
المقـبالت الساخنه
كبه أقراص

كبة لحم وبرغل مقلية
38 درهم

كبه مشويه
كبة لحم محشية  بالنعناع، الجوز و حبوب الرمان

40 درهم

لفائف الجبن المخبوزه
عجينة محشوه بجبنة  الحلومي و الزعتر الطازج

30 درهم

فطاير السبانخ
مثلثات من عجينة المحشوه بخلطة السبانخ

25 درهم

سمبوسك اللحم
عجينة طازجة محشوة بخلطة اللحم

28 درهم

السندويشات
جميع السندويشات تقدم مع بطاطا مقلية 

 شيش طاوك
40 درهم

شيش كباب اللحم
40 درهم

كباب اللحم
40 درهم

فالفل
35 درهم

عرايس
35 درهم

شـــيشـــه
متوفر لدينا خرطوم الشيشة ل�ستخدام الواحد

إسكندراني / تفاح مزدوج /  نعناع / عنب
برتقال / فراولة / علكه بالنعناع

ورد / كرز / مشروب الطاقة / بطيخ
نعناع و ليمون / كاس / سلوم

60 درهم

جميع ا£سعار خاضعه إلى 10% رسوم خدمه

شاى مغربي مع حلويات مغربيه

الشاي المغربي – حجم صغير 
25 درهم

الشاي المغربي – حجم متوسط   
35 درهم 

المشروبات الغازيه
(بيبسي/ دايت بيبسي / سفن اب/ سفن اب دايت / ميرندا)

مياه معدنيه  – 50 مل
مياه معدنيه  –1٥٠ مل

مشروبات الطاقه
ايفيان - ٣٣ مل

مياه بدوا

20 درهم

15 درهم
20 درهم
30 درهم
25 درهم
25 درهم

قهوة إسبرسو
قهوة إسبرسو (مزدوحه)

قهوة أمريكانو
قهوة التيه

قهوة تركي
كابتشينو

قهوة مغربيه
شوكاالته ساخنة 

20 درهم
24 درهم
20 درهم
25 درهم
25 درهم
25 درهم
20 درهم
25 درهم

مشروبات ساخنه

العصائر الطازجة
برتقال / أناناس / بطيخ

30 درهم

مشروبات بارده

مشروبات بارده

الموكتيالت 
 الكيوي الملكي   

كيوي, مانجو, موز, و حليب 
 

 فيتامين سي
 كيوي, ليمون, مانجو, وبرتقال  

 
مخفوق زبدة الفول السوداني

 فانيال ايس كريم, موز, زبدة الفول السوداني, حليب

أفو
افوكادو, حليب, عسل

35 درهم

Terrace Cafe مقهى التيراس



Mocktails
King kiwi

Kiwi, mango, banana and milk

Great vitamin C
kiwi, lemon, mango and orange

Peanut butter shake
peanut butter, Vanilla ice cream, banana and milk 

Avo 
Avocado, milk, honey

Each AED 35

Hot Mezzeh
Kebbeh akras

Deep fried crushed wheat and seasoned minced lamb
AED 38

Kebbeh meshwi
Stuffed with lamb, mint, walnut and pomegranate seeds

AED 40

Baked cheese rolls
Filo pastry stuffed with halloumi cheese and fresh thyme

AED 30

Spinach fatayer
Thin pastry triangles stuffed with seasoned sautéed spinach

AED 25

Lamb sambousek
Seasoned minced lamb pasties

AED 28

Wraps
Served with French fries

Shish taouk
AED 40

Lamb shish kebab
AED 40

Beef kebab
AED 40

Falafel
AED 35

Arayes kofta
AED 35

Shisha
Disposable hookah hose available upon request

Alessandria apple / Double apple / Mint
Grape /  Orange / Strawberry / water melon

Bubble gum with mint /  Rose / Cherry 
Energy drink /  Lemon & mint /  Kas / Salom

AED 60

ALL PRICES ARE SUBJECT TO 10% SERVICE CHARGE

SOft drinks
(Pepsi / Diet Pepsi / 7UP / 7UP Free / Mirinda)

Mineral water 50ml
Mineral water 1.5 ltr
red bull
Evian 33ml
Badoit

Aed 20

AEd 15

Aed 20

AED 30

AED 25

Aed 25

Espresso
double Espresso
americano
Cafe latte
turkish coffee
cappuccino
Moroccan coffee 
hot chocolate 

Orange / pineapple / water melon
AED 30

Aed 20

AEd 24

Aed 20

AED 25

AED 25

Aed 25

AED 20

AED 25

Hot drinks

fresh juices

Beverages
Cold drinks

Traditional Moroccan tea + Moroccan sweets

small pot
AED 25

medium pot
AED 35
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