
Home of Generosity and Hospitality



#SOUPS

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

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

Vegetarian      Gluten       Dairy       Eggs          Nuts          Seafood

Moroccan Harira Soup
AED 30.00
Green lentils cooked with onion, garlic, 
tomatoes, fresh coriander, chickpeas, toast-
ed  vermicelli, Arabic spices and lamb 
cubes, �nished with lime juice.

Spiced Masoor Shorba
AED 25.00
Yellow lentils cooked with garlic, onions 
and carrots, blended and tempered with 
toasted cumin, served with lemon wedges 
and crispy fried pita.

Cream of Roma Tomatoes
AED 28.00
Roasted Roma tomatoes with leeks, celery, 
fresh basil and fresh cream, served with 
parmesan croutons.

درهم30.00 

درهم25.00 

درهم28.00 

شوربة الحريرة المغربية

عدس أخضر مطهي مع البصل، الثوم، 
الطماطم، الكزبرة الطازجة، الحمص، الشعيرية 

المحمصة التوابل العربية، وقطع لحم الضأن 
الليمون. المتبلة بعصير 

شوربة العدس بالتوابل

شوربة عدس أصفر مع الثوم، البصل، والجزر 
الممزوج مع الكمون المحمص ُتقدم مع قطع 

الليمون وقطع الخبز الصغيرة المقلية 
المقرمشة.

شوربة الطماطم مع الكريم

شوربة طماطم روما محمرة مع الكراث، 
الكرفس، أوراق الريحان، الكريم الطازجة وتقدم 

مع الخبز المحمص. 

#الشوربات

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

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

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



Lebanese Summer Bowl
AED 40.00
Fresh lettuce mixed with tomatoes, pome-
granate seeds, cucumbers, mint leaves, 
sumac powder and molasses, topped with 
pita chips. 

Greek Salad with Creamy Avocado
AED 40.00
Fresh garden lettuce, tomatoes, cucumber, 
olives, red onions, capsicum and fresh 
avocados tossed in extra virgin olive oil, 
oregano and lemon juice, �nished with 
Greek feta cheese.                                                                                        

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.                                                                                              

New Age Nicoise
AED 45.00
Classic arrangement of fresh leaves with 
grilled tuna, French beans, potatoes and 
boiled eggs, with a drizzle of vinaigrette.

Kale Quinoa with Dried Cranberry                  
AED 45.00
Quinoa cooked in a stock of herbs and 
spices and tossed with snow peas, green 
beans, cherry tomatoes, fresh parsley, kale 
leaves, dried cranberries and topped with 
a tangy dressing.  

Caesar Cardini
AED 35.00
Classic mix of lettuce (Romaine / Iceberg), 
aged parmesan, croutons and anchovies, 
�nished with Caesar dressing.

Salad Add-Ons
Chicken Breast
Prawns
Smoked Salmon

#SALADS

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

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

Vegetarian      Gluten       Dairy       Eggs          Nuts          Seafood

#السلطات

20.00
25.00
25.00

20.00
25.00
25.00

درهم40.00 

درهم40.00 

درهم45.00 

درهم35.00 

درهم40.00 

درهم45.00 

سلطة صيف لبنان

خس طازج مع الطماطم، حبوب الرمان، الخيار، 
أوراق النعناع، مسحوق السماق و دبس 

الشمندر، وفوقها رقائق الخبز.

سلطة يونانية مع كريمة 
ا�فوكادو

يتكون الطبق من خس أخضر طازج، 
الطماطم، الخيار، الزيتون، البصل ا�حمر، 

الفلفل، ا�فوكادو الطازج مع زيت زيتون بكر 
ممتاز، زعتر بري، وعصير الليمون مع جبن 

يوناني أبيض.

سلطة الحمضيات مع الجوز 
ا�مريكي المحلى

تشكيلة من الخس الطازج، روكا، سبانخ صغير 
ُمضاف´ إليها العسل والليمون مع الجوز 

المحلى بالسكر، وقطع من المندرين والكريب 
فروت.

سلطة نيسواز

مزيج رائع من أوراق النباتات الطازجة مع التونة 
المشوية، الفاصولياء الخضراء، البطاطا 

الطازجة والبيض المسلوق مع قليل من 
صلصة الخل. 

الكرنب مع التوت البري المجفف

كرنب مطبوخ مع ا�عشاب، المرق، البهارات مع 
البازالء، الفاصولياء الخضراء، الطماطم 

الصغيرة، البقدونس الطازج، أوراق الكرنب، 
التوت البري المجفف مع تتبيلة بنكهة لذيذة. 

سلطة قيصر كارديني

مزيج رائع من الخس (ملعقي الشكل / 
آيسبيرغ) وجبن البرمزان وقطع االنشوفي 

مضاف´ اليها خلطة السيزر.
 ُيقدم مع الخبز المحمص با�عشاب.

تُضاف إلى السلطة
صدر دجاج

جمبري
سالمون مدخن

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

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

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



Al Khan Mezzeh Platter (Hot)
AED 45.00
An Arabian platter �lled with meat kibbeh, 
spinach fatayer, camel cheese roll, lamb 
sambousek and falafel, served with garlic 
and tahina dips.

   
Al Khan Mezzeh Platter (Cold)
AED 45.00
Hummus, moutabal, tabbouleh, fattoush, 
slow cooked vine leaves and olives, served 
with Arabic bread.

Assorted Mezzeh
AED 55.00
Cold Mezzeh
A choice of 3 items between hummus, 
moutabal, tabbouleh, fattoush, slow 
cooked vine leaves and olives.

Hot Mezzeh
A choice of 3 items between meat kibbeh, 
spinach fatayer, camel cheese roll, lamb 
sambousek and falafel, served with Arabic 
bread, garlic sauce and tahina dips.

Ras Al Hanout Fried Calamari
AED 45.00
Baby calamari rings marinated in Ras el 
Hanout spice, dipped in crispy batter and 
fried to a perfectly golden-brown color, 
served with lemon aioli dip. 

Al Tahi Char Grilled Wings
AED 40.00
Grilled chicken wings marinated in Al Tahi 
spices and BBQ rub, served with French 
fries.   ,.

Lamb Shashlik
AED 45.00
Grilled lamb skewers marinated with 
onion, garlic, fresh coriander and lemon 
juice, served with Harissa dip. 

Sumac Sprinkle Fries
AED 25.00
Potato fries tossed in Arabic sumac powder, 
served with ketchup and mayo.

#المقبالت

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

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

Vegetarian      Gluten       Dairy       Eggs          Nuts          Seafood

#STARTERS 
مازة الخان الساخنة 

طبق عربي ُتقدم فيه كبة اللحم، فطائر 
السبانخ، رول جبن ُمحضر من حليب ا½بل، 

سمبوسك لحم الضأن والفالفل.
ُيقدم مع صلصة الثوم و الطحينة.

مازة الخان الباردة

حمص، متبل، تبولة، فتوش، ورق عنب بالزيت، 
وزيتون.

ُيقدم مع الخبز العربي.

تشكيلة المازة الساخنة والباردة

اختر 3 أطعمة باردة (حمص، متبل، تبولة، 
فتوش، ورق عنب بالزيت، أو زيتون.

اختر 3 أطعمة ساخنة (كبة اللحم، فطائر 
السبانخ، رول جبن محضر من حليب ا½بل، 

سمبوسك لحم الضأن، فالفل ُمحضر من 
الحمص)

يقدم مع الخبز العربي, الثوم وصلصة 
الطحينة. 

 كلماري مقلي متبلة مع بهارات 

راس الحانوت

حلقات كلماري صغيرة مقلية ومتبلة ببهارات 
راس الحانوت ُتقدم مع صلصة الثوم بالليمون.

أجنحة دجاج مشوية متبلة ببهارات 
الطاهي

أجنحة دجاج مشوية متبلة ببهارات الطاهي 
وتتبيلة الباربيكيو تقدم مع أصابع البطاطس 

المقلية.

شاشليك لحم الضأن

مكعبات لحم ضأن مبتلة بالبصل والثوم 
والكزبرة الطازجة وعصير الليمون مشوية 

على أسياخ
ُتقدم مع صلصة الهريسة.

البطاطس المقلية مع السماق

بطاطس مقلية مع مسحوق السماق العربي
تقدم مع الكاتشب والخردل والمايونيز.  

درهم45.00 

درهم45.00 

درهم55.00 

درهم25.00 

درهم45.00 

درهم40.00 

درهم45.00 

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

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

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



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

Al Taawun Street Falafel Wrap
AED 40.00
Crispy falafel wrap with tahini, onions and 
lettuce, accompanied with Arabic pickles 
and French fries.

Skirt Steak Sandwich
AED 45.00
Pan seared beef steak slices arranged on 
toasted panini with thyme butter, loaded 
with caramelized onions and capsicums 
and served with steak fries.                   .  

Punjabi Tikka Sandwich 
AED 45.00
Chicken marinated in a mix of tandoori 
spices, wrapped in bread and served with 
chili mint chutney.                                                                                 

#SANDWICHES
& BURGERS

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

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

Vegetarian      Gluten       Dairy       Eggs          Nuts          Seafood

Southern Chipotle Quesadilla Sandwich
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....................................................
.

Grilled Chicken Burger
AED 50.00
Grilled chicken patty loaded with English 
yellow cheddar, pickled gherkins, balsamic 
glazed onions, served with parmesan fries 
and red cabbage coleslaw.

درهم55.00 
درهم50.00 

درهم45.00 

درهم40.00 
درهم50.00 

درهم45.00 

برجر خليج الخان

شطيرة لحم بقري مشوي متبلة بالزعتر 
ومضاف´ إليها حبات جبنة الشيدر، اللحم 

المقدد، مايونيز السماق، شرائح الخيار الصغير 
المخلل، البصل المكرمل. تقدم مع سلطة 

الملفوف ا�حمر طيبة المذاق، أصابع 
المقلية. البطاطس 

ساندويش فالفل شارع التعاون

ساندويش فالفل مقرمشة مع طحينة، بصل، 
خس، ُتقدم مع المخلالت العربية والبطاطس 

المقلية. 

ساندويش شرائح اللحم

شرائح لحم عجل محمرة تقدم بالخبز البنيني 
المحمص مع زبدة منكهة بالزعتر محشوة 

بالبصل المكرمل والفليفلة يقدم مع أصابع 
المقلية. البطاطس 

ساندويش بنجابي تيكا

دجاج متبل بخلطة بهار التندوري وملفوف في 
الخبز ُيقدم مع صلصلة النعناع بالفلفل.

ساندويش الكاساديا (ساوثرن 
شبتول)

اختيارك من (لحم بقري أو دجاج) مشوي مع 
خبز تورتيال محضر مع جبن الماعز. ُتقدم مع 

الكريمة الحامضة وصلصلة الطماطم 
المحمصة والبطاطا المقلية مع بهار الكاجون.

برجر الدجاج المشوي

فطيرة دجاج مشوية محشوة بجبن الشيدر 
ا�صفر ا½نجليزي، الخيار المخلل، البصل 

المقلي. تقدم مع البطاطس المقلية بجبن 
البارميزان وسلطة الملفوف ا�حمر.

#الساندويشات
و البرغر

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

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

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



Linguine Al Pesto                                                                                                                        
AED 50.00
Pasta tossed in green basil pesto �nished 
with parmesan shaving and toasted pine 
seeds.

Penne Pomodoro                                                                                                                        
AED 50.00
Pasta tossed in classic pomodoro sauce 
with parmesan and fresh basil.                     

Spaghetti Bologna                                                                                                                      
AED 55.00
Spaghetti tossed in classic bolognese made 
of minced beef, onions, garlic, fresh
tomatoes and grated parmesan cheese.
                                                                                 

Silkiest Carbonara                                                                                                                       
AED 55.00
Pasta tossed in garlic, �ne-chopped 
shallots, beef bacon, egg yolk, parmesan 
cheese, fresh cream with crushed pepper 
and fresh basil.

Choose your pasta from linguine, penne, and 
spaghetti

#PASTA

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

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

Vegetarian      Gluten       Dairy       Eggs          Nuts          Seafood

#الباستا
 

 

 

درهم50.00 

درهم50.00 

درهم55.00 

درهم55.00 

لينغويني أل بيستو

باستا محضرة مع صلصة الريحان ا�خضر مع 
شرائح  جبن البارميزان والصنوبر المحمر

بيني بومودورو

باستا محضرة مع صلصة الطماطم الممتازة 
مع الزيت والريحان ا�خضر

معكرونة بولونيز

سباغيتي محضرة مع صوص البولونيز الممتاز 
من اللحم البقري المفروم، البصل، الثوم 

والطماطم الطازجة مع جبن البارميزان 
المبشور

معكرونة كاربونارا

باستا محضرة مع الثوم، قطع الكراث الناعمة، 
اللحم المقدد، صفار البيض، جبن البارميزان، 

مع الكريمة والفلفل المطحون والريحان الطازج 

أختر الباستا التي تفضلها من لنغويني وبيني 

وسباغاتي 

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

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

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



Persian Mixed Grill                                                                                                                      
AED 85.00
Spiced shish tawook, lamb chops, beef 
kebab, lamb kofta on Arabic bread
served with pickles, garlic sauce and 
French fries.                                                                   

Lamb Tajine                                                                                                                                  
AED 75.00
Moroccan spiced lamb cooked with sweet 
onions, olives, lemons and fresh coriander, 
served with roasted vegetables couscous 
and toasted nuts.

Indonesian Nasi Goreng                                                                                                             
AED 60.00
Sticky rice tossed with mixed seafood, �nely 
chopped vegetables and chili paste, served 
with fried eggs.                                                                

Murgh Makhani                                                                                                                             
AED 65.00
Chicken marinated in yoghurt and tandoori 
spices, cooked in rich tomato gravy and 
served with steamed white rice.

#MAIN COURSE 
Paneer Lababdar                                                                                                                        
AED 65.00
Indian Cottage cheese cooked in spicy 
tomato gravy and served with steamed 
white rice, assorted pickles and papadum.                                                                                 

Dum Biryani Pot
Fragrant Indian basmati rice cooked with 
traditional spices and served with raita, 
pickles and papadum.

Vegetable                                                   
Chicken                                                                           
Shrimps

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

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

Vegetarian      Gluten       Dairy       Eggs          Nuts          Seafood

55.00
60.00
65.00

55.00
60.00
65.00

درهم75.00 

درهم65.00 درهم85.00 

درهم60.00 

درهم65.00 

#ا�طباق الرئيسية
تشكيلة من المشاوي الفارسية

شيش طاووق متبل، قطع لحم الريش، كباب 
لحم العجل، كفتة لحم الضأن على خبز عربي. 

ُتقدم مع الخيار المخلل وصوص الثوم 
المقلية. والبطاطس 

طاجن لحم الضأن

لحم ضأن مغربي متبل مطبوخ مع البصل 
الحلو، الزيتون، الليمون، الكزبرة الطازجة.

ُيقدم مع كسكس والخضروات المشوية، 
المحمصة. والمكسرات 

ناسي جورينج ا¬ندونيسية

أرز مسلوق مع تشكيلة من المأكوالت البحرية، 
قطع الخضروات الصغيرة، الشطة.

ُيقدم مع البيض المقلي.

دجاج بالزبدة

دجاج متبل في الروب، بهارات التندوري، زيت 
الخردل مطبوخ مع صلصة الطماطم الكريمية. 

ُيقدم مع ا�رز ا�بيض المطبوخ على البخار.

بانير البابدار

جبن هندي مطبوخ مع صلصة طماطم الحارة 
ُيقدم مع ا�رز ا�بيض المطبوخ على البخار. مع 

تشكيلة من المخلالت، وخبز بابادم.

قدر برياني هندي
أرز بسمتي هندي منكه مطبوخ مع البهارات 

التقليدية ويقدم مع صوص الرايتا، والخيار 
المخلل، وخبز بابادم.

الخضروات
الدجاج

الروبيان

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

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

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



Jumbo Prawns (4pcs)
US Rib Eye Steak (250 gr)
Chicken Breast       
Salmon Fillet (250gr)
Served with two side dishes and
a sauce of your choice

Sides
Mashed potato, steak fries, honey chili
potatoes, grilled market vegetables, 
sautéed spinach, mixed green salad, 
saffron rice
 

Sauces
Pink pepper sauce / lemon butter sauce / 
rosemary jus / mushroom sauce

#FROM THE GRILL
95.00
98.00
65.00
82.00

95.00
98.00
65.00
82.00

جمبري كبير (4 قطع)
ستيك لحم أمريكي (250 غ)

صدر دجاج
فيليه السالمون (250 غ)

ُتقدم مع طبقين جانبيين وصوص من 
اختيارك

ا�طباق الجانبية
بطاطس مهروسة، شرائح بطاطس مقلية، 

بطاطس بالعسل والفلفل، خضروات مشوية، 
سبانخ مقلي قلي´ خفيف´، سلطة خضراء 

مشكلة، أرز بالزعفران.

الصلصات
صوص الفلفل الوردي / صوص الليمون 

الكريمي /  صوص االعشاب /  صوص الفطر.

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

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

Vegetarian      Gluten       Dairy       Eggs          Nuts          Seafood

#المشاوي

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

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

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



Umm Ali
AED 29.00
Baked Arabic puff pastry in thick cream 
scented with rose water served with mixed 
nuts.

Classic Crème Brûlée                                                                           
AED 29.00
Cinnamon sugar crusted, vanilla �avored 
milk custard served with wild berries.

Lemon Blueberry Cheese Cake
AED 29.00
Classic cheese cake with butter crust topped 
with blueberry compote and toasted
hazelnuts.

Chilled Banana Tiramisu
AED 30.00
A classic Italian dessert with a twist of 
banana. 

Choco Lava Cake
AED 35.00
Soft centre chocolate cake served with
vanilla ice cream.

Cheese Board
AED 60.00
Selection of international cheese from 
France, Switzerland & Italy served with 
crackers, fruit chutney, grapes and toasted 
nuts.                                                                                     

Fruits & Berries
AED 35.00
Seasonal sliced fruit platter accompanied 
with wild berries and fresh mint leaves.

#DESSERTS

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

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

Vegetarian      Gluten       Dairy       Eggs          Nuts          Seafood

درهم29.00 

درهم35.00 

درهم60.00 

درهم29.00 

درهم29.00 

درهم30.00 

درهم35.00 

#الحلويات
أم علي

رقائق من الخبز المطبوخ مع الكريمة الوافرة 
معطرة بماء الورد، ُتقدم مع المكسرات 

المشكلة.

كستارد محلى كالسيكي

كستارد حليب بسكر القرفة المكرمل على 
الطبقة الخارجية ونكهة الفانيليا ُيقدم مع 

التوت البري.

كيك الجبن بالعنب البري والليمون

كعكة الجبن الكالسيكية مع طبقة من الزبدة 
وفوقها توت بري وبندق محمص.

تيراميسو الموز البارد

حلوى إيطالية كالسيكية مع قطع من الموز.

الفا كيك الشوكوالته

كعكة فيها شوكوالته في الوسط ُتقدم مع 
آيس كريم الفانيليا.

طبق الجبن

تشكيلة من ا�جبان العالمية، من فرنسا، 
سويسرا، وإيطاليا، ُتقدم مع المقرمشات، 

وصوص الفواكه  والعنب، والمكسرات 
المحمصة.

الفواكه و التوت

صحن من قطع وشرائح الفواكه الموسمية مع 
التوت البري وأوراق النعناع الطازجة.

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

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

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



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

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

Vegetarian      Gluten       Dairy       Eggs          Nuts          Seafood

#قائمة وجبات ا�طفال
Mini Beef or Chicken Burger
AED 32.00
Beef or chicken patty in a soft bun served 
with French fries and salad.

Chicken Nuggets
AED 30.00
Golden crispy nuggets served with French 
fries, ketchup and mayo.

Golden Fried Fish Fingers
AED 33.00
Battered �sh �llet served with tartar sauce 
and French fries.

Chicken Kids Shawarma
AED 25.00
Traditional chicken shawarma served with 
French fries and lettuce.

Kids Pasta Selection
AED 30.00
Choose your pasta (penne, spaghetti, 
linguini, farfalle)

Choose your sauce (alfredo, pomodoro, 
meat ball in tomato sauce, bolognese)

Go Healthy
AED 25.00
Grilled market vegetables and creamy 
spinach.
Or 
Green salad 
Cucumbers, cherry tomatoes, olives, lettuce 
and olive oil.

Kids Refreshments
AED 10.00
Glass of milk / chilled drinks / water

#KIDS MENU
درهم25.00 درهم32.00 

درهم30.00 
درهم10.00 

درهم33.00 

درهم25.00 

درهم30.00 

برجر لحم بقري أو دجاج صغير

قطعة لحم بقري أو دجاج في خبز برغر طري 
ُتقدم مع البطاطس المقلية والسلطة.

قطع دجاج مقلية

قطع دجاج مقلية ُتقدم مع البطاطس المقلية 
والمايونيز. والكاتشب 

أصابع السمك المقلية الذهبية

فيليه السمك المغلف بالعجينة يقدم مع 
صوص الترتار و البطاطس المقلية.

شاورما دجاج ل¶طفال

ساندويش شاورما دجاج، تقدم مع البطاطس 
المقلية والخس.

تشكيلة معكرونات ا�طفال

اختر معكرونتك (بيني، سباغيتي، لينغويني، 
فارافالي)

اختر صلصتك (ألفريدو، بومودورو، الطماطم 
كرات اللحم بصلصة الطماطم، بولونيز)

الوجبات الصحية

خضروات مشوية مع السبانخ بالكريمة
أو

السلطة الخضراء (خيار، طماطم كرزية، زيتون، 
خس، زيت زيتون)

مرطبات ا�طفال

كوب حليب، مشروب بارد، شوكوالته ساخنة أو 
ماء

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

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

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



STARTERS

Al Tahi Char Grilled Wings
AED 40.00
Grilled chicken wings marinated in Al Tahi 
spice and BBQ rub, served wtih French fries.

Fries
AED 25.00
We sprinkle them as you wish with: 
Parmesan cheese, Cajun spice, sumac, 
melted cheddar, served with ketchup and 
mayo. 

SOUP  

Cream of Roma Tomatoes
AED 28.00
Roasted Roma tomatoes cooked with leeks, 
celery, fresh basil, salted butter and fresh 
cream, served with parmesan croutons.

SALADS

Lebanese Summer Bowl
AED 40.00
Fresh lettuce mixed with tomato,
pomegranate seeds, cucumber, mint 
leaves, sumac powder and molasses, 
topped with pita chips. 

Citrus Mesclun Mix with Candied Pecans                                                                                              
AED 40.00
Romaine and iceberg lettuce, frisse, rocca, 
baby spinach tossed with honey lime
dressing and served with sugar coated 
pecan nuts, mandarin and grapefruit 
segments.

#NIGHT MENU

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

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

Vegetarian      Gluten       Dairy       Eggs          Nuts          Seafood

#قائمة المساء

درهم40.00 
درهم40.00 

درهم25.00 
درهم40.00 

درهم28.00 

المقبالت

أجنحة الطاهي المشوية على 
الفحم

أجنحة دجاج مشوية متبلة ببهارات الطاهي 
وصوص الباربكيو ُتقدم مع البطاطس المقلية.

البطاطس المقلية

يتم رشها حسب الرغبة بأي مما يلي:
جبن بارميزان، بهار كاجون، السماق، جبنة 

الشيدر الذائبة. ُتقدم مع الكاتشب والمايونيز.

الشوربات

شوربة روما كريمة الطماطم

طماطم روما مشوية مع الكراث، الكرفس، 
الريحان الطازج المخفوقة مع´

ومضافة إليها الكريمة الطازجة والزبدة 
المملحة، تقدم مع قطع الخبز المحمصة

البارميزان. بجبنة 

السلطات

سلطة صيف لبنان

خس طازج مع الطماطم، حبوب الرمان، الخيار، 
أوراق النعناع، بهار السماق ودبس السماق مع 

رقائق الخبز البلدي.

سلطة الحمضيات مع الجوز 
ا�مريكي المحلى

تشكيلة من الخس الطازج، روكا، سبانخ صغير 
ُمضاف´ إليها العسل والليمون مع

الجوز المحلى بالسكر، وقطع من المندرين 
والكريب فروت.

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

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

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



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

Al Taawun Street Falafel Wrap
AED 40.00
Crispy falafel wrap with tahini, onion and 
lettuce accompanied with Arabic pickles 
and French fries.                                

Grilled Chicken Burger
AED 50.00
Grilled chicken patty loaded with English 
yellow cheddar, pickled gherkins, balsamic 
glazed onions, served with parmesan fries 
and red cabbage coleslaw.                                                                              

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

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

Vegetarian      Gluten       Dairy       Eggs          Nuts          Seafood

SANDWICHES & BURGERS

DESSERT

Fruits & Berries
AED 35.00
Seasonal sliced fruit platter accompanied 
with wild berries and fresh mint leaves.

درهم55.00 

درهم40.00 

درهم50.00 

درهم35.00 

الساندويشات والبرغر

برجر خليج الخان

شطيرة لحم بقري مشوي متبلة بالزعتر 
ومضاف´ إليها حبات جبنة الشيدر، اللحم 

المقدد، مايونيز السماق، شرائح الخيار الصغير 
المخلل، البصل المكرمل. تقدم مع سلطة 

الملفوف ا�حمر طيبة المذاق، أصابع البطاطس 
المقلية.

ساندويش فالفل شارع التعاون

ساندويش فالفل مقرمشة مع طحينة، بصل، 
خس، ُتقدم مع المخلالت العربية والبطاطس 

المقلية. 

برجر الدجاج المشوي

ساندويش دجاج مشوي محشو بجبن الشيدر 
ا�صفر ا½نجليزي، والخيار المخلل

والبصل المملح بخل البلسمك، ُيقدم مع 
البطاطس المقلية بالبارميزان، وسلطة 

الملفوف ا�حمر.

الحلوى

الفواكه و التوت

صحن الفواكه الموسمية المقطعة مع التوت 
البري وأوراق النعناع الطازجة.

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

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

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



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

HOT DRINKS

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

COLD DRINKS

Frappuccino
Espresso, milk, sugar, whipped cream and 
ice

Affogato Iced Coffee
Vanilla Ice cream, shot of espresso and 
shaved chocolate

Iced Tea
Black Tea, lemon and ice

#BEVERAGE

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

15.00
18.00
18.00
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.00

20.00 صغير/25.00 وسط/35.00 كبير

25.00

22.00

20.00

22.00

20.00

#المشروبات
المشروبات الساخنة

إسبريسو
إسبريسو ماكياتو

إسبريسو دوبل
أمريكانو

كابتشينو
كافيه التيه

قهوة بدون كافيين
 شوكوالتة ساخنة

قهوة تركية
شاي مغربي

المشروبات الباردة

فرابتشينو
إسبريسو، ثلج، حليب و كريمة مخفوقة.

قهوة أفوغاتو مثلجة
آيس كريم الفانيليا، مع ا�سبريسو والشوكوالتة المبشورة.

شاي مثلج
شاي أحمر، ليمون، ثلج.

25.00

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



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!

Breakfast Earl Grey
The legendary grand classic, this fragrant black tea is richly infused with �nest
bergamot.

Emperor Sencha Japan
Subtle and invigorating, this tea is ideal during or after a meal, as it is rich in
vitamin C.

Moroccan Mint Tea
This �ne tea is perfectly blended with suave and strong Sahara mint.

English Breakfast Tea
Strong and full bodied with light �oral undertones, this broken leaf is perfect with
morning toast.

Chamomile Tea
Soft and soothing, these rare chamomile �owers boast a rich honey and yield
a golden �avor.                                                                           ..

Royal Darjeeling
This �rst �ush boasts an exquisite fragrance and sparkling taste that develops
remarkable overtones of ripe apricots.

Comptoir Des Indes (Masala Chai)
A eulogy to the renowned East India Company, this rich and elegant tea, warm in 
the mouth, is a combination of black tea and spices.

Jasmine Queen Tea
Intoxicating jasmine �owers enhance the sparkling elegance of this delicately 
fashioned tea.

#TWG Tea

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

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

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

شاي ا¬فطار إيرلي جري
شاي أسطوري كالسيكي ممتاز. شاي أسود منكه بأجود أنواع البرغموت.

شاي ا¬مبراطور سانشا الياباني
شاي خفيف ومنعش ُيعتبر مثالي´ أثناء الوجبات وبعدها، وهو غني بفيتامين سي.

الشاي المغربي بالنعناع
شاي ممتاز مع النعناع الصحراوي الناعم بنكهته القوية واللطيفة.

شاي ا¬فطار ا¬نجليزي
شاي قوي النكهة يزخر بمسحات الزهور الخفيفة، وهو شاي ُمحضر من ا�وراق مثالي مع خبز

توست الصباح.

شاي البابونج
شاي ناعم ومهدئ بزهور البابونج يحتوي على العسل الغني ويمتاز بلونه الذهبي.

شاي دارجيلينج الملكي
يمتاز حصاد الشاي ا�ول هذا بعطره المتميز ومذاقه الرائع ويزخر بنكهة المشمش الناضج.

كومتوار ديز انديز (شاي المساال)
ُيعد هذا الشاي فخرÒ لشركة إيست انديا الشهيرة، وهو شاي أسود ُمنكه بالِطيب، غني بمذاقه

ورشفاته الدافئة في الفم.

شاي جاسمين كوين
شاي بنكهة زهور الياسمين، مذاقه لذيذ، وهو محضر بعناية فائقة.

#شاي توغ

Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% value added tax. ضريبة القيمة المضافة رسوم الخدمة و  رسوم البلدية و  ا�سعار بالدرهم ا�ماراتي وتشمل



Pullman Sunrise
Orange juice, pineapple juice, grenadine

Strawberry Margarita
Lime juice, strawberries, sugar 

Virgin Mojito
Lemon-lime or strawberry twist

Virgin Colada
Pineapple, coconut syrup, cream  

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

Peanut Butter Banana
Peanut butter, ripe bananas, fresh milk 

Avocado Smoothie
Avocado, fresh milk, natural honey, walnut

#FROZEN SHAKES
Oreo Milkshake
Chocolate cookies, vanilla ice cream, milk

Strawberry
Strawberry ice cream, milk

Chocolate
Chocolate ice cream, milk

Vanilla
Vanilla ice cream, milk

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

#MOCKTAILS
25.00

25.00

25.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

#الموكتيالت
بولمان صن رايز

عصير برتقال، عصير أناناس، عصير رمان

مارغريتا الفراولة
عصير ليمون، حبات فراولة، سكر

فيرجن موجيتو
مذاق الليمون الحامض أو الفراولة

فيرجن كوالدا
أناناس، شراب جوز الهند، كريمة 

#العصائر
عصير إستوائي

برتقال طازج، كريمة جوز الهند، مانجو، أناناس

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

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

#عصائر مخفوقة مثلجة
مخفوق ا�وريو بالحليب

بسكويت الشوكوالتة، آيس كريم الفانيليا، حليب

الفراولة
آيس كريم الفراولة، حليب 

الشوكوالتة
آيس كريم الشوكوالتة، حليب

الفانيليا
آيس كريم الفانيليا، حليب

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

Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% value added tax. ضريبة القيمة المضافة رسوم الخدمة و  رسوم البلدية و  ا�سعار بالدرهم ا�ماراتي وتشمل



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

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

#FRESH JUICES
Orange
Pineapple
Watermelon
Apple
Mango
Lemon Mint
Carrot

#WATERS
Mineral Water Water 500ml
Mineral Water 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

سان بنديتو
سان بنديتو

عادية أو فوارة

مل
مل

مل
مل

مل
عادية أو فوارة

البرتقال
ا�ناناس
البطيخ

التفاح
المانجو

بالنعناع الليمون 
الجزر

أب
أب دايت  

7
7

08.00
15.00
15.00
20.00
15.00

08.00
15.00
15.00
20.00
15.00

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
30.00
30.00

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
30.00
30.00

#العصائر الطازجة

#المياه

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

ماء عادي   500
ماء عادي   1500 
250                           
750                           

بيرير 330  

#المشروبات الغازية
بيبسي

بيبسي دايت
  

ميريندا
ماونتن ديو
جينجر آيل

ماء التونيك
ريد بل

ريد بل بدون سكر

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



Menu
قائمة الطعام

إذا كانت لديك حساسية من أي طعام,
نقدم لك خيارات تلبي احتياجاتك.

يرجى إبالغ النادل عند الطلب.

ا�طعمة النباتية.      الغلوتين
منتجات ا�لبان.       البيض

   المكسرات.             المأكوالت البحرية

    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 upon ordering.


