried curry potato zaatar pesto.

Canadian veal tenderloin served with LOJAIN spices, dried curry and zaatar pesto.

KEBAB KHESHKHESH

AED 74.00

Three skewers of lamb kebab served with khoskhashe sauce, french fries and biwaz.

TIKKA

AED 84.00

KAFTA

AED 69.00

KAFTA BEL TAHINA

AED 73.00

ARAYES LAMB MEAT

AED 57.00

LAMB HARIS

AED 58.00

SHRIMPS MAJBOOS

AED 86.00

GRILLED SEABASS

AED 98.00

Three skewers of lamb fillet served with french fries & biwaz.

Three skewers of lamb fillet served with french fries & biwaz.

Three skewers of minced lamb kofta served with tahina sauce and french fries.

Minced lamb in arabic bread served with french fries.

Wheat cooked in low heat with lamb meat and arabic ghee.

A traditional Emirati dish of rice and shrimps, cooked in tomato sauce
and dubai spices.

Norwegian fresh seabass fillet. Served with red chermoulla and tahina sauce.

GRILLED SAFFRON LOBSTER

AED 274.00

GRILLED TIGER PRAWNS

AED 130.00

GRILLED SALMON

AED 125.00

SEA FOOD PLATTER (for four)

AED 650.00

SEA FOOD PLATTER (for two)

AED 450.00

Grilled fresh Canadian lobster. Served with saffron and preserved lemon butter.

Marinated tiger prawns served with green salad.

Served with lemon butter sauce and fresh Asparagus.

Grilled lobster, Grilled sea bass and calamari served with special Siraj potatoes.

Grilled lobster, Grilled sea bass and calamari served with special Siraj potatoes.

SIDE ORDERS
QUINOA DUKKA

AED 35.00

MASHED POTATO

AED 24.00

PISTACHIO RICE

AED 29.00

STEAMED RICE

AED 24.00

SIRAJ POTATO

AED 22.00

Cooked quinoa with mix vegetables and nuts.

Mashed potato with cumin and coriander seeds.

Rice mixed with pistachio and spinach.

Homemade potato with HIBA’s herbs spice.

SET MENU FOR FOUR
PRICE PER PERSON 250.00 AED

PRICE PER PERSON 350.00 AED

SALADS & COLD APPETIZERS

SALADS & COLD APPETIZERS

•
•
•
•
•

• SIRAJ SIGNATURE
HALAWA SALAD
• FATTOUCH
• LABNEH WITH
SMOKED SALMON
• HUMMUS
• TASTING OF EGGPLANT
MOUTABLE
• VINE LEAVES

TABBOULEH
WARM DATES & KALE SALAD
SHANKLISH
HUMMUS
VINE LEAVES

HOT APPETIZERS

HOT APPETIZERS

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CHEESE ROLLS
MEAT KEBBEH
SIRAJ POTATO
CHICKEN MOUSAKHAN ROLLS

CHEESE ROLLS
LOBSTER KEBBEH
BATATA HARRA
CHICKEN MOUSAKHAN ROLLS
MAKANEK

MAIN COURSE

MAIN COURSE

• MIXED GRILL
• LAMB HARIS
• CHIKEN BIRYANI

•
•
•
•

DESSERTS

DESSERTS

• DATE PUDDING
• SAFFRON MOUHALABIA
• STILL WATER,
OPEN SOFT DRINKS

• CHOCOLATE FONDANT
• SAFFRON MOUHALABIA
• STILL WATER, OPEN SOFT
DRINKS & FRESH JUICES.

VEAL CHOPS
SHRIMP MAJBOOS
GRILLED SEABASS
GRILLED BABY CHICKEN WITH
SUMAC AND ONION

SOFT DRINKS
STILL & SPARKLING WATER
( LARGE / SMALL )

AED 28.00 L
AED 11.00 S

SOFT DRINKS

AED16.00

RED BULL

AED 23.00

Pepsi, Sprite, Diet Pepsi, Diet Sprite, Mirinda.

Energy Drink.

FRESH MOCKTAILS
SUMAC PASSION MARGARITA

AED 39.00

Fresh chili, sumac, rantcho lemon, and passion fruits.

STRAWBERRY GINGER MOJITO

AED 39.00

Freshly muddled mint, ginger, strawberry and lime, topped with soda water.

CINNAMON BERRY MOJITO

AED 34.00

WATERMELON MINT

AED 36.00

Freshly muddled blackberries, mint and lime served with Cinnamon sticks, topped with
soda water.

Fresh watermelon juice with wild mint and rantcho lemon, topped with soda water.

POMEGRANATE ORANGE FIZZ

AED 39.00

Fresh orange juice with pomegranate and sun-dried orange, topped with soda water.

PASSION FRUIT BASIL

AED 39.00

Freshly muddled basil leaves and mint with lime and passion fruits,
topped with soda water.

LEMON MINT

AED 33.00

Freshly squeezed lemon juice and mint.

FRESH SMOOTHIES
HEALTHY SPINACH PASSION MIX

AED 31.00

Fresh spinach leaves, rantcho lemon and mango.

HEALTHY BEET PASSION

AED 31.00

Fresh Beetroot, passion fruits and rantcho lemon.

MANGO CHAT MASALA

AED 29.00

Fresh mango, rantcho lemon with a pinch of chat masala and sumac.

ARABIAN DELIGHT

AED 31.00

TOFFEE DATES DELIGHT

AED 31.00

Dates, almonds and rose syrup, blended with milk.

Freshly brewed espresso chocolate, dates, topped with whipped cream.

NON-ALCOHOLIC CHAMPAGNE
GREEN APPLE CHAMPAGNE

AED 36.00

POMEGRANATE CHAMPAGNE

AED 36.00

SAFFRON CHAMPAGNE

AED 36.00

FRESH JUICES
FRESHLY SQUEEZED JUICES AND
FRUIT COCKTAILS

AED 36.00

HOT ESPRESSO BEVERAGES
RISTRETTO

AED 19.00

ESPRESSO

AED 19.00

DOPPIO

AED 26.00

CAPPUCCINO

AED 27.00

CAFÉ MOCHA

AED 29.00

CAFÉ LATTE

AED 27.00

Freshly brewed espresso, Milk, Milk foam.

Freshly brewed espresso with essence of velvety chocolate, milk and foam.

Freshly brewed espresso and milk.

SPECIALTY HOT DRINKS
ROSE MOCHA

AED 29.00

ROASTED HAZELNUT CARAMEL LATTE

AED 28.00

HOT CHOCOLATE

AED 29.00

A rich blend of dark chocolate sauce with rosewater syrup espresso and steam milk.

A mix made in heaven with rich caramel sauce and hazelnut syrup ,espresso and
steam milk.

ARABIC COFFEE
EMIRATI BLEND

AED 23.00

SAUDI BLEND

AED 23.00

SIGNATURE ARABIC COFFEE

AED 23.00

Emirati roast, spiced with cardamom and saffron.

Saudi roast, spiced with cardamom and saffron.

Siraj signature blend and spices. A must try.

TURKISH COFFEE
TRADITIONAL TURKISH COFFEE

AED 21.00

SIGNATURE TURKISH COFFEE

AED 22.00

Cooked specially for your taste, sweet, medium or no sugar.

With Siraj secret blend of spices.

TEA & INFUSIONS
KARAK TEA

AED 27.00

MOROCCAN TEA

AED 33.00

NEWBY LONDON TEA

AED 24.00

CAFÉ BLANC

AED 19.00

Served with Siraj signature spices and milk.

Traditional Moroccan tea with green mint leaves. Prepared especially for your taste
sweet, medium or no sugar.

Selection of newby tea & tisane.

Digestive non-coffee drink, served with rosewater and lemon zest.

DESSERTS
DESSERT BOX SURPRISE

Special sweet surprise from Siraj, to be shared among four people.

AED 220.00

LOGAYMAT

AED 36.00

23K GOLD SAFFRON MOUHALABIYA

AED 49.00

UM ALI

AED 42.00

RICE PUDDING

AED 38.00

DATES CRÈME BRULEE

AED 55.00

KARAK BISCUIT CAKE

AED 39.00

STICKY DATES PUDDING

AED 56.00

WALNUT KOUNAFA

AED 38.00

CHOCOLATE FONDANT

AED 40.00

ASSORTED FRUITS PLATTER

AED 42.00

Traditional Emirati sweet covered with dates

Pudding made of fluffy sugar yarns served with saffron and coverd with gold shavings.

A traditional Arab dessert with baked dough, milk and cream
served with raisins and roasted nuts.
Rich rice pudding in milk, covered with raisins and roasted nuts.

A twist to cream brulee prepared richly with dates.

Crispy layers of biscuit immersed in the Karak tea sauce.

Hot Dates Cake served with walnuts and caramel sauce.

Traditional Kounafa baked in oven stuffed with walnuts, cinnamon and date dipped in
ice cream.
Served with vanilla ice cream

SHISHA
SHISHA WITH FLAVOR

AED 65.00

SISHA MIX

AED 70.00

SIRAJ MIX

AED 75.00

الشوربات

العدس العضوي

عدس أصفر عضوي مطبوخ مع أوراق السبانخ الصغرية ,ويقدم مع اللبنة والدقة

الشوفان

شوفان محمص ومطبوخ مع خلطة البزار العريب ,ويقدم مع رشائح لحم البقر والحنطة

الطامطم العضوية

طامطم عضوية مشوية مع بودرة اوراق الكاري ورشائح الدجاج

السلطات

سلطة الشمندر

شمندر محرض بثالث طرق مختلفة يقدم مع اللبنة وعصري الليمون

سلطة الكيل

أوراق الكيل والتمر املطبوخ عىل نار هادئة تقدم مع السمن العريب مع صلصة زيت الزيتون وعصري
الليمون وطبقة من جنب الشلل

سلطة الحالوة

باقة من الخضار مع الخيار واالهليون تقدم مع صلصة الحالوة الخاصة برساج وطبقة من الفراولة
واملكرسات

سلطة املانغو

رشائح من املانغو الحلو والحامض مع اوراق الروكا والبصل والطامطم  ,مع صلصة زيت الزيتون
والحامض وخلطة البزار العريب وجبنة البارميزان

سلطة الشنكليش

شنكليش عىل الطريقة املنزلية  ,يقدم مع طامطم هريلوم ,وقطع البطيخ االحمر وأوراق الروكا الصغرية

سلطة الفالفل

الفالفل عىل الطريقة املنزلية تقدم مع الطامطم والخيار ولب الخس والطحينة

فتوش

الخس والخيار والطامطم تقدم مع صلصة عصري الليمون ودبس الرمان

سلطة العدس العضوية

عدس مسلوق مع دبس الرمان وقطع اليقطني والغريب فروت املطبوخ يف الفرن

تبولة

بقدونس و طامطم و بصل مفروم تقدم مع برغل وصلصة زيت الزيتون وعصري الليمون

املقبالت الباردة

حمص

بوريه الحمص املسلوق متبل بالطحينة وعصري الليمون

حمص لحم الغنم

حمص مغطي بطبقة من لحم الغنم املفروم والصنوبر املقيل

حمص مع لحم الجمل

حمص مغطى بطبقة من لحم الجمل املفروم والصنوبر املقيل

متبل باذنجان

باذنجان مشوي متبل مع الطحينة والرمان ,يقدم عىل طبقة من رشائح الباذنجان املقيل

لبنة مع السلمون املدخن

خلطة اللبنة مع صلصة بيستو الزعرت والليمون املخلل
وتغطيها طبقة من رشائح السلمون املدخن والشمندر

ورق عنب

ورق عنب ملفوف مع حشوة االرز والطامطم والبقدونس املفرومة ودبس الرمان

بابا غنوج

باذنجان مشوي مع الطامطم والفلفل االخرض والبصل
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املقبالت الساخنة

ساموسا الخضار

عجني بالكمون عىل الطريقة املنزلية مع حشوة البطاطا والبازالء الخرضاء وتوابل العطار

رقائق الجنب املقلية

رقائق مقلية محشوة بتشكيلة أجبان مع البقدونس عىل طريقة رساج

كبة الكركند

الكبة الكركند مع حشوة الكركند والخضار

كبة لحم الغنم

كبة محشوة بلحم الغنم املفروم والصنوبر املقيل

كاالماري

كاالماري مقيل مع صلصة املايونيز والفلفل االخرض الحار

مسخن الدجاج

خبز صاج عريب رقيق محشو بتتبيلة الدجاج السوتيه والبصل والسامق ودبس الرمان

بطاطا حرة

بطاطا ,كزبرة ,قطع الثوم الحار

نقانق

قطع النقانق املطبوخة بالزيت ,مع دبس الرمان والفلفل الحلو

الحلوم املشوي

جبنة الحلوم مع الزعرت اليابس

فتة مكدوس

لحم غنم مفروم ,مع الباذنجان ,ت ُقدَم عىل الخبز املقرمش مغطاة باللنب والطحينة و صلصة الطامطم

األطباق الرئيسية
برياين الدجاج

ارز الزعفران مع خلطة بهارات رساج  ,تقدم مع صدر الدجاج مغطاة يف خبز الصاج واملكرسات

طاووق دجاج

ثالثة أسياخ طاووق ت ُقدَم مع البطاطس املقلية والبواز

فرخ الدجاج املشوي

فرخ دجاج مشوي مع البصل والسامق ودبس الرمان

مغربية بالدجاج

مغربية مطهوة ت ُقدَم مع صدر الدجاج وصلصة منزلية

مشاوي إماراتية مشكلة

تيكة لحم البقر وشيش طاووق وكفتة لحم الغنم

مرقوقة اللحم

طبق إمارايت تقليدي من لحم الغنم و عجينة املرقوقة عيل الطريقة املنزلية
مع تشكيلة خضار مطبوخة مع صلصة الطامطم وخلطة توابل رساج

صالونة الخضار

تشكيلة خضار مطبوخة مع صلصة البندورة وخلطة البزار العريب

لحم تندرلوين الغنم

لحم تندرلوبن الغنم املشوي يقدم ايل جانب البطاطا املتبلة مع اوراق الكاري اليابسة
وصلصة بيستو الزعرت

رشيحة لحم بقر بالكمور واغيو

لحم بالكمور واغيو ( 9+ماربيلينغ) تقدم مع البطاطا املتبلة باوراق الكاري اليابسة
وصلصة بيستو الزعرت
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ريش العجل املشوية

ريش العجل تقدم إىل جانب البطاطا املتبلة مع أوراق الكاري اليابسة وصلصة بيستو الزعرت

لحم العجل الطري

فيليه العجل الكندي مع توابل لجني والبطاطا املتبلة بأوراق الكاري اليابسة وصلصة بيستو الزعرت

كباب خشخاش

ثالثة اسياخ كباب غنم ت ُقدَم مع صلصة الخشخاش,بطاطس مقلية,البواز

تكا

ثالثة أسياخ لحم غنم ت ُقدَم مع البطاطس املقلية والبواز

كفتة

ثالثة أسياخ كفتة غنم ت ُقدَم مع البطاطس املقلية والبواز

كفتة بالطحينة

ثالثة أسياخ كفتة غنم ت ُقدَم مع البطاطس املقلية وصلصة الطحينة

عرايس لحم الغنم

لحم غنم مفروم يقدم بالخبز العريب ,اىل جانب البطاطس املقلية

هريسة غنم

قمح مسلوق عىل نار هادئة مع لحم الغنم والبهارات العربية

مجبوس روبيان

طبق إمارايت تقليدي من االرز و روبيان املطبوخ مع صلصة الطامطم و خلطة توابل ديب

سمك القاروص املشوي

فيلية سمك القاروص الرنويجي الطازج يقدم مع صلصة الطحينة ورشمولة الطامطم

الكركند املشوي مع الزعفران

كركند كندي مشوي ,يقدم مع زبدة الزعفران ومخلل الليمون

الروبيان املشوي

روبيان مشوي ,يقدَم مع السلطة الخرضاء

السلمون املشوي

يقدم مع صلصة الحامض و الزبدة  ,و الهليون الطازج

طبق املاكوالت البحرية (اربعة اشخاص(

كركند مشوي ,سمك القاروص املشوي ,روبيان مشوي ,كاالماري يقدم مع بطاطس رساج

طبق الماكوالت البحرية (شخصين(

كركند مشوي ,سمك القاروص املشوي ,روبيان مشوي ,كاالماري يقدم مع بطاطس رساج
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االطباق الجانبية

 35درهم

دقة الكينوا

حبوب الكينوا املطبوخة مع تشكيلة الخضار و املكرسات

 24درهم

بوريه البطاطا

بوريه البطاطا مع الكمون وحبوب الكزبرة

 29درهم

ارز مع الفستق

ارز مع الفستق والسبانخ

 24درهم
 22درهم

ارز عىل البخار
بطاطا رساج

بطاطا عيل الطريقة املنزلية ومتبلة باعشاب هبة

قامئة ألربع أشخاص

السعر للشخص الواحد 350 :درهم

السعر للشخص الواحد 250 :درهم

السلطات واملقبالت الباردة

السلطات واملقبالت الباردة

سلطة الحالوة الخاصة يف رساج
فتوش
لبنة مع السلمون املدخن
حمص
متبل باذنجان
ورق عنب
املقبالت الساخنة

تبولة
سلطة الكيل
شنكليش
حمص
ورق عنب

رقائق الجبنة
لوبسرت الكبة
بطاطا حرة
دجاج مسخن
نقانق
الطبق الرئييس

املقبالت الساخنة
رقائق الجبنة
كبة اللوبسرت
بطاطس “رساج“
دجاج مسخن
الطبق الرئييس

ضلع لحم عجل
مجبوس الروبيان
سمك مشوي
دجاج مشوي بالسامق والبصل

مشاوي امارتية مشكلة
هريسة غنم
برياين الدجاج

الحلويات

الحلويات

فوندان الشوكوال
املهلبية املذهبة بالزعفران
مياه معدنية
عصائر طبيعية
قهوة او شاي

بودينغ التمر
املهلبية املذهبة بالزعفران
مياه معدنية
مرشوبات غازية

املرطبات املنعشة

مياه معدنية كبرية  /مياه غازية
مياه معدنية صغرية  /مياه غازية
املرطبات املنعشة

 28درهم
 11درهم
 16درهم

مرشوب ريد بُول

 23درهم

بيبيس ,سربايت ,دايت بيبيس ,دايت سربايت ,مريندا

مرشوب طاقة

املوكتيالت املرطبة

مارغريتا مع الباشن فروت والسامق

 39درهم

موهيتو مع الفراولة والزنجبيل

 39درهم

مرشوب بارد منعش من الباشن فروت وليمون رانتشو والسامق

خليط طازج من اوراق النعناع والسكر مع الزنجبيل والفراولة وعصري الليمون تضاف الية مياه الصودا

موهيتو مع التوت والقرفة

خليط طازج من التوت الربي والنعناع وعصري الليمون يقدم مع عيدان القرفة تضاف اليه مياه الصودا

عصري البطيخ األحمر والنعناع

عصري البطيخ االحمر الطازج مع النعناع الربي وعصري ليمون رانتشو تضاف اليه مياه الصودا

مياه الصودا مع عصري الربتقال والرمان

عصري الربتقال الطازج مع الرمان والربتقال املجفف تضاف اليه مياه الصودا

عصري الباشن فروت مع اوراق الريحان

خليط طازج من اوراق الريحان والنعناع وعصري الليمون والباشن فروت تضاف اليه مياه الصودا

عصري الليمون والنعناع

عصري الليمون الطازج مع النعناع

السموذية الطازج

 34درهم
 36درهم
 39درهم
 39درهم
 33درهم

خليط الباشن فروت مع السبانخ الصحي

 31درهم

الباشن فروت مع الشمندر الصحي

 31درهم

اوراق السبانخ الطازجة مع عصري ليمون رانتشو واملانغو

خليط الشمندر والباشن فروت وعصري ليمون رانتشو الطاوخ

شات مساال مع املانغو

خليط املانغو وعصري ليمون رانتشو مع رشة سامق وشات مساال

مرشوب حلو عريب

خليط التمر واللوز وماء الورد مع الحليب

خليط القهوة مع التمر

خليط االسربسو الطازج مع الشوكوالته والتمر مزين بطبقة من الكرمية املخفوقة

شامبانيا بدون كحول

شامبانيا بنكهة التفاح االخرض
شامبانيا بنكهة الرمان
شامبانيا بنكهة الزعفران

 29درهم
 31درهم
 31درهم
 36درهم
 36درهم
 36درهم

عصائر طبيعية

عصائر طازجة وكوكتيالت فواكه

املرشوبات باالسربيسو
ريسرتيتو
اسربسو
فنجان اسربيسو دوبيو

دوبل اسربسو

كابتشينو

قهوة اسربسو طازجة معدة مع الحليب والرغوة

كافيه موكا

قهوة اسربسو طازجة مع رغوة الحليب والشوكوال

كافيه التيه

قهوة اسربسو طازجة معدة مع الحليب

املرشوبات الساخنة

روز موكا

مزيج غني بصلصة الشوكوال وماء الورد واالسربسو والحليب

التيه بالكراميل والبندق املحمص

مزيج لذيذ غني من صلصة الكراميل ورشاب البندق واالسربسو والحليب

الشوكوال الساخنة

القهوة العربية

خلطة القهوة االماراتية

خلطة القهوة العربية عيل الطريقة االماراتية محرضة بحبوب النب املحمص والهال والزعفران

خلطة القهوة السعودية

خلطة القهوة العربية عيل الطريقة السعودية مزينة بحبوب النب املحمص والهال والزعفران

قهوة رساج العربية

قهوة بخلطة التوابل عيل طريقة رساج املميزة

القهوة الرتكية

قهوةتركية تقليدية
قهوة معدة خصيصا لك

قهوة رساج الرتكية

قهوة بخلطة التوابل املعدة عيل طريقة رساج املميزة

 36درهم
 19درهم
 19درهم
 26درهم
 27درهم
 29درهم
 27درهم
 29درهم
 28درهم
 29درهم
 23درهم
 23درهم
 23درهم
 21درهم
 22درهم

الشاي ومرشوبات االعشاب املتنوعة
شاي الكرك

يقدم مع خليط التوابل والحليب عيل طريقة رساج املميزة

الشاي املغريب

شاي مغريب تقليدي مع اوراق النعناع الخرضاء

شاي نيويب لندن

تشكيلة من شاي نيوباي واعشابها

قهوة بيضاء

تقدم مع ماء الورد وبرش الليمون

حلويات

صندوق الحلويات

مفاجاة حلوة جدا تختم بها وجبتك الحصة يتشاركها اربعة اشخاص

لقيامت

حلويات اماراتية تقليدية مغطاه بدبس التمر

املهلبية املذهبة بالزعفران

بودينغ بالزعفران مغطي بحلوي غزل البنات ومزين بالعسل الذهبي الشهي

ام عيل

حلوي عربية تقليدية برقائق العجني املخبوز مع الحليب والقشدة
وتقدم مع الزبيب واملكرسات املحمصة

ارز بالحليب

بودينغ االرز الغني بالحليب واملغطي بالزبيب واملكرسات املحمصة

كريم برولية مع التمر

كريم برولية محرضة مع التمر

 27درهم
 33درهم
 24درهم
 19درهم
 220درهم
 36درهم
 49درهم
 42درهم
 38درهم
 55درهم

كيك البسكويت مع شاي الكرك

 39درهم

بودينغ التمر

 56درهم

طبقات من البسكويت املغمس بصلصة شاي الكرك

كيك التمر الساخن يقدم مع الجوز وصلصة الكراميل

كنافة بالجوز املبشور

كنافة مخبوزة بالفرن محشية بالجوز والقرفة ودبس التمر مغطاة بالبوظة

فوندان الشوكوال
يقدم مع فانيال ابس كريم

صحن فواكة طازجة

الشيشة

شيشة يف نكهات مختلفة
شيشة ميكس
شيشة سرياج

 38درهم
 40درهم
 42درهم
 65درهم
 70درهم
 75درهم

