
M E Z Z E H  &  S A L A D
 

COLD MEZZE SAMPLER (N) (D) (V) AED250

Hummus, Moutable, Fattoush, Warakanab, Tabouleh, 

and Arabic Bread
 

HOT MEZZE SAMPLER (N) (D) AED250

Meat Kibbeh, Cheese Rakakat, Spinach Fattayer, Meat Sambousek, 

and Garlic Sauce
 

CLASSIC CHICKEN CAESAR SALAD (D) (S) 

AED200

Grilled Chicken Romaine Hearts, Shaved Pecorino, Farmhouse Bread 

Croutons, and Spanish Anchovies
 

GARDEN QUINOA SALAD (V) AED200

Black & White Quinoa, Kale, Asparagus, Cucumber, Semi 

Roasted Tomato, Enoki Mushroom, and Kumquat Dressing

 
B I T E S

(D) Dairy | (N) Nuts | (S) Seafood | (V) Vegetarian 
The food may contain allergic ingredients, kindly inform your server for better
assistance and for any dietary requirements. All Prices are in Dirhams AED,

inclusive of 10% Municipality Fees & 10% Service Charge.

SHARING MENU
F A M I L Y  S T Y L E  -  G O O D  F O R  5  P E O P L E

CHICKEN TENDERS (D) AED160

20 Pcs Of Chicken Tender, Lemon Garlic Aioli, 

and French Fries
 

SEAFOOD SYMPHONY (D) (S) AED190

Crispy Prawn, Calamari Rings, Batter Fried Cod Fish, 

and French Fries
 

QUINTUPLE BEEF SLIDER (D) AED120

5 Mini Beef Slider, Melted Cheese, and French Fries

 

M A I N

MASHAWI MUSHAKHALA (D) AED450

Mixed Grill – Shish Tawook, Shish Kebab, Lamb Chops,

Kofta Kebab, 

Grilled Vegetables, Bewas & Yoghurt, and French Fries
 

MANDI LAMB (D) (N) AED325

Slow Cooked Marinated Lamb, Basmati Rice Cooked 

With Onion, Ghee, and Saffron
 

BIRYANI (D) (N)

Chicken AED275

Lamb AED325

Saffron Scented Basmati Rice, Onion Gravy, Papadum,

Raita, and Mixed Pickle
 

BUTTER CHICKEN (D) (N) AED250

Basmati Rice, Naan Bread, Papadum, Raita, and Mango

Chutney

 

PASTA (D) AED250

Spaghetti | Penne 

Bolognaise | Alfredo (V)| Arrabiata (V) | Roasted Tomato

Sauce (V)

 

To order please dial 54424 | 54424 للطلب الرجاء االتصال عىل

ت ال ب ق م ل ا و ت  ا ط ل س ل ا

 

تشكيلة مزة باردة (م) (أ) (ن) (250 درهم إماراتي)

حمص، متبل، فتوش، ورق عنب، تبولة وخبز عربي
 

تشكيلة مزة ساخنة (م) (أ) (250 درهم إماراتي)

كبة لحم ضان، رقاقات بالجبن، فطائر سبانخ، سمبوسك لحم،

صوص ثوم
 

سلطة سيزر دجاج (أ) (س)  (200 درهم إماراتي)

شرائح الدجاج المشوية، جبن بيكورينو، خبز محمص من فارم هاوس،

أنشوجة إسبانية

 
سلطة جاردن كينوا (ن) 200 درهم

كينوا أبيض وأسود، لفت، لوبيا، خيار، طماطم محمصة، فطر إينوكي، وصوص

الكومكوات

 

ت ا ش م ر ق م ل ا

قطع الدجاج (أ) (160 درهم إماراتي)

20 قطع دجاج ، أيولي ليمون و ثوم، بطاط مقلية

 
األسماك والمأكوالت البحرية (أ) (س) (190 درهم إماراتي)

جمبري مقرمش، حلقات كاليماري، سمك القد المقلي، بطاطا مقلية
 

ساليدر لحم بقري (أ) (120 درهم إماراتي) 

5 قطع ساليدر لحم صغيرة، جبنة، بطاطا مقلية

ة ي س ي ئ ر ل ا ق  ا ب ط أل ا

مشاوي ُمشكلّة (أ) (450 درهم إماراتي)

مشاوي ُمشكلّة، شيش طاووق، شيش كباب، ريش ضأن، كفتة

كباب، خضروات مشوية، بيوس وزبادي، بطاطا مقلية

 

الماندي (أ) (م) (325 درهم إماراتي)

لحم ضأن متبل، أرز بسمتي مطبوخ مع البصل والسمن

والزعفران

 

البرياني (أ) (م)

باالدجاج 275 درهم إماراتي

باللحم الضأن درهم 325 درهم إماراتي

أرز بسمتي بالزعفران، البصل المكرمل، خبز البابادوم، صلصة رايتا،

ومخلل مشكل

 

دجاج بالزبدة (أ) (م) (250 درهم إماراتي)

أرز بسمتي، خبز نان، بابادوم، صلصة رايتا وصوص المانجو

 

الباستا (أ) (250 درهم إماراتي)

مكرونة اسباجيتي / بينا

(بولونيز /ألفريدو (ن) / أرابياتا (ن) / صلصة الطماطم المشوية (ن
 

س) يحتوي عىل السمك، (أ) يحتوي عىل منتجات األلبان، (م) يحتوي عىل مكسرات، (ن) نباتي
ربما يحتوي الطعام عىل مكونات مسببة للحساسية، فإذا كان لديك أي استفسار، يرجى اعالمنا

.عند طلب الطعام
جميع األسعار موجودة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، شاملة 10٪ رسوم بلدية و 10٪ رسوم

..خدمة



SHARING MENU

To order please dial 54424 | 54424 للطلب الرجاء االتصال عىل

 

EMIRATI BREAKFAST (D) AED450

 

Baker’s basket of Arabic bread, Zaatar Croissant

Labneh, Mixed Pickles & Olives

Grilled Halloumi Cheese, Foul Meddames

Chabab – Emirati Pancake with Cheese and Honey

 
CHOICE OF EGG:

 
Shakshuka - Roasted Bell Peppers, Pita Bread, Tomatoes

and Spices

Balaleet – Vermicelli Noodles, Eggs, and Ghee

Omelet - Choice of Onion, Tomato, Mushroom, Peppers,

Chili, Cheese, Turkey Ham, or Plain

 
CHOICE OF HOT BEVERAGE: 

 
Tea, Coffee, or Hot Chocolate

 
CHOICE OF FRESHLY SQUEEZED JUICE

 

POLO BREAKFAST (D) AED450

 
Bakers Basket of Croissant, Danish Pastries, Pain Au

Chocolate, Toasts, Butter, and Organic Preserves

Beef Bacon, Chicken Sausage, Baked Beans, Confit

Tomato, Mushroom,

 and Hash Brown
 
 

CHOICE YOGURT 
 

 Natural, Low Fat, or Fruit Yogurt

 
CHOICE OF EGG

 
Scrambled, Boiled, Fried, Poached, or Omelet

 

CHOICE OF HOT BEVERAGE
 

 Tea, Coffee, or Hot Chocolate
 

CHOICE OF FRESHLY SQUEEZED JUICE
 

SELECTION OF SEASONAL SLICED FRUITS

UM ALI (D) (N) AED180

Puff Pastry Milk Pudding, Pistachio, Raisins, and Dates

 

CHOCOLATE BROWNIE (N) (D) 

AED150

Berry Coulies and Chantilly Cream

 

SEASONAL SLICED FRUITS PLATTER (V)

AED150

 

D E S S E R T

 

اإلفطار اإلماراتي (أ) 450 درهم إماراتي

 

سلة خبز من الخبز العربي والزعتر واللبنة والمخلالت والزيتون

المشوية وجبنة الحلوم والفول المدمس

جباب - بان كيك اماراتي بالجبن والعسل

 

خيار البيض:
 

شكشوكة ، فلفل رومي محمص ، خبز بيتا ، طماطم وتوابل

بالليط نودلز شعيرية ، بيض ، أومليت سمن ، اختيارك من

البصل ، الطماطم ، الفطر ، الفلفل ، الفلفل الحار ، الجبن ،

لحم الديك الرومي ، أو سادة

 
خيار المشروبات الساخنة:

 
شاي أو قهوة أو شوكوالتة ساخنة

 
خيار العصير الطازج

إفطار بولو (أ) 450 درهم إماراتي

 

سلة الخبازين من الكرواسون والمعجنات الدنماركية وشوكوالتة

األلم والخبز المحمص والزبدة والمعلبات العضوية لحم بقري

مقدد ونقانق دجاج وفاصوليا مطبوخة وطماطم كونفيت وفطر

وهاش براون
 
 

خيار الزبادي
 

زبادي طبيعي أو قليل الدسم أو فواكه 

 

خيار البيض:
 

المخفوق أو المسلوق أو المقلي أو المسلوق أو األومليت

 

خيار المشروبات الساخنة
 

شاي أو قهوة أو شوكوالتة ساخنة

 

خيار العصير الطازج
 

خيار شرائح الفاكهة الموسمية

أم علي (أ) (م)  180درهم إماراتي

فطيرة الحليب باللبن والفستق والزبيب والتمر

 
شوكوالتة براون (م) (أ) 150 درهم إماراتي

عصير التوت وكريم شانتيلي

 
صحن الفواكه الموسمية (ن)  150درهم إماراتي

 

ى و ل ح ل ا

F A M I L Y  S T Y L E  -  G O O D  F O R  5  P E O P L E

(D) Dairy | (N) Nuts | (S) Seafood | (V) Vegetarian 
The food may contain allergic ingredients, kindly inform your server for better
assistance and for any dietary requirements. All Prices are in Dirhams AED,

inclusive of 10% Municipality Fees & 10% Service Charge.

س) يحتوي عىل السمك، (أ) يحتوي عىل منتجات األلبان، (م) يحتوي عىل مكسرات، (ن) نباتي
ربما يحتوي الطعام عىل مكونات مسببة للحساسية، فإذا كان لديك أي استفسار، يرجى اعالمنا

.عند طلب الطعام
جميع األسعار موجودة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، شاملة 10٪ رسوم بلدية و 10٪ رسوم

..خدمة


