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قائمة الطعام



Homemade Waf�es
AED 30.00

Served with strawberries, maple syrup and 
whipped cream

Baker’s Basket
AED 35.00

Croissant, Danish muf�ns, bread rolls, white 
or brown toast served with an assortment of 
jams, butter and honey

Scottish Salmon on Rye Bread
AED 49.00

Smoked salmon set on a slice of rye bread 
with a base of olive tossed rocket leaves, 
topped with caper berries and drizzle of 
honey mustard

Organic Avocado with Brown Toast & 
Poached Egg
AED 44.00

Toasted sourdough slice with citrus marinated 
mashed avocados, poached egg and herb 
salad with chili

Three Eggs - cooked to your liking
AED 39.00

Omelette / fried / poached / scrambled / 
boiled
Served with hash brown, sausage, con�t 
tomato, baked beans, white or brown toast

American Pancakes
AED 24.00 

Served with maple syrup and nutella

Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% value added tax
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#BREAKFAST 

  Vegetarian   Gluten   Dairy  Eggs
        Nuts          Seafood

If you have any food allergy or intolerance, we  
provide options to cater for your needs.
Please let us know when ordering.

 



     ا�طعمة النباتية      الغلوتين      منتجات ا�لبان 
     البيض            المكسرات           المأكوالت البحرية

إذا كانت لديك حساسية من أي نوع من ا�طعمة،
سنقوم بتقديم الخيارات المناسبة الحتياجاتك.

الرجاء إعالمنا عند الطلب.

درهم49.00 

درهم35.00 

درهم44.00 

درهم39.00 

درهم

الفطور

ا�فوكادو العضوية مع التوست
ا�سمر وبيض مسلوق بالماء

سلمون أسكتلندي 

ثالث بيضات – مطهوة حسب ا�ختيار 

 24.00
فطيرة البانكيك ا�مريكي

سلة الخباز

درهم30.00 
كعكة وافل 

ُيقدم مع الفراولة، شراب القيقب مابل، الكريمة
المخفوقة 

� ضريبة القيمة المضافة � � رسوم الخدمة و  � � ��رسوم البلدية و  � �  ا�سعار بالدرهم ا�ماراتي و تشمل 

سلمون مدخن على شريحة من خبز الجاودار 
مع الجرجير، الزيتون، الَكَبر، والقليل من عسل 

الخردل 

شريحة من خبز السوردو مع االفوكادو 
المهروسة بالليمون والفلفل, تقدم مع سلطة 

االعشاب والبيض المطهي بالماء

أومليت، مقلي، بيض مسلوق بالماء من دون 
قشر، مخفوق، أو مسلوق

يقدم مع طبق بطاطا هاش براونز، السجق، 
كونفيت الطماطم، الفاصولياء المطبوخة، 

خبز التوست ا�بيض أو ا�سمر 

يقدم مع شراب القيقب مابل والنوتيال 

كرواسون، معجنات دانماركية، لفائف الخبز، خبز 
توست أبيض أو أسمر

ُيقدم مع تشكيلة من المربيات، الزبدة والعسل 



Al Taawun Street Falafel Wraps                                                                                                 
AED 40.00

Crispy falafel wraps with tahini, onions and 
lettuce accompanied with Arabic pickles 
and French fries

Markouk Lamb Kofta                                                                                                                   
AED 57.00

Sumac crusted grilled lamb kofta rolled in 
markouk bread with Arabic spread and 
spices served with French fries, pickles and 
condiments

AFTER THE JOURNEY

Umm Ali
AED 29.00

Baked Arabic puff pastry in thick cream 
scented with rose water and topped with 
mixed toasted nuts

DEPARTURE

Assorted Pullman Mezzeh Platters                                                                                            
AED 55.00

Hummus, moutabal, tabbouleh, fattoush, 
meat kibbeh, spinach fatayer, lamb 
sambousek, camel cheese roll served with 
garlic sauce, tahina sauce and Arabic 
bread

IN BETWEEN

Quinoa Tabbouleh                                                                                                                       
AED 40.00

Quinoa cooked in aromatic herb stock, 
drained and mixed with �nely chopped 
parsley, tomatoes, cabbages, olive oil and 
lemon juice (Vegan)

MAIN VOYAGE

Al Khan Bay Burger                                                                                                                     
AED 55.00
    
Zaatar rubbed grilled beef paté topped 
with cheddar cheese, beef bacon, sumac 
mayo, gherkin slices, caramelized onions, 
red cabbage coleslaw and steak fries 

Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% value added tax
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MIDDLE EAST

  Vegetarian   Gluten   Dairy  Eggs
        Nuts          Seafood

If you have any food allergy or intolerance, we  
provide options to cater for your needs.
Please let us know when ordering.

 



Al Taawun Street Falafel Wraps                                                                                                 
AED 40.00

Crispy falafel wraps with tahini, onions and 
lettuce accompanied with Arabic pickles 
and French fries

Markouk Lamb Kofta                                                                                                                   
AED 57.00

Sumac crusted grilled lamb kofta rolled in 
markouk bread with Arabic spread and 
spices served with French fries, pickles and 
condiments

AFTER THE JOURNEY

Umm Ali
AED 29.00

Baked Arabic puff pastry in thick cream 
scented with rose water and topped with 
mixed toasted nuts

DEPARTURE

Assorted Pullman Mezzeh Platters                                                                                            
AED 55.00

Hummus, moutabal, tabbouleh, fattoush, 
meat kibbeh, spinach fatayer, lamb 
sambousek, camel cheese roll served with 
garlic sauce, tahina sauce and Arabic 
bread

IN BETWEEN

Quinoa Tabbouleh                                                                                                                       
AED 40.00

Quinoa cooked in aromatic herb stock, 
drained and mixed with �nely chopped 
parsley, tomatoes, cabbages, olive oil and 
lemon juice (Vegan)

MAIN VOYAGE

Al Khan Bay Burger                                                                                                                     
AED 55.00
    
Zaatar rubbed grilled beef paté topped 
with cheddar cheese, beef bacon, sumac 
mayo, gherkin slices, caramelized onions, 
red cabbage coleslaw and steak fries 

 55.00

الشرق ا�وسط
ديبارتشر (المغادرة) 

إن بيتوين (في المنتصف)

أفتر ذا جيرني (بعد الرحلة) 

ماين فويج (الرحلة الرئيسة) 

تشكيلة أطباق مازة بولمان

سندويش فالفل شارع التعاون 

مرقوق بكفتة لحم الضأن

تبولة الكينوا

برغر خليج خان

درهم

درهم57.00 

أم علي

درهم29.00 

درهم55.00 

درهم40.00 

درهم40.00 

     ا�طعمة النباتية      الغلوتين      منتجات ا�لبان 
     البيض            المكسرات           المأكوالت البحرية

إذا كانت لديك حساسية من أي نوع من ا�طعمة،
سنقوم بتقديم الخيارات المناسبة الحتياجاتك.

الرجاء إعالمنا عند الطلب.

لحم، كبة  فتوش،  تبولة،  متبل،   حمص، 
الضأن، بلحم  سمبوسك  سبانخ،   فطائر 

مع ُتقدم  ا³بل،  حليب  من  جبن   لفائف 
العربي والخبز  الطحينة  وسلطة   الثومية 

العطرية، ا�عشاب  مرق  في  مطهوة   كينوا 
البقدونس مع  ومزجها  تجفيفها   تم 

زيت والكراث،  الملفوف،  الطماطم،   الناعم، 
الليمون وعصير    الزيتون، 

شيدر، بجبنة  مغطاة  بقري  لحم   فطيرة 
المايونيز، السماق،  المقدد،  البقري   اللحم 

المكرمل، البصل  المخلل،  الخيار   شرائح 
المقلية البطاطس  وشرائح  ا�حمر   الملفوف 

(نباتي)

مع ومقرمشة  ملفوفة  فالفل   سندويشات 
المخلالت مع  ُتقدم  الخس،  البصل،   الطحينة، 

المقلية  والبطاطس 

السماق من  طبقة  مع  مشوية  ضأن  لحم   كفتة 
البهارات مع  المرقوق  خبز  في   وملفوفة 
البطاطس مع  ُيقدم  العربية،   والتوابل 

التوابل المخلالت،   المقلية، 

ومعطرة القشدة  مع  مخبوزة  عجين   رقائق 
المكسرات من  بتشكيلة  مزينة  الورد   بماء 

لمحمصة  ا

� ضريبة القيمة المضافة � � رسوم الخدمة و  � � ��رسوم البلدية و  � �  ا�سعار بالدرهم ا�ماراتي و تشمل 



Chicken Cobb Burger                                             
AED 52.00

Grilled chicken breast with crispy bacon, 
lettuce, tomatoes, avocados, crumbled blue 
cheese and fried egg, served with
parmesan fries, red cabbage and
coleslaw

Monterey Beef Burger                                                                                                                  
AED 55.00

Grilled beef paté topped with Montere Jack 
cheese slices and beef bacon, served with 
red cabbage coleslaw and steak fries

AFTER THE JOURNEY

Lemon Blueberry Cheese Cake
AED 29.00

Classic cheese cake with butter crust, 
topped with blueberry compote and
toasted hazelnuts

DEPARTURE

Nachos-Con-Carne                                                                                           
AED 45.00

Deep fried corn tortilla chips loaded with 
chili con carne, melted yellow cheese and 
topped with pico de gallo.
(Vegetarian option is available upon 
request)

IN BETWEEN

Citrus Mesclun Mix with Candied Pecans                                                                                                                       
AED 40.00

Romaine and iceberg lettuce, frisée, rocca 
and baby spinach tossed with honey lime 
dressing and topped with sugar coated 
pecan nuts, mandarin and grapefruit 
segments 

MAIN VOYAGE

Southern Chipotle & Goat Cheese
Quesadilla
AED 50.00
    
Your choice of grilled meat (beef or
chicken) wrapped in a �our tortilla �lled 
with goat cheese and served with sour 
cream, roasted tomato salsa and Cajun 
fries

Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% value added tax
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#AMERICAN 

  Vegetarian   Gluten   Dairy  Eggs
        Nuts          Seafood

If you have any food allergy or intolerance, we  
provide options to cater for your needs.
Please let us know when ordering.

 



Chicken Cobb Burger                                             
AED 52.00

Grilled chicken breast with crispy bacon, 
lettuce, tomatoes, avocados, crumbled blue 
cheese and fried egg, served with
parmesan fries, red cabbage and
coleslaw

Monterey Beef Burger                                                                                                                  
AED 55.00

Grilled beef paté topped with Montere Jack 
cheese slices and beef bacon, served with 
red cabbage coleslaw and steak fries

AFTER THE JOURNEY

Lemon Blueberry Cheese Cake
AED 29.00

Classic cheese cake with butter crust, 
topped with blueberry compote and
toasted hazelnuts

DEPARTURE

Nachos-Con-Carne                                                                                           
AED 45.00

Deep fried corn tortilla chips loaded with 
chili con carne, melted yellow cheese and 
topped with pico de gallo.
(Vegetarian option is available upon 
request)

IN BETWEEN

Citrus Mesclun Mix with Candied Pecans                                                                                                                       
AED 40.00

Romaine and iceberg lettuce, frisée, rocca 
and baby spinach tossed with honey lime 
dressing and topped with sugar coated 
pecan nuts, mandarin and grapefruit 
segments 

MAIN VOYAGE

Southern Chipotle & Goat Cheese
Quesadilla
AED 50.00
    
Your choice of grilled meat (beef or
chicken) wrapped in a �our tortilla �lled 
with goat cheese and served with sour 
cream, roasted tomato salsa and Cajun 
fries

     ا�طعمة النباتية      الغلوتين      منتجات ا�لبان 
     البيض            المكسرات           المأكوالت البحرية

إذا كانت لديك حساسية من أي نوع من ا�طعمة،
سنقوم بتقديم الخيارات المناسبة الحتياجاتك.

الرجاء إعالمنا عند الطلب.

 45.00

ديبارتشر (المغادرة)

إن بيتوين (في المنتصف)

آفتر ذا جيرني (بعد الرحلة) 

ماين فويج (الرحلة الرئيسة) 

ناتشوس كون كارني

برجر الدجاج

برغر اللحم البقري بالمونتري

سلطة ميسكلو حمضيات مع جوز
البقان المحلى 

ساوثيرن شبتول وكاساديال جبن
الماعز

درهم

درهم55.00 

تشيز كيك بالليمون و البلوبيري
درهم29.00 

درهم50.00 

درهم40.00 

درهم52.00 

الطلب)   نباتي متوفر عند  (طبق 

أمريكــا

� ضريبة القيمة المضافة � � رسوم الخدمة و  � � ��رسوم البلدية و  � �  ا�سعار بالدرهم ا�ماراتي و تشمل 

رقائق تورتيال الذرة المقلية تمام¼ بالفلفل 
الحار كون كارني، والجبنة الصفراء الذائبة مع 

صلصة بيكو دي جالو

خس روماني، خس آيس بيرغ، جرجير، 
والليمون  العسل  صلصة  مع  صغيرة  سبانخ 

بالسكر،  المغلف  البقان  جوز  مع  يقدم 
فروت  والغريب  أفندي  واليوسفي 

اختيارك من (لحم بقري أو دجاج) مشوي مع 
يقدم  بالجبن  المحشو  الدقيق  تورتيال  خبز 
الطماطم  وصلصلة  الحامضة  الكريمة  مع 

بالكاجون  والبطاطا  المحمصة 

صدر دجاج مشوي مع لحم بقري مقدد مقرمش، 
خس، طماطم، أفوكادو، وجبنة الركفور، بيض 

مقلي، يقدم مع البطاطس المقلية بجبن 
الملفوف ا�حمر، وسلطة الكرنب  البارميزان، 

فطيرة لحم بقري مشوي فوقها شرائح جبن 
مونتري جاك، واللحم البقري المقدد، تقدم مع 

ا�حمر، سلطة  الملفوف  الموسمية،  المخلالت 
الملفوف، سلطة الكرنب، شرائح البطاطس 

لمقلية  ا

كعك الجبن الكالسيكية مع طبقة من الزبدة 
يزينها فاكهة مطبوخة، التوت ا�زرق والبندق 

المحمص 



#EUROPEAN
MAIN VOYAGE

Greek Chicken Gyros
AED 55.00

Roasted chicken breast marinated in Greek 
marinade (yogurt, cumin, paprika, oregano) 
wrapped in pita bread with vegetable slaw 
and served with Tzatziki and French fries

Italian Pasta
AED 50.00

Choose your pasta (penne / spaghetti / 
linguini) .    
Choose your sauce (napoli / arrabiata / 
basil pesto / beef bolognese)           . 

Chicken
Prawns

AFTER THE JOURNEY

Classic Crème Brûlée with Cinnamon 
Sugar                                                                          
AED 29.00                                                                                      

Cinnamon sugar crusted, vanilla �avored 
milk custard served with wild berries

DEPARTURE

Norwegian Smoked Salmon Bagel with 
Pickled Red Onions
AED 45.00

Cream cheese spread, smoked salmon, 
capers, lemons, rocket leaves and pickled 
red onions

IN BETWEEN

Chicken Caesar Salad  “Cardini”
AED 45.00

Classic mix of lettuce (Romaine / Iceberg) 
tossed in Caesar dressings with anchovies, 
grilled chicken and parmesan cheese 
served with herb croutons

Tuscany Burrata
AED 49.00

Soft centre Italian fresh cheese topped with 
handpicked heirloom tomatoes, toasted 
pine seeds, fresh basil leaves, seasoned 
with �ake salt and crushed peppers

Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% value added tax
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  Vegetarian   Gluten   Dairy  Eggs
        Nuts           Seafood

If you have any food allergy or intolerance, we  
provide options to cater for your needs.
Please let us know when ordering.

AED
AED

20
25

 

 

 



MAIN VOYAGE

Greek Chicken Gyros
AED 55.00

Roasted chicken breast marinated in Greek 
marinade (yogurt, cumin, paprika, oregano) 
wrapped in pita bread with vegetable slaw 
and served with Tzatziki and French fries

Italian Pasta
AED 50.00

Choose your pasta (penne / spaghetti / 
linguini) .    
Choose your sauce (napoli / arrabiata / 
basil pesto / beef bolognese)           . 

Chicken
Prawns

AFTER THE JOURNEY

Classic Crème Brûlée with Cinnamon 
Sugar                                                                          
AED 29.00                                                                                      

Cinnamon sugar crusted, vanilla �avored 
milk custard served with wild berries

     ا�طعمة النباتية      الغلوتين      منتجات ا�لبان 
     البيض            المكسرات           المأكوالت البحرية

إذا كانت لديك حساسية من أي نوع من ا�طعمة،
سنقوم بتقديم الخيارات المناسبة الحتياجاتك.

الرجاء إعالمنا عند الطلب.

ديبارتشر (المغادرة)

إن بيتوين (في المنتصف) 

آفتر ذا جيرني (بعد الرحلة) 

ماين فويج (الرحلة الرئيسة)  

برغر السلمون النرويجي المدخن مع
البصل ا�حمر المخلل

طبق جيرو الدجاج اليوناني 

الباستا ا�يطالية

سلطة القيصر بالدجاج "كارديني"

درهم45.00 

درهم50.00 

كاسترد محلي بالكراميل والسكر
بالقرفة

درهم29.00 

درهم45.00 

درهم55.00 

توسكاني بوراتا
درهم49.00 

أوروبـــا

� ضريبة القيمة المضافة � � رسوم الخدمة و  � � ��رسوم البلدية و  � �  ا�سعار بالدرهم ا�ماراتي و تشمل 

جبنة كريمية سائلة، سلمون مدخن، نبات 
الكيبر، ليمون، أورق الجرجير، بصل أحمر مخلل

مزيج كالسيكي من الخس (الروماين/ 
آيسبيرغ) مع صوص القيصر مع ا�نشوفي 

و الدجاج المشوي و جبن البارميزان 
تقدم مع خبز كروتون 

جبنة إيطالية طازجة سائلة مزينة بالطماطم 
المختارة بعناية، الصنوبر المحمص، أوراق 

الريحان الطازجة المتبلة برقائق الملح والفلفل 
المطحون 

صدر دجاج مشوي متبل مع الخلطة اليونانية 
(روب، كمون، بابريكا، أوريجانو) ملفوف في خبز 
البيتا مع سلطة الخضروات تقدم مع الجاجيك 

والبطاطس المقلية 

اختر الباستا (بيني/ سباغيتي /لينغويني). اختر 
الصلصة (نابولي/ أرابياتا/ صلصة بيستو الريحان/ 

بولوني اللحم البقري) 

المكرمل  القرفة  بسكر  الحليب  كاسترد 
البري  التوت  مع  يقدم  الفانيليا  ونكهة 

دجاج
جمبري

درهم
درهم

20
25

 

 



#ASIAN
onions, fresh coriander, turmeric and shrimp 
paste, �nished with coconut milk, long red 
chili and served with steamed rice

Stir Fry Noodles                                                                                                                            
AED 48.00

Indonesian style fried noodles
seasoned with soy, oyster and �sh sauce, 
topped with green onions, served with your 
choice of chicken or Prawns    

AFTER THE JOURNEY

Coconut Mango Pie
AED 29.00

Crunchy coconut base �lled in thick mango 
custard, topped with light meringue

DEPARTURE

Togarashi Fried Shrimp Tempura
AED 60.00

Batter fried tiger prawns seasoned with 
togarashi spice, accompanied with sweet 
soya and lemon wedge

Chicken Kathi Roll   
AED 45.00

Chicken marinated in tandoori spices  mix 
wrapped in �at bread and served with chili 
mint chutney 

IN BETWEEN

Chili Avocado with Silken Tofu      
AED 45.00

Fried tofu and organic avocado tossed in 
light chili lime dressing with a sprinkle of 
toasted sesame seeds (Vegan) 

MAIN VOYAGE

Thai Green Curry (Chicken / Veg)
AED 50.00 / AED 45

Chicken cooked in a blend of Thai spices,  
lemongrass, lime leaves, galangal, garlic, 

Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% value added tax
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  Vegetarian   Gluten   Dairy  Eggs
        Nuts           Seafood

If you have any food allergy or intolerance, we  
provide options to cater for your needs.
Please let us know when ordering.

   

   



onions, fresh coriander, turmeric and shrimp 
paste, �nished with coconut milk, long red 
chili and served with steamed rice

Stir Fry Noodles                                                                                                                            
AED 48.00

Indonesian style fried noodles
seasoned with soy, oyster and �sh sauce, 
topped with green onions, served with your 
choice of chicken or Prawns    

AFTER THE JOURNEY

Coconut Mango Pie
AED 29.00

Crunchy coconut base �lled in thick mango 
custard, topped with light meringue

     ا�طعمة النباتية      الغلوتين      منتجات ا�لبان 
     البيض            المكسرات           المأكوالت البحرية

إذا كانت لديك حساسية من أي نوع من ا�طعمة،
سنقوم بتقديم الخيارات المناسبة الحتياجاتك.

الرجاء إعالمنا عند الطلب.

ماين فويج (الرحلة الرئيسة) 

ديبارتشر (المغادرة) 

في المنتصف

آفتر ذا فويج (بعد الرحلة)  

تيمبورا الجمبري المقلي بتوابل
تاغاراشي 

ساندويش كاثي بالدجاج

أفوكادو حار مع توفو جبن نباتي
ناعم حريري الملمس

درهم60.00 

درهم48.00 

درهم45.00 

الكاري ا�خضر التايلندي (دجاج/ اختيار
نباتي)

درهم50.00 

درهم45.00 

درهم29.00 

آســيا

النودلز المقلية 

فطيرة جوز الهند والمانجو 

� ضريبة القيمة المضافة � � رسوم الخدمة و  � � ��رسوم البلدية و  � �  ا�سعار بالدرهم ا�ماراتي و تشمل 

ومتبل  بالعجين  مقلي  كبير  جمبري 
وقطع  الصويا  مع  يقدم  تاغاراشي،  ببهارات 

ن  لليمو ا

في  وملفوف  التندوري  ببهارات  متبل  دجاج 
بالفلفل  النعناع  صلصة  مع  ُيقدم  خبز 

العضوية  وا�فوكادو  المقلي  التوفو  جبن 
مع  الخفيف  والفلفل  الليمون  صلصة  مع 

(نباتي)   المحمصة  السمسم  بذور  من  رشة 

دجاج مطهي مع خليط البهارات التايلندية 
والترنجان، اوراق الليمون، القولنجال،  الثوم،  

البصل، الكزبرة الطازجة،  الفلفل االحمر،  الكركم  
و معجون الجمبري مع حليب جوز الهند، يقدم مع 

االرز المبخر

ا³ندونيسية الطريقة  على  مقلية  معكرونة 
مزينة  والسمك،  المحار  الصويا،  بصلصة  متبلة 

الروبيان   أو  الدجاج  مع  تقدم  ا�خضر  بالبصل 

المحشوة  المقرمشة  الهند  جوز  فطيرة 
الخفيف  المارينغ  مع  المركز  المانجو  بكاستارد 

   



A CREATION FOR
TRAVELERS & GLOBAL 
NOMADS

Our world is your playground 
AED 60.00

Chocolate Globe sat on white chocolate 
and brownie base. Pour with piping hot
chocolate caramel to open our sphere �lled 
with Pullman surprises and delicacies

  Vegetarian   Gluten   Dairy  Eggs
        Nuts          Seafood

If you have any food allergy or intolerance, we  
provide options to cater for your needs.
Please let us know when ordering.

Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% value added tax
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#PULLMAN SPHERE

  



P
     ا�طعمة النباتية      الغلوتين      منتجات ا�لبان 

     البيض            المكسرات           المأكوالت البحرية

إذا كانت لديك حساسية من أي نوع من ا�طعمة،
سنقوم بتقديم الخيارات المناسبة الحتياجاتك.

الرجاء إعالمنا عند الطلب.

طبق بولمان

كرة ذهبية على قاعدة من براونيز الشوكوالتة
يسكب من فوقها كراميل الشوكوالتة الساخن

والمارشميلو

طبق لذيذ للمسافرين والسائحين
من كافة أنحاء العالم

مرحب¼ بكم! (عالمنا ملعبكم)  
درهم60.00

� ضريبة القيمة المضافة � � رسوم الخدمة و  � � ��رسوم البلدية و  � �  ا�سعار بالدرهم ا�ماراتي و تشمل 



HOT DRINKS

Espresso
Double Espresso
Espresso Macchiato
Americano
Cappuccino
Café Latte
Mocha
Turkish Coffee
Coffee Decaf
Hot Chocolate 
Moroccan Tea 

COLD DRINKS

Frappuccino                                                           25.00
Espresso, milk, sugar, whipped cream, ice
        

Cold Brew                                                              20.00
Double espresso, sweetened milk, ice

Iced Late                                                               22.00
Espresso, milk, ice

Affogato Coffee                                                      22.00
Vanilla ice cream, espresso, shaved chocolate
 

Ice Tea                                                                  20.00
Black tea, lemon, ice

Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% value added tax
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#BEVERAGE

15.00
18.00
18.00
18.00
20.00
20.00
20.00
18.00
20.00
20.00
S - 20.00 / M - 25.00 / L - 35.00

AED



15.00
18.00
18.00
18.00
20.00
20.00
20.00
18.00
20.00
20.00

20.00 صغير/25.00 وسط/35.00 كبير

المشروبات

إسبريسو
دبل إسبريسو 

إسبريسو ماكياتو
أمريكانو

كابتشينو
كافيه التيه

موكا
قهوة تركية

قهوة بدون كافيين
شوكوالتة ساخنة

شاي مغربي

فرابتشينو
إسبريسو، ثلج، حليب وكريمة مخفوقة

        
كولد برو

دبل إسبريسو، حليب محلى، ثلج

التيه مثلج 
إسبريسو، حليب، ثلج

قهوة أفوغاتو
آيس كريم الفانيليا، إسبريسو، شوكوالتة مبشورة

شاي مثلج
شاي أسود، ليمون، ثلج

المشروبات الساخنة

المشروبات الباردة

20.00

25.00

22.00

22.00

20.00

ا�سعار بالدرهم ا³ماراتي و تشمل %10 رسوم البلدية  و %10 رسوم الخدمة و %5 ضريبة القيمة المضافة 

درهم



#Tea TWG 

Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% value added tax
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AED

TWG’s Tea collection is one of the largest in the world, with harvests and exclusive tea blends 
from all tea-producing countries.With a commitment to offer teas directly from source gardens, 
TWG has developed a range of special varieties in collaboration with the most renowned tea 
estates. Relish the intoxicating blends of teas, that are much more than simply a refreshment. 
Enjoy!

TEA LEAVES

White Tea Leaves                                                                                          26.00
White tea is an ethereal blend of white tea of fruits and �owers from the Bermuda Triangle.

Earl Grey Tea Leaves                                                                                      26.00
A rich and robust Ceylon is balanced with intense and fragrant TWG tea bergamot,
giving this black tea blend a sparkling citrus aroma and an enduring and refreshing aftertaste.
      

Red of Africa Tea Leaves                                                                                 26.00
Delicate red tea from South Africa, blended with sweet TWG tea spices and marigold.
This theine-free tea can be served warm or iced, at any time of the day.

Moroccan Mint Tea Leaves                                                                              26.00
The most famous emblem of Morocco. This TWG tea is a green one, and it is perfectly blended 
with suave and strong sahara mint.

Royal Darjeeling Tea Leaves                                                                             26.00
The king of India teas, this TWG tea �rst �ush black tea boasts an exquisite fragrance
and a vibrant, sparkling taste that develops remarkable overtones of ripe apricots.

Passion Fruit Tea Leaves                                                                                 26.00
A sweet and aromatic infusion created by an exceptional TWG tea blend of passion fruit
and rich black tea. Delicious iced.

Chun Mee Tea Leaves                                                                                    26.00
Renowned for the �nesse of its plum-like sweetness and smoothness, this translucent TWG tea 
green tea has a distinct, strong and lasting aroma.



شاي تي دبليو جي

أوراق الشاي

ا�سعار بالدرهم ا³ماراتي و تشمل %10 رسوم البلدية  و %10 رسوم الخدمة و %5 ضريبة القيمة المضافة 

درهم

ُتعد خلطة شاي توغ TWG واحدَة من أفخر أنواع الشاي في العالم وذلك لُحسن وُجودة حصادها؛ حيث 
تتوفر خلطات الشاي اللذيذة من كافة الدول المنتجة. انطالق¼ من حرصها على تقديم الشاي الطازج من 

المزرعة مباشرة، طورت توغ TWG تشكيلة وتوليفة شاي خاصة بالتعاون مع أشهر بلدان انتاج الشاي. 
ُيعتبر إبريق الشاي أكثر الطرق التقليدية لتقديمه. استمتع بالمذاق الرائع!

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

أوراق الشاي ا�بيض
مزيج رائع من الشاي ا�بيض بنكهات الفواكه وا�زهار من مثلث بارمودا. 

أوراق شاي إيرلي جراي 
شاي سيالني غني وقوي مع نكهة ليمون برغموت شاي TWG المكثف والفواح، يمنح هذا

الشاي ا�سود رائحة الليمون المنعشة ومذاق دائم ومنعش.       

أوراق شاي أفريقيا ا�حمر  
شاي أحمر لذيذ من جنوب أفريقيا، ممزوج بنكهة بهارات شاي TWG وزهرة القطيفة.

يمكن تقديم هذا الشاي الخالي من مادة التايين ساخن¼ أو مثلج¼ في مختلف أوقات اليوم.

أوراق شاي النعناع المغربي
شاي مشهور جدÎ في المغرب؛ وهو شاي أخضر ممزوج بطريقة رائعة مع النعناع الصحراوي

اللطيف والقوي.

أوراق شاي دارجيلينج الملكي 
ملك الشاي الهندي. يمتاز شاي الحصاد ا�ول هذا برائحة منعشة ومذاق رائع قوي

يزخر بنكهة المشمش الناضج.

أوراق شاي باشن فروت 
شاي عطري لذيذ مؤلف من خلطات TWG رائعة تجمع بين نكهات الفاكهة اللذيذة

و مذاق الشاي ا�سود الرائع. يزداد مذاقه ِلذًة عند تقديمه مثلج¼.

أوراق شاي تشان مي 
هذا الشاي غني بحالوة مذاقه الطيب مثل مذاق الخوخ، ويمتاز الشاي ا�خضر

الشفاف من TWG بمذاٍق مميٍز، قوٍي ودائٍم.



Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% value added tax
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AED#MOCKTAILS
Pullman Sunrise                                                        25.00
Orange juice, pineapple juice, grenadine syrup

Virgin Mojito                                                             25.00
Lemon-Lime or strawberry twist
 

Virgin Colada                                                            25.00
Pineapple, coconut syrup, cream

#SMOOTHIES
Tropical Smoothie                                                      26.00
Fresh orange, coconut cream, mango, pineapple

Peanut Butter Banana                                                26.00
Peanut butter, ripe bananas, fresh milk

Avocado Smoothie                                                     26.00
Avocado, fresh milk, natural honey, walnuts

#FROZEN SHAKES 
Oreo Milk Shake                                                        26.00
Chocolate cookies, vanilla ice cream, milk

Chocolate Milk Shake                                                 26.00
Chocolate ice cream, milk

Salted Caramel Milk Shake                                          26.00
Vanilla ice cream, salted caramel, chocolate, milk



الموكتيل

سموثيز

عصائر مخفوقة مثلجة 

بولمان سنرايز 
عصير برتقال، عصير أناناس، عصير رمان

فيرجن موهيتو 
الليمون أو الفراولة

 
فيرجن كوالدا

أناناس، شراب جوز الهند، الكريمة 

ا�سعار بالدرهم ا³ماراتي و تشمل %10 رسوم البلدية  و %10 رسوم الخدمة و %5 ضريبة القيمة المضافة 

سموثي إستوائي 
برتقال طازج، كريمة جوز الهند، مانجو، أناناس

سموثي الموز وزبدة الفول السوداني  
زبدة الفول السوداني، موز ناضج، حليب طازج

سموثي ا�فوكادو 
أفوكادو، حليب طازج، عسل طبيعي، جوز

مخفوق ا�وريو بالحليب 
بسكويت الشوكوالتة، آيس كريم الفانيليا، حليب

مخفوق الحليب بالشوكوالتة
آيس كريم الشوكوالتة، حليب

مخفوق الحليب بالكراميل المملح 
آيس كريم الفانيليا، آيس كريم الكراميل المملح، حليب

25.00

25.00

25.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

درهم



Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% value added tax

#FRESH JUICES
Orange
Pineapple 
Watermelon 
Apple 
Mango  
Lemon Mint 
Carrot       

#WATERS
Mineral Water   500ML
Mineral Water   1500ML
San Benedetto  250ML     (still or sparkling)
San Benedetto  750ML     (still or sparkling)
Perrier  330ML

#SOFT DRINKS
Pepsi
Diet Pepsi
7 up
Diet 7 up 
Mirinda
Mountain Dew
Ginger Ale 
Tonic Water 
Red Bull 
Red Bull Sugar Free 
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25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

08.00
15.00
12.00
25.00
15.00

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
30.00
30.00

AED



25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

08.00
15.00
12.00
25.00
15.00

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
30.00
30.00

ا�سعار بالدرهم ا³ماراتي و تشمل %10 رسوم البلدية  و %10 رسوم الخدمة و %5 ضريبة القيمة المضافة 

ماء عادي   500
ماء عادي   1500 

سان بنديتو 
سان بنديتو 

بيرير

(عادية أو فوارة)
(عادية أو فوارة)

العصائر الطازجة

المياه

المشروبات الغازية

برتقال
أناناس
بطيخ

تفاح
مانجو

بالنعناع ليمون 
جزر

بيبسي
بيبسي دايت

7 أب
7 أب دايت

ميريندا
ماونتن ديو
جينجر آيل

ماء التونيك
ريد ُبل

ريد ُبل بدون سكر

250
750

330

درهم

مل
مل

مل
مل

مل



Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% value added tax

AED

 All Café Latte are prepared with your choice of premium fresh, almond, coconut or Soy milk.
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Matcha Latte                                                                                               29.00
Stone ground Japanese green tea and coconut sugar

Charcoal Latte                                                                                             29.00
Charcoal, coconut sugar, cinnamon, ginger, cardamom and cloves
      

Beetroot Latte                                                                                             29.00
Beetroot, coconut sugar and ginger

Chai Latte                                                                                                   29.00
Coconut sugar, cinnamon, ginger, cardamom and cloves

Butter�y Pea – Blue Tea Latte                                                                       29.00
Butter�y Pea, coconut sugar and ginger 

#JUNCTION CAFE LATTE



ا�سعار بالدرهم ا³ماراتي و تشمل %10 رسوم البلدية  و %10 رسوم الخدمة و %5 ضريبة القيمة المضافة 

29.00

29.00

29.00

29.00

29.00

درهم

يتم تحضير كافيه التيه بإختيارك من حليب اللوز, جوز الهند أو فول الصويا.

جنكشن كافيه التيه
ماتشا التيه  

شاي أخضر ياباني مطحون، سكر و جوز الهند

شاركول التيه 
شاركول، سكر جوز الهند، القرفة، الزنجبيل، حب الهيل والقرنفل 

 
بيتروت التيه (جذور الشمندر)

جذور الشمندر، سكر جوز الهند، والزنجبيل  

تشاي التيه  
سكر جوزة الهند، القرفة، الزنجبيل والقرنفل

بازيالء الفراشة - بلو تي "الشاي ا�زرق" التيه 
بازالء الفراشة، سكر جوزة الهند، والزنجبيل



Pullman Sharjah
P.O.Box 482,
New Al Taawun Road,
Al Khan - Sharjah,
United Arab Emirates.
Tel : +971 6 591 0000

بولمان الشارقة
صندوق البريد 482 

شارع التعاون الجديد
الخان – الشارقة

ا³مارات العربية المتحدة
0000 591 6 971+هاتف:


