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APPETIZER
Tempura Prawns 					60
Deep fried tiger prawns and vegetable
served with soy ginger sauce

Thai Chicken Skewers				50
Organic chicken leg with peanut sauce

Crispy Fried Calamari				45
Crispy fried ginger, pickled chilly and tamarind sauce

Edamame						40
Soybeans simply salted or spicy with garlic wok fried

Southeast Asian Spring Roll
Shrimps						40
Chicken						35
Vegetable						35
Served with sweet chilli lemongrass mayonnaise

SOUPS
Tom Yum						40
Spicy soup flavored with lemongrass and lime
(v) vegetables, prawn, chicken

Sweet Corn Soup					40
Chicken with asparagus

Tom Kha Gai Soup					40
Coconut milk, chicken stock, fish sauce, galangal,
lemongrass, coriander and Thai chilli

Miso Soup						35
Dashi broth, mushroom, spring onion, tofu, seaweed

SALADS
Thai Grilled Beef Salad 				
Cucumber, tomato, onion, coriander, mint and
Thai salad dressing

60

Kani Salad 						60
Iceberg lettuce, cucumber, tomato and coriander,
spring onion, jap mayonnaise, tobiko and crab stick

Seaweed Salad 					45
Seaweed, mix greens, sesame dressing

Som Tam 						45
Young papaya and peanut salad

All prices are in AED. Prices are inclusive of Service charge, prevailing taxes and excluding VAT.
Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences

SUSHI COUNTER

Choice of eight pieces 					60
Choice of four pieces 					30

California Roll		

		

Crab sticks, cucumber, avocado, ebi,
tobiko, Japanese mayonnaise

Ebi Tempura Roll 				
Tempura prawn, avocado,
tempura flakes and mayo

Volcano Sushi Roll					
Crabsticks, salmon, unagi, avocado
cucumber, sesame seeds

New Yorker Roll 				
Smoked salmon, cream cheese,
scallions and green apple, sesame seeds

Vegetarian California Roll 				
Avocado, cucumber, asparagus,
carrot, sesame seeds, Japanese pickle

Alaskan Sushi Roll					
Fresh salmon, avocado,
fish roe and Japanese mayonnaise

Dragon Roll				

Unagi, cucumber, avocado, ebi tempura ,fish roe
Japanese mayonnaise and unagi sauce

Unagi Roll				

Grill fish water eel, cucumber with teriyaki sauce

Rainbow Roll

Tamago, avocado, crab stick, avocado topped with
salmon and tuna, black tobiko mayonnaise

Half Meter Sushi Platter 				
Assorted mix sushi roll

125

Sashimi Selection
Platter of sixteen slices 				

120

Platter of eight slices					
Platter of five slices					

80
40

A La Carte Sashimi (four pieces)			

55

A La Carte Nigiri Sushi (two pieces)			

40

Tuna, yellow tail, mackerel, salmon roe,
crab stick, salmon, octopus, boiled shrimps, eel

Tuna, yellow tail, mackerel, salmon roe
crab stick, salmon, octopus, boiled shrimps, eel,
Japanese omelet

All prices are in AED. Prices are inclusive of Service charge, prevailing taxes and excluding VAT.
Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences

MAIN COURSES
Singaporean Shilli Prawn 			

100

Chargrilled Lamb Rack 			

90

Thai Basil Beef 					

90

Pla Neung Manao 					

85

Chicken Kung Pao 					

75

Grilled tiger prawn with garlic, coriander,
green pepper sauce

Smoked aubergine, potato and hoisin sauce

Grilled angus beef steak with asian vegetable hot basil

Steamed fish with lemon chilli, coriander and garlic

Stir fried slice chicken with roasted cashew nut, chilli,
sautéed vegetable with jasmine rice

Nasi Goreng Platter 					70
Wok tossed Indonesian rice with your choice of protein
and fried egg and satay
Chicken
Prawn
Seafood
Vegetable

Steamed Dim Sum 					40
Dim sum cooked to perfection (four pieces)
Chicken
Prawn
Vegetable
Served with sweet chilli and light soya sauce

Noodles and rice
Phad thai noodle					70
Stir fried egg noodle with black bean sauce		

45

Sichuan spicy fried rice					40
Udon noodle						40

				
Wok fried rice with vegetable and			
homemade sambal sauce

30

Your choice of chicken, beef, prawns or vegetables

Delicious Vegetarian
Pan fried tofu with mushroom soy sauce 			

35

Deep fried eggplant with soy bean paste 			

35

Wok tossed broccolini with garlic oyster sauce		

35

Jumbo asparagus with chilli garlic sauce			

35

All prices are in AED. Prices are inclusive of Service charge, prevailing taxes and excluding VAT.
Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences

Choice of protein

				
Fish - 150 grm 			
			

75

Chicken - 150 grm 			

75

		

Duck - 150 grm 						75
Beef - 150 grm 						75

Choice of preparation
Sauce krapao (hot basil sauce)
Pad med mamuang (stir fried with cashew nut)
Sauce takrai (stir fried with lemongrass sauce)
Panang (spicy thai red curry)
Kaeng massaman (massaman curry)
Kaeng phed (red curry with pineapple and grape)
Kaeng kiew wan (green curry )

TEPPANYAKI
Kuroge Gyu

					160

‘’Ise Ebi‘’

					140

Wagyu beef with black pepper sauce

Lobster with shiso garlic butter

Ebi Shrimps		 				130
Tiger prawns with lemon garlic butter sauce

Shake 							105
Norwegian salmon with soy butter sauce

Tori (n) 						99
Corn-fed chicken boneless with teriyaki sauce

Okonomiyaki		 				80
Japanese savoury pancake made of shredded
cabbage base, choice of vegetable or seafood

Yasai (v) 						65
Asian mix vegetables

All prices are in AED. Prices are inclusive of Service charge, prevailing taxes and excluding VAT.
Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences

SET MENU TEPPANYAKI
Wagyu Set Menu 				

170

Japanese green salad with soy dressing
Miso soup
Mix tempura
Wagyu beef ribeye
Japanese fried rice
Matcha green tea cheesecake

Surf and Turf Set Menu 			

150

Japanese style salad with soy dressing
Tom yum soup with seafood
Assorted sushi roll
Garlic rice with egg
Teppanyaki platter of salmon, beef steak, tiger prawn
Mochi ice cream

Okonomiyaki Set Menu 			

130

Selection of three kind of sashimi
Miso soup with tofu and mushroom
Okonomiyaki with seafood and noodle
Mochi ice cream

DESSERTS
Namelaka						40
Pickled ginger panna cotta with strawberry veil

Exotic Fruit Tart 					40
Dragon fruit, plum, mango,
lychee with coconut custard

Selection of Asian Ice Cream 				

40

Matcha Green Tea Cheesecake 			

40

Choice of green tea ice cream, coconut ice cream,
mango ice cream, mochi ice cream

Cheesecake flavoured with matcha green tea

Mango Sticky Rice 					35
Sweet mango with coconut sweet sticky rice

Banana Tempura 					35
Deep fried banana tempura and coconut ice cream

All prices are in AED. Prices are inclusive of Service charge, prevailing taxes and excluding VAT.
Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences

DRAGON BEVERAGE MENU
MOCKTAILS
Dragon Attitude 					30
Fresh strawberries, lychee, vanilla syrup, cranberry juice
and lemonade

Dragonfly

Cucumber, pineapple muddled with fresh lime, sour mix
basil, cucumber syrup and ginger ale

30

Konnichiwa 						30
Fresh orange wedge, mint leaves, vanilla syrup sour mix,
orange juice and lemonade

Deelicious						30
Cucumber, raisin, mint leaves, passion fruit purée vanilla,
basil syrup and ginger ale

Hà Noi Sunset						30
Raspberry coulis, strawberry, vanilla syrup
cranberry and orange juice

Chao Mei Cha 						30
Strawberries with coconut infused sugar and cranberry juice

Pomme - Vanille					30
Fresh mint, Brazilian lime muddled with vanilla syrup
and apple juice

Dharmata						30
Muddled orange, peach purée orange juice and lemonade

JUICES AND SMOOTHIES
Berry Smoothie 					35
Strawberry, blueberry, blackberry and nonfat yoghurt

Fresh Juices						30
Carrot, lemon and mint, orange, pineapple, watermelon,
apple and mango

Healthy Juices						30
Green apple, mint and lemon
cucumber, apple, celery and parsley

Tropical Smoothie					30
Pineapple, mango, passion fruit, coconut milk and
nonfat yoghurt

All prices are in AED. Prices are inclusive of Service charge, prevailing taxes and excluding VAT.
Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences

FRAPPES
Iced Coffee

30

Espresso, condensed milk and cream

Iced Chocolate					30
Chocolate, condensed milk and cream

Almond Coffee Frappé

30

Apple and Mint Frappé

30

Orange and Peach Frappé

30

Almond, condensed milk and cream
Apple, mint and lemon juice

Orange, peach and simple syrup

FRUITY ICED TEAS
The Classic 						25
Black tea leaves served with assorted dried fruit

Lemongrass and Lemon 				

25

Mango, Peach and Ginger 				

25

Passion Fruit and Vanilla 				

25

Black tea leaves, lemongrass and lemon zest
served with lemongrass pâtes de fruit

Black tea leaves, ginger, mango, peach, ginger spiced syrup
with caramelized ginger sticks

Black tea, vanilla, passion fruit
served with passion fruit pâtes de fruit

WATERS
Voss Still Water					40
(0.8 litre)							

Voss Sparkling Water					40
(0.8 litre)

Voss Still Water					30
(0.375 litre)				

Voss Sparkling Water					30
(0.375 litre)

Al Ain							24
(1.5 litre)

Al Ain							16
(0.5 litre)

All prices are in AED. Prices are inclusive of Service charge, prevailing taxes and excluding VAT.
Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences

SOFT DRINKS
Coca cola

					20

Diet coca cola						20
Fanta							20
Sprite 							20
Soda water						20
Ginger ale						20

ENERGY DRINKS
Red bull and Red bull sugar free

		

40

COFFEE SELECTION
Espresso

					25

Double espresso 					25
Lungo							25
Cappuccino						25
Café latte

25

Americano						25
Turkish coffee

25

Hot chocolate 					

25

TEA
Earl Grey Flora				

24

Chamomile Breeze 					24
Verbena mint 				

24

1001 Nights

					24

Masala Chai

					

24

Moroccan Nights 					24
Fruit Passion						24
Green tea Curls					24
Happy Forest 					

24

Jasmine Haze 					

24

Royal Assam

24

					

All prices are in AED. Prices are inclusive of Service charge, prevailing taxes and excluding VAT.
Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences

المشروبات الغازية
كوكا كوال

٢٠

دايت كوكا كوال

٢٠

فانتا

٢٠

سبرايت

٢٠

ماء صودا

٢٠

جنجر أيل

٢٠

مشروبات الطاقة
ريد بل وريد بل خالي من السكر

٤٠

القهوة
اسبريسو

٢٥

اسبريسو دبل

٢٥

لنغو

٢٥

كابتشينو

٢٥

التيه

٢٥

أميركانو

٢٥

قهوة تركية

٢٥

شوكوالتة ساخنة

٢٥

الشاي
إيرل غراي فلورا

٢٤

شاي البابونج

٢٤

فيربينا مينت

٢٥

شاي ألف ليلة وليلة

٢٤

ماساال شاي

٢٤

شاي مغربي

٢٤

فروت باشن

٢٤

الشاي األخضر

٢٤

هابي فورست

٢٤

شاي الياسمين

٢٤

رويال آسام

٢٤

ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة
كافة األسعار بالدرهم .تشمل األسعار تكلفة الخدمة ،والضرائب السائدة باستثناء ضريبة القيمة المضافة

فرابيه
قهوة مثلجة

٣٠

اسبريسو ،حليب مكثف وكريمة

شوكوالتة مثلجة

٣٠

شوكوالتة ،حليب مكثف وكريمة

فرابيه القهوة باللوز

٣٠

لوز ،حليب مكثف وكريمة

فرابيه التفاح والنعناع

٣٠

تفاح ،عصير الليمون والنعناع

فرابيه البرتقال والخوخ

٣٠

برتقال ،خوخ

شاي مثلج بالفواكه
الكالسيكي

٢٥

أوراق الشاي األسود مع الفواكه المجففة

أعشاب الليمون والليمون

أوراق الشاي األسود ،أعشاب الليمون ورحيق الليمون
تقدم مع حلويات الفواكه

مانجو ،خوخ وزنجبيل

٢٥

٢٥

أوراق الشاي األسود ،زنجبيل ،مانجو ،خوخ ،شراب الزنجبيل الحار
مع أعواد الزنجبيل

باشن فروت وفانيال

٢٥

شاي أسود ،فانيال ،باشن فروت
تقدم مع حلويات باشن فروت

الماء
مياه فوس معدنية كبير

٤٠

( ٠.٨لتر)

مياه فوس معدنية صغير

٤٠

( ٠.٨لتر)

٣٠

ماء فوس
( ٠.٣٧٥لتر)

ماء فوس الغازية

٣٠

( ٠.٣٧٥لتر)

٢٤

العين
( ١.٥لتر)

١٦

العين
( ٠.٥لتر)

ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة
كافة األسعار بالدرهم .تشمل األسعار تكلفة الخدمة ،والضرائب السائدة باستثناء ضريبة القيمة المضافة

قائمة مشروبات دراجون
الموكتيالت
دراجون اتيتيود

٣٠

فراولة ،ليتشي ،شراب الفانيليا ،عصير التوت البري
وعصير الليمون

دراجون فالي

خيار ،أناناس مع الحامض ،ريحان حامض
شراب الخيار مع جنجر آلي

كونيشيوا

٣٠

٣٠

البرتقال الطازج ،أوراق النعناع ،مزيج الفانيليا وشراب الحامض،
عصير البرتقال وعصير الليمون

٣٠

ديليشس
خيار ،زبيب ،أوراق النعناع ،باشن فروت مع هريس الفانيال
شراب الريحان وجنجر آلي

هانوي سنست

٣٠

توت العليق ،والفراولة ،وشراب الفانيليا
التوت البري وعصير البرتقال

شاو مي تشا

٣٠

الفراولة مع السكر بنكهة جوز الهند ،مع عصير الكرز

٣٠

بوم فانيال
نعناع طازج ،حامض برازيلي مع شراب الفانيال
وعصير التفاح

٣٠

دارماتا
برتقال ،هريس الخوخ ،عصير البرتقال وليموناضة

العصائر والسموثي
سموثي التوت

٣٥

فراولة ،توت أزرق ،توت أسود ،لبن خالي من الدسم

عصائر طازجة

٣٠

جزر ،ليمون ونعناع ،برتقال ،أناناس ،بطيخ،
تفاح ومانجو

عصائر طازجة

٣٠

تفاح أخضر ،ليمون ونعناع
خيار ،تفاح ،كرفس وبقدونس

تروبيكال سموثي

٣٠

أناناس ،مانجو ،باشن فروت ،حليب جوز الهند
ولبن خالي من الدسم

ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة
كافة األسعار بالدرهم .تشمل األسعار تكلفة الخدمة ،والضرائب السائدة باستثناء ضريبة القيمة المضافة

منيو تيبنياكي
واغيو منيو

١٧٠

سلطة خضراء يابانية مع صلصة صويا
شوربة ميزو
مكس تامبورا
ستيك واجيو رب آي
أرز مقلي ياباني
تشيز كيك ماتشا بالشاي األخضر

سيرف آند تيرف منيو

١٥٠

سلطة يابانية مع صلصة الصويا
شوربة توم يم مع المأكوالت البحرية
مختارات من السوشي
أرز بالثوم مع البيض
طبق تبنياكي من السلمون ،ستيك اللحم ،والجمبري
بوظة موشي

منيو أوكومنياكي

١٣٠

اختيارك من  ٣أنواع ساشيمي
شوربة ميزو مع التوفو والفطر
أوكونومياكي مع المأكوالت البحرية والنودلز
بوظة موشي

الحلويات
٤٠

ناميالكا
بانا كوتا بالزنجبيل والفراولة

تارت الفواكه

٤٠

فاكهة التنين ،البرقوق ،المانجو،
ليتشي مع كاسترد جوز الهند

اختيارك من البوظة اآلسيوية

٤٠

اختيارك من بوظة الشاي األخضر ،بوظة جوز الهند،
بوظة المانجو ،بوظة الموشي

تشيز كيك ماتشا الشاي األخضر

٤٠

تشيز كيك بنكهة ماتشا الشاي األخضر

ستيكي رايس مانجو

٣٥

ستيكي رايس بالمانجو وجوز الهند

تمبورا الموز

٣٥

تمبورا الموز المقلية مع بوظة جوز الهند

ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة
كافة األسعار بالدرهم .تشمل األسعار تكلفة الخدمة ،والضرائب السائدة باستثناء ضريبة القيمة المضافة

اختيارك من البروتين
سمك  ١٥٠ -جرام

٧٥

دجاج  ١٥٠ -جرام

٧٥

بط  ١٥٠ -جرام

٧٥

لحم  ١٥٠ -جرام

٧٥

اختيارك من طريقة التحضير
صلصة كاراباو (ريحان حار)
باد مد ماموانج (مقلي مع الكاجو)
صلصة تاكراي (مقلي مع صلصة أعشاب الليمون)
بانانج (كاري حار تايلندي)
كاينج ماسامان (كاري ماسامان)
كاينج فد (كاري أحمر مع االنانس والعنب)
كاينج كيو وان (كاري أخضر)

تيبنياكي
كوروج جيو

١٦٠

لحم واجيو مع صلصة الفلفل األسود

١٤٠

از ابي
سرطان البحر مع زبدة شيزو بالثوم

١٣٠

ابي شرمبز
جمبري مع صلصة الزبدة بالليمون والثوم

١٠٥

شيك
سلمون نرويجي مع صلصة الصويا بالزبدة

٩٩

توري
دجاج مخلي بالذرة مع صلصة ترياكي

أوكونومياكي

٨٠

بانكيك ياباني من الملفوف واختيارك من
الخضراوات أو المأكوالت البحرية

٦٥

ياساي
خضراوات آسيوية مشكلة

ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة
كافة األسعار بالدرهم .تشمل األسعار تكلفة الخدمة ،والضرائب السائدة باستثناء ضريبة القيمة المضافة

األطباق الرئيسية
جمبري سنغفوري شيلي

جمبري مشوي مع الثوم ،كزبرة،
صلصة الفلفل األخضر

لحم مشوي عالفحم

١٠٠

٩٠

صلصة الباذنجان المدخن والبطاطس وصلصة الهوسين

لحم تايلندي بالريحان

٩٠

لحم انجوس مشوي مع خضراوات آسيوية والريحان

بال نيونغ ماناو

٨٥

سمك بخاري مع ليمون حار ،كزبرة وثوم

دجاج كنغ باو

٧٥

شرائح دجاج مقلي مع الكاجو المحمص ،الفلفل،
الخضراوات سوتيه وأرز الياسمين

ناسي جورنج

٧٠

أرز اندونيسي مع اختيارك من البروتين
والبيض المقلي والساتيه
دجاج
جمبري
المأكوالت البحرية
الخضراوات

ديم سم بخاري

٤٠

ديم سم ( ٤قطع)
دجاج
جمبري
الخضراوات
يقدم مع الفلفل وصلصة الصويا

نودلز وأرز
باد تاي نودلز

٧٠

نودلز البيض مع صلصة الفاصولياء السوداء

٤٥

أرز سيشوان الحار المقلي
ادون نودلز

٤٠

أرز ووك مقلي مع الخضراوات مع
صلصة سامبال

٣٠

اختيارك من الدجاج ،اللحم ،الجمبري أو الخضراوات

نباتي لذيذ
توفو مقلي مع صلصة صويا والفطر

٣٥

باذنجان مقلي مع صلصة صويا والفاصولياء

٣٥

بروكوليني ووك مع صلصة المحار والثوم

٣٥

هليون مع صلصة الثوم والفلفل

٣٥

ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة
كافة األسعار بالدرهم .تشمل األسعار تكلفة الخدمة ،والضرائب السائدة باستثناء ضريبة القيمة المضافة

ركن السوشي
اختيارك من  ٨قطع

اختيارك من  ٤قطع

٦٠
٣٠

كالفورنيا رول
السلطعون ،خيار ،أفوكادو ،إبي،
توبيكو ،مايونيز ياباني

إبي تمبورا رول
جمبري تمبورا ،أفوكادو،
شرائح تمبورا ،مايونيز

فولكانو سوشي رول

		

السلطعون ،سلمون ،اوناجي ،أفوكادو،
خيار ،حبوب السمسم

نيويوركر رول
سلمون مدخن ،كريم تشيز،
البصل األخضر ،التفاح األخضر ،حبوب السمسم

فيجيتريان كاليفورنيا رول
أفوكادو ،خيار ،هليون،
جزر ،حبوب السمسم ،مخلل ياباني

االسكن سوشي رول
سلمون ،افوكادو،
سمك ومايونيز ياباني

دراجون رول

		

اوناجي ،خيار ،افوكادو ،إبي تمبورا ،سمك،
مايونيز ياباني وصلصة اوناجي

اوناجي رول
سمك االنقليس المشوي ،خيار ،صلصة ترياكي

رينبو رول
تاماغو ،األفوكادو ،الكابوريا ،األفوكادو تقدم مع
سمك السلمون والتونة ،المايونيز األسود

صحن السوشي نصف متر

١٢٥

اختيارات السوشي رول

ساشيمي
صحن من  ١٦قطعة

١٢٠
٨٠
٤٠

اختيارات الساشيمي ( ٤قطع)

٥٥

صحن من  ٨قطعة
صحن من  ٥قطعة

تونا ،يلوتيل ،الماكريل ،سلمون رو،
السلطعون ،سمك السلمون ،األخطبوط ،والجمبري المسلوق ،ثعبان البحر

اختيارات نيجيري سوشي (قطعتان)

٤٠

تونا ،يلوتيل ،الماكريل ،سلمون رو،
السلطعون ،سمك السلمون ،األخطبوط ،والجمبري المسلوق ،ثعبان البحر
أومليت ياباني
ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة
كافة األسعار بالدرهم .تشمل األسعار تكلفة الخدمة ،والضرائب السائدة باستثناء ضريبة القيمة المضافة

المقبالت
جمبري تامبورا

جمبري مقلي مع الخضراوات
يقدم مع صلصة صويا مع الزنجبيل

أسياخ الدجاج التاينلدي

دجاج عضوي مع صلصة الفستق

كاالماري مقلي

٦٠

٥٠
٤٥

زنجبيل ،مخلل الفلفل ،وصلصة التمر الهندي

40

ادامامي
فول الصويا المقلي المملح أو الحار مع الثوم

سبرنغ رول ساوث إيست أيجان
٤٠

جمبري

٣٥

دجاج

٣٥

خضراوات
يقدم مع مايونيز أعشاب الليمون الحلو والحار

الشوربات
٤٩

توم يم
شوربة حارة مع أعشاب الليمون
الخضراوات ،الجمبري ،الدجاج

شوربة الذرة الحلوة

٤٠

الدجاج مع الهليون

توم خا غي

٤٠

حليب جوز الهند ،مرق الدجاج ،صلصة السمك ،جاالنجال،
أعشاب الليمون ،الكزبرة وفلفل تايلندي

شوربة ميزو

٣٥

مرق داشي ،فطر ،بصل ،توفو ،أعشاب البحر

السلطات
سلطة اللحم المشوي التايلندية

٦٠

خيار ،طماطم ،بصل ،الكزبرة ،نعناع،
وصلصة السلطة التايلندية

سلطة كاني

٦٠

خس ،خيار ،طماطم ،كزبرة،
بصل ،ميونيز ،توبيكو وأسياخ السلطعون

سلطة حشائش البحر

٤٥

حشائش البحر ،خضراوات ،صلصة السمسم

٤٥

سوم تام
سلطة البابايا والفستق
ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة
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