
Combo Offers عروض كومبو

10 AED 3 USD

Breakfast Combo
كومبو اإلفطار

Any fresh bakery item with a coffee
اختر أي من المخبوزات الطازجة مع القهوة

10 AED 3 USD

Movie Combo كومبو األفالم

M&Ms or Skittles plus Popcorn with any soft drink 
or water
إم أند إمز أو سكيتلز مع الفشار وأي مشروب خفيف أو مياه

5 AED 1.5 USD

Extras Combo
كومبو إكسترا

Add chocolate & soft drink or water to any fresh product
قم بإضافة شوكوال ومشروب خفيف أو مياه ألي وجبة

20 AED 6 USD

Kids Snack Box
علبة سناك األطفال

Assorted selection of tasty and healthy bites 
with a coloring book

مجموعة متنوعة من الوجبات اللذيذة والصحية مع 

كتاب تلوين

SkyCafé
Onboard menu

ساكي اكفيه
قائمة األطعمة 

غـير مـتوفـرة عـىل الرحالت أقـل من 75 دقـيقـة

Not available on flights below 75 minutes



Bakery مخبوزات

7 AED 2.1 USD

Muffins كعكة المافن

Freshly baked muffins. Choose one flavour 
(dates, blueberry, or double chocolate)

مافن طازجة. اختر إحدى النكهات اللذيذة بطعم 

التمر أو التوت األزرق أو الشوكوالته

15 AED 4.5 USD

Seasonal Fruit Salad
سلطة الفواكه الموسمية

Freshly cut seasonal fruit
قطع من الفواكه الموسمية الطازجة

20 AED 6 USD

Chicken Caesar Salad
سلطة سيزر الدجاج

Chopped lettuce topped with parmesan cheese, 
chicken breast and breaded crisps with a caesar sauce
قطع من الخس الطازج مغطاة بجبنة البارميزان وصدر الدجاج 

ورقائق الخبز المحمص مع صوص السيزر

Salads سلطات

BEST
SELLER
األفضل
مبيعًا

18 AED 5.4 USD

Fresh Garden Salad
سلطة الخضار الطازجة

Carefully picked fresh leaves topped with cucumber, 
cherry tomatoes, olives, and crumbled Feta cheese

خضار منتقاة بعناية ممزوجة بالخيار والطماطم الكرزية 

والزيتون وقطع من جبنة الفيتا الشهية

Not available from 4:00 AM to 11:59 AM
غير متوفرة بين الساعة 4:00 و 11:59 صباحاً

7 AED 2.1 USD

Croissants كرواسون

Freshly baked croissant. Choose one flavour 
(Plain, cheese, or Zaatar)
كرواسان طازج. اختر إحدى النكهات اللذيذة بالطعم 

التقليدي أو الجبن أو الزعتر

متوفرة عىل جميع الرحالت

Available on all flight
متوفرة عىل جميع الرحالت

Available on all flight



Cold Sandwiches سندويشات باردة Hot Sandwiches سندويشات ساخنة

15 AED 4.5 USD

Halloumi Cheese جبن الحلوم

Sliced Halloumi cheese on a bed of sundried tomato 
sauce served in a soft sub roll
شرائح جبنة حلوم عىل طبقة من صلصة الطماطم المجففة تقدم 

في خبز رول طري

15 AED 4.5 USD

Chicken Mayo دجاج بالمايونيز

Tendered chicken with mayonaise in whole wheat bread
شرائح خبز القمح الكامل محشوة بالدجاج الطري مع المايونيز

Tasty paneer فاهيتا الخضراوات

Tasty paneer sandwich in brown bread
 شرائح خبز أسمر طازجة ومحشوة بالخضروات المطبوخة

15 AED 4.5 USD نباتي

Veg

15 AED 4.5 USD

Chicken Zinger زينجر الدجاج

Tender chicken filet coated with a golden layer of bread 
crumbs served with special sauce
فيليه دجاج مغطى بالكعك المقرمش يقدم مع صلصة خاصة

17 AED 5 USD

Tandoori Chicken Tikka دجاج تندوري تكا

Traditionally-cooked chicken fillet
فيليه دجاج تقليدي مع صلصة الكريمة

حـــار

Spicy
BEST

SELLER
األفضل
مبيعًا

متوفرة عىل جميع الرحالت

Available on all flight
غـير مـتوفـرة عـىل الرحالت أقـل من 75 دقـيقـة

Not available on flights below 75 minutes



BEST
SELLER
األفضل
مبيعًا

Hot Meals وجبات ساخنة

25 AED 7.5 USD

Butter Chicken دجاج بالزبدة

Slow-cooked tender chicken in a creamy sauce served 
with steamed rice
دجاج محضر بطريقة تقليدية يقدم مع األرز المطبوخ عىل البخار

ساخن

Hot

20 AED 6 USD

Daal Makhani دال ماكاني

Made with black beans and other pulses, cooked in 
butter and cream served with basmati rice
محضر من الفاصوليا السوداء والبقوليات مع الزبدة والكريمة 

ويقدم مع األرز

ساخن

Hot

BEST
SELLER
األفضل
مبيعًا

25 AED 7.5 USD

Creamy Mushroom Chicken Pasta
باستا الدجاج بالفطر الكريمي

Slow cooked cream sauce with mushrooms and chicken 
on top of fresh pasta
صلصة الكريمة المطبوخة ببطء مع الفطر والدجاج فوق طبقة من 

المعكرونة الطازجة

ساخن

Hot

25 AED 7.5 USD

Beef Stroganoff ستروغونوف اللحم

Succulent beef stroganoff served with mash potato and 
steamed vegetables

ستروغونوف اللحم البقري الطري يقدم مع البطاطس المهروسة 

والخضراوات المطهية الطازجة.

ساخن

Hot
not available  
on Indian 
Sub-Continent

22 AED 6.5 USD

Vegetable Biryani برياني الخضار

A traditional vegetable biryani in masala sauce served 
with basmati rice and yoghurt
برياني خضار تقليدي بصلصة ماساال يقدم مع أرز بسمتي ولبن

حـــار

Spicy
ساخن

Hot
نباتي

Veg

25 AED 7.5 USD

Chicken Biryani برياني الدجاج

A traditional tender chicken biryani served with 
flavoured basmati rice and yoghurt
برياني الدجاج طري تقليدي يقدم مع أرز بسمتي ولبن

حـــار

Spicy
ساخن

Hot

غـير مـتوفـرة عـىل الرحالت أقـل من 75 دقـيقـة

Not available on flights below 75 minutes



7 AED 2.1 USD

Hot Beverages مشروبات ساخنة

3 AED 0.9 USD

Water 500 ml مياه شرب

7 AED 2.1 USD

Rani Juice عصير راني

5 AED 1.5 USD

Laban Up لبن أب

12 AED 3.6 USD

Red Bull مشروب الطاقة رد بل

Beverages مشروبات

5 AED 1.5 USD

Soft Beverages مشروبات خفيفة

متوفرة عىل جميع الرحالت

Available on all flight



Snacks وجبات خفيفة

10 AED

3 USD

7 AED

2.1 USD

7 AED

2.1 USD

10 AED

3 USD 7 AED

2.1 USD

7 AED

2.1 USD

3 AED

0.9 USD

7 AED

2.1 USD

5 AED

1.5 USD

5 AED

1.5 USD

5 AED

1.5 USD

متوفرة عىل جميع الرحالت

Available on all flight


