Fresh Bakery مخبوزات طازجة
Muffins
كعك المافن
Assorted selection of fresh homemade muffins

ًتشكيلة من الـكعـك الطـازج المحضر منزليا

7 AED

2.1 USD

Pizza Twist
بيتزا تويست
Freshly baked puff dough with delicious
cheese and onion taste served with coffee.

عجينة مقرمشة طازجة مخبوزة بطعمتي الجبن اللذيذ
.والبصل تقدم مع القهوة

15 AED

Kids Snack Box
علبة سناك األطفال
Assorted selection of tasty bites with coloring book

مجموعة شهية من الوجبات الخفيفة مع دفتر تلوين

20 AED

6 USD

4.5 USD

Salads سلطات

Wraps & Sandwiches لفائف وسندويشات
Chicken Zinger زينجر الدجاج

Seasonal Fruit Salad
سلطة الفواكه الموسمية

Tender chicken filet coated with a golden layer of bread
crumbs served with special sauce.

.فيليه دجاج مغطى بالكعك المقرمش يقدم مع صلصة خاصة

Freshly cut seasonal fruit topped with strawberries
and mint leaves.

15 AED

.فواكه موسمية طازجة مع قطعة من الفراولة وأوراق النعنع

15 AED

4.5 USD

4.5 USD

Chicken Shawarma شاورما الدجاج
Thin sliced and marinated chicken breast flavoured with
Mediterranean sauce.

.صدر دجاج مقطع و متبل بصلصة البحر األبيض المتوسط

Fresh Garden Salad
سلطة الخضار الطازجة

15 AED

4.5 USD

Carefully picked fresh leaves topped with cucumber
and cherry tomato and crumbled Feta cheese.

خضار منتقاة بعناية ممزوجة بالخيار والطماطم الكرزية وقطع
.من جبنة الفيتا الشهية

18 AED

Vegetable Frankie فرانكي الخضار

5.4 USD

Slow-cooked potato and capsicum mix with selected
blend of spices.

.مزيج البطاطا والفليفلة المطبوخة ببطء مع خلطة من التوابل

15 AED

4.5 USD

نـبـاتـي

Vegetarian

Halloumi & Olive جبن الحلوم مع الزيتون
Punjabi Samosa
السمبوسة البنجابية
Home made traditional samosa served
with fresh mint chutney and tea.

Halloumi & Kashkaval cheese with mint spread over a bed
of olive paste.

.جبن الحلوم والقشقوان بالنعناع فوق طبقة من معجون الزيتون

15 AED

4.5 USD

نـبـاتـي

Vegetarian

سمبوسة تقليدية منزلية تقدم مع صلصة النعناع

.الشهية الطازجة والشاي

15 AED
نـبـاتـي

4.5 USD

Vegetarian

Tandoori Chicken Tikka دجاج تندوري تكا
Traditionally-cooked chicken fillet with cream sauce served
with sliced cheddar cheese.

.فيليه دجاج تقليدي مع صلصة الكريمة يقدم مع شرائح جبن شيدر

15 AED

4.5 USD

Hot Meals وجبات ساخنة

Beverages مشروبات

Butter Chicken دجاج بالزبدة

Hot Beverages مشروبات ساخنة

Slow-cooked tender chicken in a creamy sauce served
with steamed rice.

7 AED

.دجاج محضر بطريقة تقليدية يقدم مع األرز المطبوخ عىل البخار

22 AED

2.1 USD

6.5 USD
Lamb Kebab كباب لحم الغنم
Grilled lamb kebab served with basmati rice and raisin.

Soft Beverages مشروبات غازية

.كباب لحم الغنم المشوي يقدم مع أرز بسمتي منكه و زبيب

25 AED

7.5 USD

5 AED

1.5 USD

Chicken Parmigiana & Pasta
دجاج بارميجيانا مع باستا

A golden chicken breast covered with tomato sauce
and parmesan cheese on top of fresh cooked pasta.

صدر دجاج ذهبي مغطى بصلصة الطماطم وجبنة البارميزان
.فوق طبقة من الباستا الطازجة

25 AED

7.5 USD

Rani Juice عصير راني

7 AED

2.1 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

22 AED

6.5 USD

نـبـاتـي

Vegetarian

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

25 AED

7.5 USD

حـــار

Spicy

حـــار

Spicy

Red Bull مشروب الطاقة رد بل

10 AED

3 USD

Water 500 ml مياه شرب

3 AED

0.9 USD

Snacks وجبات خفيفة
5 AED

7 AED

1.5 USD

2.1 USD

15 AED

5 AED

4.5 USD

1.5 USD

15 AED

7 AED

4.5 USD

2.1 USD

10 AED

3 AED

3 USD

0.9 USD

7 AED

7 AED

2.1 USD

2.1 USD

