FROM THE LAND
CHICKEN TIKKA WRAP 30
Chicken tikka dices, tomato, cucumber, mint,
coriander wrapped in tortilla bread & fries

FROM THE SEA
CRISPY CRUMB FRIED SHRIMPS (S)

Served with lemon wedge, tartar sauce & fries

BEVERAGES
35

RANCHERO NACHOS 30

COFFEE 18
Expresso | Ristretto | American Coffee | Cappuccino		
Café Latte | Mochaccino | Turkish Coffee | Hot Chocolate		
SOFT DRINKS 9

Topped with cheese sauce, bell peppers, tomatoes,
sliced jalapenos served with Sour cream & guacamole

Pepsi | 7up | Mirinda | Diet Pepsi | Diet 7up							
Soda Water | Bitter Lemon | Ginger Ale			

SAMOSA SLIDER (V) 25

WATER Small / Large 5/9

Fried potato and peas samosa with fresh coriander
tomato & onion served with tomato ketchup & fries

Highland Sparkling Small/Large		14/18

CHICKEN FAJITA WRAP 30
Grilled Cajun spiced chicken with bell peppers,
onions garlic wrapped in tortilla bread serve with
spicy potato wedges, guacamole & sour cream

FRESH FRUIT JUICES 18

Orange | Carrot | Watermelon | Pineapple,
Mango | Lemon Mint | Green Apple

SHRIMP & CALAMARI BURGER (S) 35
Loaded fried shrimps and calamari with aioli sauce,
coleslaw & fries
SHRIMP FALAFEL WRAPS (S) (SS) 35
Fried falafel & shrimps, parsley, garlic mayo, tahina,
wrapped in shawarma bread served with French fries
TUNA PIZZA (S) 35

(Topped with tuna, olive, tomato, peppers, onion)

MILK SHAKES 18

PENNE BUTTER CHICKEN (N) 35

Strawberry | Banana | Chocolate & Vanilla

Penne pasta tossed with chicken tikka dices,
cooked in butter chicken gravy

LAMB KOFTA WRAP (SS) 35

Fresh parsley, mint, tomato cucumber with garlic
tahina wrapped in shawarma bread & fries

BEEF SALAMI SANDWICH 30

(beef salami, mix lettuce, dijonnaise, gherkins,
pearl onions in baguette & fries)

(N) - Nuts, (V) - Vegetarian, (SS) - Sesame Seeds, (S) – Seafood

Dear guest,
we kindly request you to inform us if you or any of your guests
have an allergy or dietary restrictions to any of the menu
items in order to accommodate your request.

SMOOTHIES 22
Vanilla Ice Cream, Yoghurt, Milk, Honey
Strawberry, Yoghurt, Honey, Vanilla Ice Cream			
Grapes, Yoghurt, Milk, Honey
Pineapple, Avocado, Coconut, Honey
Apple, Kiwi, Milk, Honey
Plum, Yoghurt, Honey, Black Pepper
Carrot and Apple, Milk, Honey
All prices are in UAE Dirhams and include 7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.

من األرض
لفائف دجاج ت�كا

من البحر

30

مكعبات دجاج ت�كا ،طماطم ،خيار ،نعناع ،كزبرة ملفوفة بخبز التورتيال
والبطاطا المقلية

سندويتش لحم بقري سالمي

روبيان كرسبي كرامب مقلي

مشروبات
35

تقدم مع شرائح الليمون وصلصة التارتار والبطاطا المقلية

القهوة

18

قهوة األكسربسو | قهوة ريسرتيتو | القهوة األمريكية | الكابيتشينو
كافيه التيه | موكاتشينو | القهوة الرتكية | الشكوالتة الساخنة

المشروبات الغازية

30

9

سالمي بقري ،خس ،ديجونيز ،خيار ،بصل لؤلؤي في باغيت وبطاطا مقلية

بيبسي | سفن أب | مريندا | دايت بيبسي | دايت سفن أب
مياه الصودا | الليمون األخضر | الزنجبيل

30
مغطاة بصلصة الجنب ،الفلفل ،الطماطم ،شرائح الهالبينو تقدم
مع الكريمة الحامضة والجواكامولي

مياه

رانشريو ناتشوز

راب دجاج فاهيتا

صغرية  /مياه كبرية 9/5
مياه غازية هايلند صغرية  /كبرية 18/14

العصائر الطازجة

30

18

عصري الربتقال | عصري الجزر | عصري البطيخ | عصري األناناس
عصري المانجو | عصري النعناع والليمون | عصري التفاح األخضر

دجاج الكاجون المشوي المتبل مع الفلفل الرومي والبصل والثوم
ملفوف بخبز التورتيال يقدم مع البطاطس ويدجز الحارة والجواكامولي
والكريمة الحامضة

برجر الجمربي والكاليماري

35

جمربي مقلي وكالماري محشو بصوص ايولي وكول سلو وبطاطا مقلية

بيتزا التونة 35

مغطى بالتونة ،زيتون ،طماطم ،فلفل ،بصل

روبيان فالفل راب

35

فالفل مقلية وروبيان ،بقدونس ،مايونيز بالثوم ،طحينة ملفوفة بخبز
الشاورما تقدم مع البطاطس المقلية

راب كفتة لحم

الحليب المخفوق

35

بقدونس طازج ،نعناع  ،خيار طماطم بالثوم وطحينة ملفوفة بخبز
الشاورما والبطاطا المقلية

سمبوسك ساليدر

الفراولة | الموز | الشكوالتة | الفانيليا

الموكتيالت

25

سمبوسك بطاطا وبازالء مقلية مع الكزبرة الطازجة والطماطم والبصل
تقدم مع الكاتشب والبطاطا المقلية

بيني باتر تشيكن

(ن) 35

مكرونة بيني ممزوجة بمكعبات دجاج ت�كا ومطبوخة في مرق دجاج بالزبدة

( - )Nالمكسرات - )V( ،نباتي - )SS( ،بذور السمسم  - )S( ،المأكوالت البحرية

18

عزي�زي الضيف
نطلب منك التفضل بإبالغنا إذا كنت أنت أو أي من ضيوفك
مصابني بالحساسيةأو قيود غذائية على أي من عناصر القائمة
من أجل تلبية طلبك

22

موكتيل فانيليا ايس كريم مع الزبادي والحليب والعسل
موكتيل فراولة مع الزبادي والعسل مع فانيليا ايس كريم
موكتيل العنب مع الزبادي والحليب والعسل
موكتيل األناناس مع األفكادو مع جوزة الهند والعسل
موكتيل التفاح مع الكيوي مع الحليب والعسل
موكتيل الربقوق مع الزبادي والعسل والفلفل األسود
موكتيل الجزرمع التفاح مع الحليب والعسل

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  ٪7رسوم بلدية و ٪10رسوم خدمة و ٪5ضري�بة القيمة المضافة.

FOOD & BEVERAGES

