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

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

(   ) ا�طعمة النباتية  (   ) الغلوتين  (    ) منتجات ا�لبان  (   ) البيض  (       ) المكسرات  (        ) المأكوالت البحرية
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تشكيلة المزات الساخنة والباردة
حمص، متبل، تبولة، فتوش، كبة لحم، سمبوسك جبن، فطائر سبانخ

تقدم مع صلصة الثوم وصلصة الطحينة والخبز العربي

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

أصابع البطاطس المقلية

سمك ورقائق بطاطس لندن
سمك مقلي ُيقدم مع البطاطس المقلية، صلصة الترتار والبازالء الطرية

البطاطس المقلية مع السماق
تقدم مع الكاتشب والمايونيز

سلطة سيزر كارديني
مزيج رائع من الخس المشكل وجبنة البارمزان وسمك االنشوفي

مضاف©عليها خلطة السيزر ُيقدم مع الخبز المحمص با�عشاب

اضف إلى سلطتك
صدر دجاج

روبيان
سلمون مدخن

سلطة الحمضيات مع الجوز ا�مريكي المحلى
تشكيلة من الخس الطازج، روكا، سبانخ صغيرة مضاف© إليها العسل

والليمون مع الجوز المحلى بالسكر، وقطع من المندرين والكريب فروت

سلطة صيف لبنان
خس طازج مع الطماطم، حبوب الرمان، الخيار، أوراق النعناع، مسحوق

السماق ودبس الرمان ويضع فوقها رقائق الخبز

ساندويش فالفل شارع التعاون
لفائف الفالفل المقرمشة مع الطحينة، البصل،الخس

تقدم مع المخلالت و البطاطس المقلية

ساندويش شرائح لحم
شرائح لحم عجل محمرة تقدم بالخبز البنيني المحمص مع زبدة

منكهة بالزعتر محشوة بالبصل المكرمل والفليفلة يقدم مع أصابع
البطاطس المقلية بالبارميزان

ساندويش تيكا بنجابية
دجاج متبل بخلطة التندوري ملفوفة بالخبز

ُيقدم مع صلصة الفلفل الحار بالنعناع

برغر الدجاج المشوي
برغر الدجاج المشوي محشو بجبن الشيدر ا�صفر ا·نجليزي، الخيار المخلل

والبصل المملح بخل البلسمك. ُيقدم مع البطاطس المقلية بالبارميزان
وسلطة الملفوف ا�حمر

بيف بيرجر انغوس
فطيرة اللحم البقري المشوي مع فتات الجبنة الشيدر واللحم البقري
المقدديقدم مع سلطة الملفوف االحمر، وشرائح البطاطس المقلية

كعكة الجبن بالعنب البري والليمون
كعكة الجبن الكالسيكية مع طبقة من الزبدة وفوقها عنب 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

الفواكه والتوت
صحن من قطع وشرائح الفواكه الموسمية مع التوت البري

وأوراق النعناع الطازج

ايس كريم  (للملعقة الواحدة)
شوكوالتة، ڤانيليا، فراولة، كراميل مملح

فرابتشينو
اسبيريسو ، ثلج ، حليب ، سكر وكريمة مخفوقة

شاي  مثلج
شاي أسود ، ليمون ، ثلج

قهوة افوكاتو مثلجة
ايس كريم الفانيليا، مع قليل من االسبريسو والشوكوالتة

اسبريسو
اسبريسو ماكياتو

دوبل اسبريسو
اميريكانو
كابتشينو

كافيه التيه
شوكوالتة ساخنة

قهوة تركية
شاي سنغافوري بنكهات متنوعة

المشروبات الساخنة

المشروبات الباردة

الحلويات

الساندويشات والبرجر

السلطات

المقبالت

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

(  ) (   ) (  )

(  ) (   ) (  )
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(  ) (   ) (  )
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(   ) (  )

(    ) (   )

(   ) (  )

 (  ) (   ) (     )

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

26

26

25
25
25
25
25
25
25

5
15
12
20
15

15
15
15
15
15
15
15
15
30
30

32

30

33

25

30

25

10

بولمان صن رايس
عصير برتقال، عصير أناناس، عصير رمان

مارجريتا الفراولة
عصير ليمون حامض، فراولة، سكر

فيرجن موجيتو
عصير ليمون، ليمون حامض أو قطع الفراولة

فيرجن كوالدا
أناناس، شراب جوز الهند، الكريمة

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

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

سموثي ا�فوكادو
افوكادو، عسل طبيعي، حليب طازج، مكسرات الجوز

خليط الحليب بنكهة االوريو
بسكويت شوكوالتة، آيس كريم فانيليا، حليب

خليط الحليب بنكهة الفراولة
آيس كريم الفراولة، الحليب

خليط الحليب بنكهة الشوكوالته
آيس كريم الشوكوالته، الحليب

خليط الحليب بنكهة الفانيال
آيس كريم الفانيليا، الحليب

خليط الحليب بنكهة الكراميل المملح
آيس كريم فانيليا، ايس كريم كراميل مملح، حليب

بيبسي
بيبسي دايت

سفن أب
سفن أب دايت

ميرندا
ماونتن ديو

جينجر آيل
ماء التونيك

ريد ُبل
ريد ُبل بدون سكر

برتقال
أناناس

بطيخ
تفاح

مانجو
ليمون بالنعناع

جزر

مياه محلية  500 مل
مياه محلية  1500 مل

سان بينيديتو  250 مل  (معدنية أو غازية)
سان بينيديتو  750 مل  (معدنية أو غازية)

بيريه  330 مل

برغر لحم بقري أو دجاج
| قطعة لحم بقري أو دجاج في خبز برغر طري ُتقدم مع البطاطس

المقلية والسلطة

قطع دجاج ناجتس
قطع دجاج ناجتس مقلية ُتقدم مع البطاطس المقلية

والكاتشب والمايونيز

أصابع السمك المقلية الذهبية
فيليه السمك بالعجينة ُيقدم مع صوص الترتار والبطاطس المقلية

دجاج شاورما لºطفال
شاورما دجاج تقليدية مليئة بالبطاطس والخس

تشكيلة معكرونات ا�طفال
اختر معكرونتك ( بيني، سباغيتي، لينغويني أو فارافالي )

اختر صلصتك ( ألفريدو، بومودورو، صلصة الطماطم بكرات اللحم
أو بولونيز)

الوجبات الصحية
خضروات مشوية مع السبانخ الكريمية

أو
السلطة الخضراء

خيار ، طماطم كرزية ، زيتون ، خس و زيت زيتون

مرطبات االطفال
كوب حليب، مشروب بارد أو ماء

قائمة وجبات ا�طفال

الموكتيل

العصائر المثلجة

خليط الحليب المثلج

العصائر الطازجة

المياه

المشروبات الغازية

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

(  ) (   )

(   )

(   )

(  ) (   ) (  )

 (  ) (   ) (  ) (     )

(  ) (  )

(  ) (   )



Assorted Mezzeh Platter “Hot & Cold”                            
Hummus, moutabal, fattoush, meat kibbeh, cheese

sambousek and spinach fatayer served with garlic sauce,

tahina sauce and Arabic bread (  ) (   ) (  )

Al Tahi Char Grilled Wings                                             
Grilled chicken wings marinated in Al Tahi spice and

BBQ rub, served with French fries 

London Fish & Chips                                                       
Batter fried fish fillet served with fries, tartar sauce

and mushy peas (  ) (   ) (     )

Sumac Sprinkle Fries                                          
Served with ketchup and mayo (   ) (  ) 

Caesar Cardini                                                               
Classic mix of lettuce (Romaine / Iceberg), aged parmesan

and anchovy tossed in Caesar dressings and served with

herb croutons (  ) (   ) (  ) (      ) 
Salad Add-Ons:
Chicken breast 

Prawns

Smoked salmon              
Citrus Mesclun Mix with Candied Pecans                         
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 (    ) (      ) 

Lebanese Summer Bowl                                                  
Fresh lettuce mixed with tomatoes, pomegranate seeds,

cucumbers, mint leaves, sumac powder and molasses,

topped with pita chips (    ) (  )
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FAVOURITES

SALADS AED

AED

SANDWICHES & BURGERS

Al Taawun Street Falafel Wrap
Crispy falafel wrap with tahini, onions and lettuce,

accompanied with Arabic pickles and French fries (  ) (   ) (   )

Skirt Steak Sandwich
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 Roll                 
Chicken marinated in a mix of tandoori spices, wrapped

in bread and served with chili mint chutney (  ) (   ) (  )

Grilled Chicken Burger
Grilled chicken paté loaded with English Yellow cheddar,

pickled gherkins, balsamic glazed onions, served with

parmesan fries and red cabbage coleslaw (  ) (   ) (  )

Angus Beef Burger
Grilled beef paté topped with cheddar cheese, beef bacon and

served with red cabbage coleslaw and steak fries (  ) (   ) (  )

AED

Lemon Blueberry Cheese Cake
Classic cheese cake with butter crust, topped with blueberry

compote and toasted hazelnuts (  ) (   ) (     )

Chilled Banana Tiramisu
A classic Italian dessert with a twist of banana (  ) (   ) (  )

Choco Lava Cake
Soft center chocolate cake served with vanilla ice cream

(  ) (   ) (  )

Fruits & Berries
Seasonal sliced fruit platter accompanied with wild

berries and fresh mint leaves

Ice cream (Per Scoop)

Chocolate, vanilla, strawberry, salted caramel (   ) (  ) (     )
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DESSERTS

HOT DRINKS

AED

AED

Espresso
Espresso Macchiato
Double Espresso
Americano
Cappuccino
Café Latte
Hot Chocolate
Turkish Co�ee
Tea (assorted flavors by TWG)

20

22

25

COLD DRINKS AED

Frappuccino
Espresso, milk, sugar, whipped cream and ice

Iced Tea
Black Tea, lemon, ice 

A�ogato Iced Co�ee
Scoop of vanilla ice cream, shot of espresso

and shaved chocolate
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SOFT DRINKS

WATER

MILKSHAKES

FRESH JUICES

SMOOTHIES

MOCKTAILS AED

AED

AED

AED

AED

AED

Pepsi
Diet Pepsi
7 up
Diet 7 up
Mirinda
Mountain Dew
Ginger Ale
Tonic Water
Red Bull
Red Bull Sugar Free

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

Orange                  
Pineapple
Watermelon
Apple
Mango
Lemon Mint
Carrot

Pullman Sunrise
Orange juice, pineapple juice, grenadine

Strawberry Margarita
Lime juice, strawberries, sugar

Virgin Mojito
Lemon-Lime or strawberry twist 

Virgin Colada
Pineapple juice, coconut syrup, cream

Tropical Smoothie
Fresh orange, coconut cream, mango, pineapple 

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

Avocado Smoothie
Avocado, fresh milk, natural honey, walnuts 

Oreo Milkshake
Oreo cookies, vanilla ice cream, chocolate syrup, 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
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Prices are in AED and inclusive of 10% municipality fee,

10% service chargeand 5% value added tax
If you have any food allergy or intolerance, we  provide options

to cater for your needs. Please let us know when ordering

(   ) Vegetarian (   ) Gluten (    ) Dairy (   ) Eggs (      ) Nuts (       ) Seafood 

Mini Beef or Chicken Burger
Beef or chicken paté in soft bun, served with French fries

and salad (  ) (   )

Chicken Nuggets
Golden, crispy nuggets, served with French fries,

ketchup and mayo (  ) (  )

Golden Fried Fish Fingers
Battered fish fillet served with tartar sauce and

French fries (  ) (   ) (  ) (     ) 

Chicken Kids Shawarma
Traditional chicken shawarma filled with fries and

lettuce (   ) (   )

Kids Pasta Selection
Choose your pasta (penne / spaghetti / linguini / farfalle)

Choose your sauce (alfredo / pomodoro / meatball tomato

sauce / bolognese) (  ) (   ) (  )

Go Healthy
Grilled fresh market vegetables with creamed
spinach (   )
Or 
Green Salad 
Cucumbers, cherry tomatoes, olives, lettuce and olive oil 

Kids Refreshments
Glass of milk / chilled drinks / water (   )

KIDS MENU AED
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