
Combo Offers عروض كومبو

10 AED 3 USD

Breakfast Combo
كومبو اإلفطار

7 Days Croissant plus coffee.
كرواسان 7 ديز مع قهوة.

10 AED 3 USD

Movie Combo
كومبو األفالم

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

5 AED 1.5 USD

Extras Combo
كومبو اإلضافات

Add chocolate & softdrink to your meal.
قم بإضافة شوكوال ومشروب غازي لوجبتك.

20 AED 6 USD

Kids Snack Box
علبة سناك األطفال

Assorted selection of tasty bites with coloring book.
مجموعة شهية من الوجبات الخفيفة مع دفتر تلوين.

+

+
or أو

+

+



15 AED 4.5 USD

Seasonal Fruit Salad
سلطة الفواكه الموسمية

Freshly cut seasonal fruit topped with strawberries
and mint leaves.
فواكه موسمية طازجة مع قطعة من الفراولة وأوراق النعنع.

Salads سلطات

18 AED 5.4 USD

Fresh Garden Salad
سلطة الخضار الطازجة

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.

10 AED 3 USD

Punjabi Samosa
السمبوسة البنجابية

Home made traditional samosa served 
with fresh mint chutney.
سمبوسة تقليدية منزلية تقدم مع صلصة النعناع

الشهية الطازجة.

نـبـاتـي

Vegetarian



Wraps & Sandwiches لفائف وسندويشات

15 AED 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.

17 AED 5 USD

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

Veg Pizza Roll رول بيتزا الخضار

Freshly baked pizza roll stuffed with flavoured fine cut 
vegetables.
رول بيتزا مخبوزة طازجة ومحشوة بالخضار المقطعة المنكهة.

نـبـاتـي

Vegetarian

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.

15 AED 4.5 USD

Black Olive & Cheese زيتون أسود مع الجبن

Variety of cheese on a bed of black olive paste with white 
and whole wheat fresh bread.
مجموعة متنوعة من الجبن عىل طبقة من معجون الزيتون األسود 

مع خبز طازج أبيض وكامل.



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.

25 AED 7.5 USD

Creamy mushroom chicken pasta
باستا الدجاج بالفطر الكريمي

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

المعكرونة الطازجة.

Hot Meals وجبات ساخنة

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.

نـبـاتـي

Vegetarian
حـــار

Spicy

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

25 AED 7.5 USD

Meatballs with Brown Sauce
كرات اللحم مع الصلصة البنية               

Succulent beef meatballs with golden brown sauce and 
creamy mashed potato.
كرات لحم بقري طرية مع صوص بني ذهبي وبطاطا مهروسة كريمية.



7 AED 2.1 USD

Hot Beverages مشروبات ساخنة

7 AED 2.1 USD

Rani Juice عصير راني

5 AED 1.5 USD

Soft Beverages مشروبات غازية

7 AED 2.1 USD

Dubai Energy مشروب الطاقة دبي

3 AED 0.9 USD

Water 500 ml مياه شرب

10 AED 3 USD

Red Bull مشروب الطاقة رد بل

Beverages مشروبات



Snacks وجبات خفيفة

5 AED

1.5 USD

10 AED

3 USD

7 AED

2.1 USD

10 AED

3 USD

7 AED

2.1 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


