ك

كحول

م

مكسرات

ن

نباتي

مح

محار

خ

لحم خنزير

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية ،و %10رسوم خدمة و %5ضريبة القيمة المضافة.

Pork

Shellfish

Vegetarian

Nuts

Alcohol

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

المشروبات

b e ve r a g e

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge. All prices include + 5% VAT

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

لحم خنزير

خ

محار

مح

نباتي

ن

مكسرات

م

كحول

ك

. ضريبة القيمة المضافة%5 رسوم خدمة و%10 و، رسوم بلدية%10  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

COMMENCING

فطور متوفر طوال اليوم

35 |

Perfect in Pink
Red Grape | Raspberry | Lemon | Watermelon |
Granny Smith Apple

بيرفكت إن بينك
| عنب أحمر | توت العليق | ليمون | بطيخ
تفاح غراني سميث

| 35

35 |

The Daily Double
Passion Fruit | Grapefruit | Cranberry | Almond

ذا ديلي دبل
باشون فروت | غريب فروت | توت بري | لوز

| 35

35 |

Papaya Pride
Papaya | Mango | Lime | Pineapple

بابايا برايد
بابايا | مانجو | ليمون حامض | أناناس

| 35

ديتوكس

DETOX
35 |

Granny’s Remedy
Granny Smith Apple | Beetroot | Carrot

35 |

Citrus Delicious
Orange | Tangerine | Lemon | Lime

35 |

The Grass is Greener
Spinach | Wheatgrass | Granny Smith Apple |
Cucumber | Celery | Mint

غرانيز ريميدي
تفاح غراني سميث | جذر شمندر | جزر

| 35

سيتروس ديلشيس
برتقال | يوسفي | ليمون | ليمون حامض

| 35

ذا جراس إز جرينر
| سبانخ | عشبة قمح | تفاح غراني سميث
خيار | كرفس | نعناع

| 35

العصائر

JUICE
30 |

Orange | Watermelon | Mango | Pineapple |
Apple | Cranberry | Tomato

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

غرانيز ريميدي
| |برتقال | بطيخ | مانجو | أناناس
تفاح | توت بري | طماطم

لحم خنزير

خ

محار

مح

نباتي

ن

مكسرات

م

| 30

كحول

ك

. ضريبة القيمة المضافة%5 رسوم خدمة و%10 و، رسوم بلدية%10  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

SMOOTHIE

فطور متوفر طوال اليوم

35 |

Mango Madness
Mango | Banana | Mint | Yoghurt | Honey

مانجو مادنيس
مانجو | موز | نعناع | لبن زبادي | عسل

| 35

35 |

Trip to the Tropics
Passion Fruit | Mango | Coconut | Berries

تريب تو ذا تروبيكس
باشون فروت | مانجو | جوز هند | توت

| 35

35 |

Protein Pal
Banana | Date | Soy Milk | Coconut |
Peanut Butter

بروتين بال
|موز| بلح | حليب صويا | جوزهند | نكتار
زبدة فول سوداني

| 35

MILKSHAKE

مخفوق الحليب

35 |

Cookies + Cream
Milk | Vanilla Ice Cream | Cookies

35 |

Banana + Pineapple
Milk | Banana | Pineapple | Vanilla | Nutmeg

35 |

Peanut Butter
Milk | Chocolate Ice Cream | Peanut Butter

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

 كريم+ كوكيز
حليب | آيس كريم بالفانيال | كوكيز

| 35

 باينابل+ بانانا
حليب | موز | أناناس | فانيال | جوزة الطيب

| 35

بينات باتر
حليب | آيس كريم بالشوكوالتة | زبدة فول سوداني

| 35

لحم خنزير

خ

محار

مح

نباتي

ن

مكسرات

م

كحول

ك

. ضريبة القيمة المضافة%5 رسوم خدمة و%10 و، رسوم بلدية%10  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

EXCLUSIVE LOOSE TEA
35 |

شاي سائب حصري

Address Floral Blend
A delicate TWG South African red tea enhanced
with the subtle fragrance of red berries and a
sprinkling of sunflower petals. Perfect throughout
the day hot or iced, truly a tea for everyone
at any time.

أدريس فالور بليند
 ُمعزز،شاي تي دبليو جي أحمر جنوب إفريقي ناعم
بشذا التوت األحمر الرقيق ومقدار قليل من بتالت
 شاي مثالي لكافة أوقات اليوم يُشرب.د ّوار الشمس
 وهو مناسب لجميع األذواق،ساخن ًا أو مثلج ًا
.ولجميع األوقات

شاي سائب مخصوص

SPECIALTY LOOSE TEA
35 |

Napoleon Tea
This tea of destiny combines a high quality black tea
with a sophisticated TWG Tea blend of sweet French
spices with a hint of vanilla, giving a most
extraordinary and fully developed aroma. A tea of
sensual warmth and sweetness.

|شاي نابوليون
يجمع هذا الشاي القوي ما بين شاي أسود عالي
الجودة مع توليفة شاي تي دبليو جي الراقية بالبهارات
 مما،الفرنسية الحلوة مع مقدار قليل من الفانيال
ً يمنحه عبيرا ً مكتم
 شاي شهي.ال شديد التميز
.بمذاق حلو

White Night Jasmine Tea
The rarest Yin Zhen white tea tips are blended with
the most enveloping and fragrant, night-blooming
TWG Tea jasmine. This Fujian tea is one of the most
extravagant jasmine teas of China.

شاي وايت نايت بالياسمين
أطراف شاي ين زين األبيض األندر على اإلطالق ممزوجة
مساء ذات النكهة
بشاي تي دبليو جي بالياسمين المتفتح
ً
ً
 يعد شاي فوجيان هذا واحدا من أفخر أنواع.والعبير األقوى
.شاي الياسمين في الصين

Imperial Lapsang Souchong
This smoky TWG Tea black tea boasts beautiful 		
leaves and a smooth, full-bodied flavour infused
with the aroma of rare Chinese pine. A generous 		
daytime tea that is perfect with a savoury meal.

Alcohol

Nuts

Vegetarian

| 55

شاي أسود سائب

BLACK LOOSE TEA
35 |

| 35

 محدود+ شاي سائب نادر

RARE + LIMITED LOOSE TEA
55 |

| 35

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

إمبريال البسانغ سوتشنغ
المدخن هذا بأوراق رائعة
األسود
يفتخر شاي تي دبليو جي
ُ
 ممزوجة مع عبير الصنوبر الصيني،ونكهة سلسة كثيفة
. مثالي مع الوجبات الحادقة، شاي قوي لوقت النهار.النادر

لحم خنزير

خ

محار

مح

نباتي

ن

مكسرات

م

| 35

كحول

ك

. ضريبة القيمة المضافة%5 رسوم خدمة و%10 و، رسوم بلدية%10  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

BLACK LOOSE TEA WITH FLAVOUR
35 |

Golden Rose Tea
A bouquet of desires in a golden cup. The mythical
food of the gods, liquid gold has been thought for
millennia to bestow immortality on those who drink
it. This TWG Tea sensual black tea is blended with
rare rose blossoms, sweet spices and leaves of pure
gold to transform an ephemeral encounter into an
unforgettable memory.
GREEN LOOSE TEA

35 |

Sencha Meicha
A majestic and noble tea from the Shizuoka region
of Japan. This delicate, grassy TWG Tea conveys a
sense of serenity that is characteristic of only the
finest quality Japan green teas. An afternoon
delight.
GREEN LOOSE TEA WITH FLAVOUR

35 |

Crème Brûlée Tea
Welcome to the world of sweet French savoir-faire.
TWG Tea created this special green tea by blending
subtle bouquets of red fruits and strawberries,
evoking the taste of crème brûlée. Absolute harmony.
THEINE FREE LOOSE TEA BLEND

35 |

Lemon Bush Tea
Red tea from South Africa blended with wild citrus
fruits. Refreshing, this TWG Tea theine free tea, can
be served warm or iced at any time of the day.

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

شاي أسود سائب ُمنكه
|شاي جولدن روز

 طعام اآللهة.باقة من األمنيات في فنجان ذهبي
األسطوري من الذهب السائل الذي كان يعتقد آلالف
 يتكون من.السنوات أنه يمنح الخلود لمن يشربه
شاي تي دبليو جي أسود شهي ممزوج ببراعم الزهور
 والبهارات الحلوة وأوراق الذهب الخالص يًحول،النادرة
.لقاء عابرا ً إلى ذكرى ال تُنسى

| 35

شاي أخضر سائب
| 35

سنتشا ميشا
.شاي فاخر راق من منطقة شيزوكا في اليابان
شاي تي دبليو جي العشبي الناعم هذا يبعث على
الشعور بالسكون والهدوء وهي خاصية ال يتميز
 وهو.بها سوى أفخر أنواع الشاي األخضر الياباني
.مناسب للغاية لوقت بعد الظهيرة

شاي أخضر سائب ُمنكه
|شاي كريم بروليه
.مرحب ًا بك في عالم المهارة الفرنسية البارعة
ابتكرت عالمة تي دبليو جي التجارية هذا الشاي
األخضر الخاص بمزج باقات رقيقة من الفاكهة
 لتنتج مذاق حلوى الكريم بروليه،الحمراء والفراولة
. المعنى الحقيقي لالنسجام التام.الشهي

| 35

توليفة شاي سائب خال من التايين
شاي بوش بالليمون
.شاي أحمر جنوب إفريقي بمزيج من ثمار الموالح البرية
يمكن تقديم شاي تي دبليو جي المنعش هذا والخالي
.من التايين ساخن ًا أو مثلج ًا بأي وقت من اليوم

لحم خنزير

خ

محار

مح

نباتي

ن

مكسرات

م

| 35

كحول

ك

. ضريبة القيمة المضافة%5 رسوم خدمة و%10 و، رسوم بلدية%10  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

CLASSIC TEA
30 |

الشاي الكالسيكي

Chamomile | Alexandria | Mint |
Earl Grey | Ceylon | English Breakfast |
Sencha Green Tea | Double Happiness |
Jasmine Oolong

 | غراي إيرل | |نعناع اإلسكندرية| كاموميل
 | بريكفاست  إنجلش| سيالني| الزهور براعم
بالياسمين أولونج| هابينس األخضر | دبل سنتشا شاي

شاي مثلج ُمعد يدوي ًا

HANDCRAFTED ICED TEA
35 |

Chamomile + Strawberry + Orange
Chamomile Tea | Strawberries | Orange | Honey

35 |

Earl Grey + Pomegranate
Earl Grey | Pomegranate | Lime

35 |

Green Tea + Lavender
Green Tea | Lavender | Honey
HOT OR ICED CHOCOLATE
Phantoms
Equatorial 55% Dark Chocolate | Sea Salt |
Whipped Cream

35 |

White Blast
Ivory 35% White Chocolate | Lemongrass | Lavender

35 |

Snow Queen
Orao 60% Organic Chocolate | Coconut |
Whipped Cream

Nuts

Vegetarian

Shellfish

 برتقال+  فراولة+ كاموميل
شاي بالكاموميل | فراولة | برتقال | عسل

| 35

 بومجرانت+ إيرل غراي
إيرل غراي | رمان | ليمون حامض

| 35

 الفندر+ جرين تي
شاي أخضر | خزامي | عسل

| 35

شوكوالتة ساخنة أو مثلجة

35 |

Alcohol

| 30

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

فانتومز
|  شوكوالتة استوائية داكنة | ملح البحر%55
كريمة مخفوقة

| 35

وايت بالست
 شوكوالتة بيضاء عاجية | عشبة ليمون | خزامي%35

| 35

سنو كوين
|  شوكوالتة أوريو عضوية | جوزهند%60
كريمة مخفوقة

| 35

لحم خنزير

خ

محار

مح

نباتي

ن

مكسرات

م

كحول

ك

. ضريبة القيمة المضافة%5 رسوم خدمة و%10 و، رسوم بلدية%10  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

CLASSIC COFFEE
25 |
30 |
30 |
30 |

القهوة الكالسيكية

Espresso | Macchiato | Decaffeinated
Double Espresso | Cappuccino | Decaffeinated		
Caffe Latte | Long Single | Decaffeinated
Flat White | Decaffeinated
HANDCRAFTED ICED COFFEE

35 |

Almond
Espresso | Milk | Almond | Vanilla Ice Cream

35 |

Whipped Banana
Espresso | Half + Half Cream | Banana | Chocolate

35 |

Double Fudge Mocha with Brownies
Espresso | Milk | Cocoa | Vanilla | Brownies

| 25
| 30
| 30
| 30

قهوة مثلجة معدة يدوي ًا
لوز
إسبريسو | حليب | لوز | آيس كريم بالفانيال

| 35

ويبد بانانا
إسبريسو | كريمة خفيفة | موز | شوكوالتة

| 35

دبل فدج موكا آند براونيز
إسبريسو | حليب | كاكاو | فانيال | كعك براوني

| 35

المياه المعدنية

MINERAL WATER
25 |
35 |
30 |
40 |

إسبريسو | ماكياتو | منزوعة الكافيين
|دبل إسبريسو | كابوتشينو | منزوعة الكافيين
كافيه التيه | سنجل حجم كبير | منزوعة الكافيين
فالت وايت سنجل | منزوعة الكافيين

Lielbata Still | Sparkling 330 ML
Lielbata Still | Sparkling 700 ML
Voss Still | Sparkling 375 ML
Voss Still | Sparkling 800 ML

| 25
| 35
| 30
| 40

 مل330 ليلباتا غير فوارة | فوارة
 مل700 ليلباتا غير فوارة | فوارة
 مل375 فوس غير فوارة | فوارة
 مل800 فوس غير فوارة | فوارة

المشروبات الغازية
SOFT DRINK
30 |

Pepsi | Pepsi Diet | 7 Up | 7 Up Free |
Soda Water | Tonic Water | Ginger Ale

 كريم+ كوكيز
| بيبسي | بيبسي دايت | سفن أب | سفن أب خال من السكر
ماء صودا | ماء تونيك | الزنجبيل البيرة

مشروبات الطاقة

STIMULATING DRINK
60 |

ريد بول

Red Bull

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

| 30

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

لحم خنزير
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محار

مح

نباتي
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مكسرات
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| 60

كحول

ك

. ضريبة القيمة المضافة%5 رسوم خدمة و%10 و، رسوم بلدية%10  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

الطعام

food

ك

كحول

م

مكسرات

ن

نباتي

مح

محار

خ

لحم خنزير

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية ،و %10رسوم خدمة و %5ضريبة القيمة المضافة.

Pork

Shellfish

Vegetarian

Nuts

Alcohol

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

| 15

VIENNOISERIES

معجنات فيينا

Plain Croissant
Cheese Croissant
Za’atar Croissant
]Almond Croissant [N
Pain au Chocolat
Address Downtown Danish

معجنات فيينا
كرواسان سادة
كرواسان جبنة
كرواسان بالزعتر
كرواسان باللوز (م)
خبز بالشوكوالتة

معجنات دانماركية من العنوان وسط المدينة
| 15

MUFFIN

شاي مثلج ُمعد يدوي ًا

Bakery Basket

سلة المخبوزات
| 40

سلة المخبوزات ( 3قطع)

| 70

سلة المخبوزات (5قطع)

| 65

بارفيه العنوان الصحي (م)
مزيج غرانوال معد لدينا | فاكهة طازجة | توت بري
خيارك من اللبن الزبادي | اللبن الزبادي قليل الدسم |
زبادي حليب الصويا

ك

كحول

م

مكسرات

ن

نباتي

| 15

Chocolate
Lemon Ginger
Coconut
]Hazelnut [N

شوكوالتة
زنجبيل بالليمون
جوزهند بندق (م)

مح

| 15

محار

خ

لحم خنزير

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية ،و %10رسوم خدمة و %5ضريبة القيمة المضافة.

)Bakery Basket (3 pieces

| 40

)Bakery Basket (5 pieces

| 70

]Address Healthy Parfait [N
| Homemade Granola Blend | Fresh Fruits
Wild Berries
| Your Choice of Yoghurt | Low-Fat Yoghurt
Soya Yoghurt

| 65

Pork

Shellfish

Vegetarian

Nuts

Alcohol

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

65 |

Bagel [N]
Smoked Scottish Salmon | Cream Cheese | Dill
Your Choice of Plain | Cereal | Sesame

50 |

Liege Waffle | Vanilla Chantilly

50 |

Pancake | Chocolate Spread [N]

50 |

French Toast | Homemade Berry Compote

55 |

Seasonal Fruits + Berries

60 |

Avocado Tartine [V]

65 |

Cheese Omelette

65 |

Herbs + Tomato Omelette

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

)بيغل (م

| 65

| سلمون إسكتلندي ُمدخن | جبنة كريمية | شبت
خيارك ما بين السادة | بالحبوب | بالسمسم
وافل لييج | كريم شانتي فانيال

| 50

)بان كيك | كريمة فرد بالشوكوالتة (م

| 50

خبز فرنسي محمص | كمبوت توت معد لدينا

| 50

 توت+ فاكهة موسمية

| 55

)تارتين افوكادو (ن

| 60

أومليت بالجبنة

| 65

 الطماطم+ أومليت باألعشاب

| 65

لحم خنزير

خ

محار

مح

نباتي
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م
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ك

. ضريبة القيمة المضافة%5 رسوم خدمة و%10 و، رسوم بلدية%10  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

CAKES

الكيك

175 |

Coconut Mango Cheese Cake [N]
Coconut Cream Cheese I Mango

175 |

175 |

)تشيز كيك بجوز الهند والمانجو (م
جنبة كريمية بجوز هند | مانجو

| 175

Chocolate Intense
Chocolate Shortbread I Dark Crèmeux I
Tonka Chocolate Mousse

تشوكوليت إنتس
| غريبة بالشوكوالتة | كريمة داكنة
تونكا موس شوكوالتة

| 175

Pink Lady
Raspberry I Rose I Vanilla I Lady Finger

بينك ليدي
توت عليق | ورد | فانيال | أصابع إسفنجية

| 175

شرائح الكيك
30 |

CAKE SLICES

تارت فانيال

Vanilla Tart

سانت أونوريه

St. Honoré

تيراميسو

Tiramisu			

ميل فاي بالتوت

Mille Feuille Berry		

إكلير شوكوالتة دويت

Duet Chocolate Éclair		

إليجانس باشون بتوت العليق

Elegance Passion Raspberry

تارت الموالح

Citrus Tart
30 |

 قطعة- إكلير

ÉCLAIRS - piece
Pistachio

فستق

Raspberry + Rose

 ورد+ توت عليق

Exotic

Nuts

| 30

شوكوالتة

Chocolate

Alcohol

| 30

فواكه استوائية

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

لحم خنزير
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. ضريبة القيمة المضافة%5 رسوم خدمة و%10 و، رسوم بلدية%10  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

6 | CHOCOLATE PRALINE - piece
Chocolate + Raspberry Truffle

 توت العليق بالكمأة+ شوكوالتة

Chocolate + Passion Truffle
Vendome TWG Chocolate Truffle

 باشون فروت بالكمأة+ شوكوالتة
شوكوالتة تي دبليو جي فندوم بالكمأة

Caramel Chocolate Truffle

شوكوالتة بالكراميل والكمأة

Nougatine Square Chocolate

شوكوالتة بقطع النوغا

Ginger Chocolate

شوكوالتة بالزنجبيل

Pistachio Delicatessen

داليكتاسن بالفستق

10 | THE COOKIES - piece

رقائق شوكوالتة
 الزبيب+ بالشوفان
دام بالنش
دولسي بالقرفة
سابليه بالليمون

Oatmeal + Raisin
Dame Blanche
Cinnamon Dulce
Lemon Sable

|7

 قطعة- ماكرون

7 | MACARONS - piece

شوكوالتة وتوت العليق
شوكوالتة وباشون فروت
شوكوالتة وكراميل
شاي تي دبليو جي بالشوكوالتة
الزبيب األسود
الليمون

Chocolate Raspberry
Chocolate Passion
Chocolate Caramel
Chocolate TWG Tea
Blackcurrant
Lemon

فانيال

Vanilla

Nuts

| 10

 قطعة- كوكيز

Chocolate Chip

Alcohol

|6

 قطعة- شوكوالتة برالين

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

لحم خنزير

خ

محار

مح

نباتي

ن

مكسرات

م

كحول

ك

. ضريبة القيمة المضافة%5 رسوم خدمة و%10 و، رسوم بلدية%10  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

APPETIZERS + SALADS

 السلطات+ المقبالت

75 | Arabic Cold Mezzeh Sampler [V][N]
		
Hummus | Babaganoush | Moutabal |
Vine Leaves | Tabbouleh
100 | Arabic Hot Mezzeh Sampler [N]
		
Meat Sambousek | Cheese Sambousek | Falafel |
Kibbeh | Spinach Fatayer
110 | Baby Leek Cannelloni
		
Foie Gras Shavings | Black Truffle Dressing
60/110 |

65/115 |

The U Salad [V][N]
Tomato | Oregano | Seasonal Vegetables + Salads
Address Caesar		
Your Choice of Additional Fillings

20/35 |

Grilled Free Range Chicken

35/60 |

Tiger Prawns

60/90 |

Maine Lobster
Smoked Scottish Salmon Salad

65/115 |

Tuna Niçoise Salad

65/115 |

Beetroot Salad [V][N]

Nuts

Vegetarian

| 75

)طبق صغير من المازة العربية الساخنة (م
| سمبوسك باللحم | سمبوسك بالجبنة | فالفل
كبة | فطائر بالسبانخ

| 100

كانيلوني بالكراث الصغير
شرائح كبد األوز | تتبيلة الكمأة ا لسوداء

| 110

) | سلطة ذي يو (ن) (م110 / 60
 سلطات+ طماطم | مردقوش | خضروات موسمية
 | سلطة سيزار العنوان115 / 65
خيارك من الحشوات اإلضافية
 | دجاج مشوى من المراعي الحرة35 / 20
 | روبيان النمر60 / 35
 | كركند مين90 / 60

65/115 |

Alcohol

)طبق صغير من المازة العربية الباردة (ن) (م
| حمص | باباغنوج | متبل
ورق عنب | تبولة

Shellfish

 | سلطة سلمون إسكتلندي ُمدخن115 / 65
 | سلطة نيسوازبالتونة115 / 65
) | سطة جذور الشمندر (ن) (م115 / 65

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

لحم خنزير

خ

محار

مح

نباتي

ن

مكسرات

م

كحول

ك

. ضريبة القيمة المضافة%5 رسوم خدمة و%10 و، رسوم بلدية%10  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

SOUPS

الشوربات

65 |

Lentil Soup [V]
Red + Yellow Lentils | Arabic Croutons

65 |

Chicken Noodle Broth
Roasted Free Range Chicken | Wok Vegetable |
Bean Sprouts | Spring Onion | Soya

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

) | شوربة عدس (ن65
 أصفر | قطع خبز عربي محمصة+ عدس أحمر
 | شوربة دجاج بالشعيرية65
| دجاج مشوى من مراعي حرة | خضرو ا ت محمرة
براعم فول | بصل أخضر | صويا

لحم خنزير

خ

محار

مح

نباتي

ن

مكسرات

م

كحول

ك

. ضريبة القيمة المضافة%5 رسوم خدمة و%10 و، رسوم بلدية%10  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

 التارت الرفيع+ السندوتشات

SANDWICHES + THIN TARTS
65 |

150 |

75 |

Mediterranean Thin Tart [V]
Aubergine | Courgette | Tomato
Black Truffle Thin Tart
Beef Pancetta | Gold Leaf | Onion Jam
Croque Monsieur
Veal Ham | Béchamel Sauce | French Gruyere

75 |

Chicken Shawarma
Bell Peppers Jam | Rocket | Garlic Sauce

70 |

Avocado Panini [V]
Labneh | Tomato | Avocado | Pomegranate

95 |

Beef Sliders
Firemen Mustard | Confit Tomato | French Gruyere |
Texan Sauce | French Fries

55 |

The Club
Aubergine | Courgette | Tomato | Burrata | Egg

75 |

Chicken | Turkey Bacon | Tomato | Avocado | Egg

135 |

Maine Lobster | Turkey Bacon | Tomato | Avocado |
Egg

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

) | تارت بحر متوسط رفيع (ن65
باذنجان | كوسة | طماطم

 | تارت رفيع بالكمأة السوداء150

بانشيتا لحم بقري | ورق ذهب | مربي بصل

 | كروكيه مسيو75

لحم عجل مقدد | صلصة بشاميل | غروير فرنسية

 | شاورما دجاج75

مربي فلفل حلو | جرجير | صلصة ثوم

) | بانيني أفوكادو (ن70

لبنة | طماطم | أفوكادو | رمان

 | شطائر اللحم البقري95

| خردل فايرمان | كونفي طماطم | غروير فرنسية
صلصة تكساس | أصابع بطاطا مقلية

ذي كلوب
 | باذنجان | كوسة | طماطم | بوراتا | بيض55
 | دجاج | لحم حبش مقدد | طماطم | أفوكادو | بيض75
|  | كركند مين | لحم حبش مقدد | طماطم | أفوكادو135
بيض

لحم خنزير

خ

محار

مح

نباتي

ن

مكسرات

م

كحول

ك

. ضريبة القيمة المضافة%5 رسوم خدمة و%10 و، رسوم بلدية%10  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

األطباق الرئيسية

MAIN

 | 180لحم فيليه وأصابع بطاطا مقلية
أصابع بطاطا مقلية | صلصة بيرنيز

 | 85فريغوال ساردا كاربونارا

بانشيتا لحم بقري | بيكورينو | فلفل أسود |
زيت زيتون

Ribeye Frites
French Fries | Béarnaise Sauce
Fregola Sarda Carbonara
| Beef Pancetta | Pecorino | Black Pepper
Olive Oil

| 180

| 85

 | 85سمك  +بطاطا مقلية

سمك القد | بازالء طرية | صلصة التارتار

Fish + Chips
Cod | Mushy Peas | Tartare Sauce

| 85

 | 85أرابياتا (ن)

معكرونة بينيه | طماطم | فلفل حار

]Arrabiata [V
Penne | Tomato | Chili

| 85

 | 120سلمون إسكتلندي ُمدخن

زيتون تاجياسكا | طماطم | كزبرة|
زيت زيتون

 | 150مشويات عربية مشكلة من العنوان

كفتة لحم ضأن | شيش طاووك | كباب لحم ضأن |
مكعبات لحم ضأن

ك

كحول

م

مكسرات

ن

نباتي

مح

محار

خ

لحم خنزير

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية ،و %10رسوم خدمة و %5ضريبة القيمة المضافة.

Grilled Scottish Salmon
| Taggiasca Olives | Tomato | Coriander
Olive Oil

| 120

Address Arabic Mixed Grill
| Lamb Kofta | Shish Taouk | Lamb Kebab
Lamb Chop

| 150

Pork

Shellfish

Vegetarian

Nuts

Alcohol

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

الحلويات

DESSERT
50 |

Ice Éclair [N]
Éclair Chou I Vanilla Ice Cream | Infused Pears I
Caramelized Almond | Chocolate Sauce

50 |

Vacherin
Vanilla Ice Cream | Strawberry Sorbet |
Meringue | Chantilly

50 |

Ice Kunafa
Crispy Kunafa | Camel Milk Kashta Ice Cream |
Frozen Dates | Rose Lokoum

50 |

Madeleine [N]
Pistachio + Chocolate Ice Cream | Lemon Madeleine |
Orange Caramel Wedges

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

)آيس إكلير (م

| 50

فاتشيرين

| 50

)كنافة باآليس كريم (م

| 50

)مادلين (م

| 50

| إكلير شو | آيس كريم بالفانيال | شراب كمثرى
لوز مكرمل | صلصة شوكوالتة

| آيس كريم بالفانيال | شراب فراولة
مرنغ | شانتي

| كنافة مقرمشة | آيس كريم بقشدة حليب اإلبل
تمور مثلجة | لوقوم بالورد

|  الشوكوالتة | مادلين بالليمون+ آيس كريم بالفستق
قطع برتقال بالكراميل

لحم خنزير

خ

محار

مح

نباتي

ن

مكسرات

م

كحول

ك

. ضريبة القيمة المضافة%5 رسوم خدمة و%10 و، رسوم بلدية%10  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

شيشا

shisha

ك

كحول

م

مكسرات

ن

نباتي

مح

محار

خ

لحم خنزير

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية ،و %10رسوم خدمة و %5ضريبة القيمة المضافة.

Pork

Shellfish

Vegetarian

Nuts

Alcohol

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

150 |

الشيشة

SHISHA
12 noon– 2 am

 صباحًا2 -  ظهرًا12

Grape + Mint

عنب ونعناع
تفاح دبل
شمام
نعناع
فراولة
برتقال
ورد
عنب
مانجو
أناناس
قرقة
ياسمين

Double Apple
Sweet Melon
Mint
Strawberry
Orange
Rose
Grape
Mango
Pineapple
Cinnamon
Jasmine

Alcohol

Nuts

Vegetarian

| 150

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

لحم خنزير

خ

محار

مح

نباتي

ن

مكسرات

م

كحول

ك

. ضريبة القيمة المضافة%5 رسوم خدمة و%10 و، رسوم بلدية%10  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

المشروبات
B E V E R AG E

WHITE WINE

BTL

500ML

150ML

Pinot Grigio | Gabbiano | Italy

230

160

50

Chardonnay | Fetzer | USA

260

180

55

Soave | Zonin Regions DOC | Italy

310

190

65

Rioja Blanco | Rioja Vega | Spain

360

240

75

Sauvignon Blanc | Matua | New Zealand

400

270

85

Gavi DOCG | Beni di Batasiolo | Italy

430

290

90

Petit Chablis | J.Moreau + Fils | France

500

340

105

Nero d’Avola | Ca’ di Ponti | Italy

230

160

50

Tempranillo | Masia J | Spain

260

180

55

Malbec | Santa Julia | Argentina

290

190

60

Shiraz + Merlot + Cabernet | Eaglehawk | Wolf Blass | Australia

310

210

65

Blossom Hill Classic Red | USA

360

240

75

Beaujolais | Mommessin | France

380

260

80

Pinotage | Durbanville Hills | South Africa

465

310

95

RED WINE

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

ROSÉ WINE
Pinot Grigio Rosé | Emotivo | Italy

BTL

500ML

150ML

300

200

60

C H A M PA G N E
Billecart-Salmon Brut Réserve

775		

155

Billecart-Salmon Brut Rosé

1,250		

250

Taittinger Brut Réserve

1,250

S PA R K L I N G W I N E
Scavi + Ray Prosecco DOC | Italy

VO D K A
Stolichnaya Premium		

380
		
BTL		30ML
1,040		

45

Belvedere		1,750		

70

Grey Goose		

1,750		

70

Captain Morgan Black Label		

1,040

45

Ron Zacapa 23 Year Old		

2,400		

95

Bombay Sapphire		

1.040		

45

Tanqueray No. Ten		

1,550		

65

RUM

GIN

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

TEQUILA

BTL		30ML

El Jimador Reposado		

1,040		

45

Patrón XO Café		

1,400

55

Patrón Silver		

1,750		

70

Chivas Regal 12 Year Old		

1,500		

60

J. Walker Black Label

1,500

60

Chivas Regal 18 Year Old

2,800

110

J. Walker Blue Label

4,950		

200

Jim Beam		

1,040

45

Jack Daniel’s Old No.7		

1,400		

55

SCOTCH WHISKY

AMERICAN WHISKEY

BEER
Heineken | Netherlands				

45

Corona | Mexico				

45

Budvar | Czech Republic

45

Amstel Light | Netherlands				

45

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

CLASSIC COCKTAIL
Tommy’s Margarita				65
Tequila | Agave Syrup | Lime
Strawberry Margarita				65
Tequila | Cointreau | Strawberry | Lime
Espresso Martini				65
Vanilla Vodka | Espresso | Kahlua

N O N - A LC O H O L I C
Perfect in Pink				35
Raspberry | Red Grape | Lemon | Watermelon | Granny Smith Apple
Tropicana				35
Kiwi | Guava | Orange | Lemon
The Daily Double 				
Passion Fruit | Grapefruit | Cranberry | Almond

35

Papaya Pride				35
Papaya | Mango | Lime | Pineapple

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

JUICE

30

Orange | Watermelon | Mango | Pineapple | Apple | Cranberry | Tomato

SOFT DRINK

30

Pepsi | Pepsi Diet | 7 Up | 7 Up Free | Soda Water | Tonic Water | Ginger Ale

STIMULATING DRINK

65

Red Bull					

A R T E S I A N WA T E R
Voss Still | Sparkling 375 ML				

30

Voss Still | Sparkling 800 ML				

40

TEA

30

COFFEE

30

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

		
العصائر

30

برتقال | بطيخ | جريب فروت| مانجو | أناناس | تفاح | توت بري | طماطم

الغازية
		
المشروبات

بيبسي | بيبسي دايت | سفن أب | ماء صودا | ماء تونيك | جعة الزنجبيل

				
30

		
مشروبات الطاقة
ريد بول

ماء أرتيسيان

65

		
فوس غير فوارة | فوارة  375مل
فوس غير فوارة | فوارة  800مل
		

30
40

الشاي

30

القهوة

30

المضافة.
و %5ضريبة
خدمة
feeو %10رسوم
بلدية،
رسوم
وتشمل %10
All prices are in
القيمةAED and
are inclusive
of 10%
municipality
+ 10%
service
اإلماراتيcharge + ،
جميع األسعار بالدرهم 5% VAT

نوع المطبخ
CUISINE

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

SMALL BITES
Cheese + Cold Cut Board				110
British + French Cheese Selection | Beef Cold Cuts
Beef Sliders				95
Firemen Mustard | Texan Sauce | Confit Tomatoe | French Gruyère | French Fries
Seabass Ceviche				80
Coconut | Lime | Coriander
Crispy Langoustines [S]				80
Pistou
Baby Beignet				95
Mint Goats’ Cheese | Spicy Tomato | Fig–Foie Gras
Rillettes Trio 				110
Duck | Vegetables | Sardines | Rustic Bread Toast
Chicken Shawarma				75
Bell Peppers Jam | Rocket | Garlic Sauce
Bruschetta
Stracciatella Burrata | Grilled Vegetables | Pistou

95

Riviera Flat Bread [V]				70
Marinated Aubergine | Courgette | Tomato | Provence Herbs
Black Truffle Flat Bread [V]				150
Cream | Black Truffle | Gold Flakes
Avocado Panini [V]
Labneh | Coriander | Tomato | Pomegranate

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

70

مقبالت صغيرة
		
لوحة جنبة ولحوم باردة
مجموعة مختارة من األجبان البريطانية  +الفرنسية | لحوم بقري باردة

110

شطائر اللحم البقري
		
خردل فايرمان | خس | كونفي طماطم | غروير فرنسية | أصابع بطاطا مقلية

95

سيفتشي سمك القاروص 		
جوزهند | ليمون حامض | كزبرة

80

النجوستين مقرمش [مح]
		
بيستو

80

فطائر محشوة صغيرة
		
جبنة ماعز بالنعناع | طماطم حارة | كبد األوز بالتين

95

ريليتيس تريو

بط | خضروات | سردين | خبز ريفي محمص

شاورما دجاج

مربي فلفل حلو | جرجير | صلصة ثوم

بروسكيتا

ستراتشيتيلال بوراتا | خضروات مشوية | بيستو

110
75
95

خيز ريفييرا مسطح [ن]
		
باذنجان متبل | كوسة | طماطم | أعشاب بروفنس

70

السوداء [ن]
خيز مسطح بالكمأة
		

150

بانيني أفوكادو (ن)
		
لبنة | كزبرة | طماطم | أفوكادو | رمان

70

كريمة | كمأة سوداء | شرائح ذهب

ك

كحول

(م)

مكسرات

(ن)

نباتي

مح

محار

خ

لحم خنزير

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية ،و %10رسوم خدمة و %5ضريبة القيمة المضافة.

SIGNATURE SUSHI ROLL

(6 Pieces)

Fountain Roll [S]				90
Shrimp Tempura | Wagyu Beef | Cream Cheese | Kabayaki
California Roll [S]				70
Crab | Avocado | Cucumber | Tobiko			
Spicy Tuna Roll				70
Spicy Yellowfin Tuna | Sriracha | Green Onions | Sesame		
Philadelphia Roll				80
Smoked Scottish Salmon | Cream Cheese | Cucumber | Sesame
Sharing Platter				210
Selection of 3 Sushi Rolls

SASHIMI

(3 Pieces)

Yellowfin Tuna				
50
Salmon				50
Hamachi				55
Octopus				45

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT
All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

لفائف السوشي المميزة

( 6قطع)

		
لفائف فاونتن (مح)
تمبورا روبيان | لحم بقري واغيو | جبنة كريمية | كاباياكي

90

		
لفائف كاليفورنيا (مح)
لحم سلطعون | أفوكادو| خيار | توبيكو

70

		
لفائف تونة حارة
تونة الزعنفة الصفراء الحارة| سريراتشا| بصل أخضر| سمسم

70

		
لفائف فيالدلفيا
سلمون إسكتلندي ُمدخن | جبنة كريمية | خيار| سمسم

80

طبق كبير

210

مجموعة من  3لفائف سوشي

ساشيمي

( 3قطع)

تونة الزعنفة الصفراء
سلمون
هاماتشي
إخطبوط

ك

كحول

(م)

مكسرات (ن) نباتي مح محار خ لحم خنزير
All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية ،و %10رسوم خدمة و %5ضريبة القيمة المضافة.

50
50
55
45

FONDUE
Cheese Fondue [A]				115
Comte | Beaufort | Gruyere | Croutons
Chinese Fondue 				
Wagyu Beef | Carrots | Enoki | Shitake | Scallion | Snow Peas

135

Burgundy Fondue				150
Beef | Lamb | Chicken
Chocolate Fondue				65
Strawberry | Banana | Marshmallow

DESSERT
Ice Éclair [N]				50
Éclair Chou I Vanilla Ice Cream | Pears Infused I
Almond Caramelized | Chocolate Sauce
Vacherin				50
Vanilla Ice Cream | Strawberry Sorbet | Meringue | Chantilly
Ice Kunafa				50
Crispy Kunafa | Camel Milk Kashta Ice Cream | Frozen Dates | Rose Lokoum
Madeleine [N]				50
Pistachio + Chocolate Ice Cream | Lemon Madeleine | Orange Caramel Wedges

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT
All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

فوندو
		
فوندو جبنة (ك)
كومت | بوفورت | غروير | مربعات خبز محمصة

115

فوندو صيني

135

لحم بقري واغيو | جزر | إينوكي | شيتاكي | بصل أخضر | بازالء سكرية
		
فوندو بورغندي
لحم بقري | لحم ضأن | دجاج

150

فوندو الشوكوالتة 		
فراولة | موز | مارشميلو

65

الحلويات
آيس إكلير

إكلير شو | آيس كريم بالفانيال | شراب كمثرى |
لوز مكرمل | صلصة شوكوالتة

فاتشيرين

آيس كريم بالفانيال | شراب فراولة | مرنغ | شانتي

50

50

		
كنافة باآليس كريم
كنافة مقرمشة | آيس كريم بقشدة حليب اإلبل | تمور مثلجة | لوقوم بالورد

50

مادلين

50

آيس كريم بالفستق والشوكوالتة | مادلين بالليمون | قطع برتقال بالكراميل

ك

كحول

(م)

مكسرات (ن) نباتي مح محار خ لحم خنزير
All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية ،و %10رسوم خدمة و %5ضريبة القيمة المضافة.

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

We are delighted to welcome you to the very best in tea, created to delight, intrigue,
inspire, surprise and refresh. Discover authentic Earl Grey, Napoleon, Imperial Lapsang
Souchong along with Golden Rose, herbal infusions, green teas and more.
TWG have blended exclusively for Address Downtown, and as the finest luxury tea brand
in the world, established in Singapore in 1837, we are delighted to be offering their blends
to accompany your Bijou Afternoon Tea.
We hope you enjoy your Bijou Afternoon Tea experience.

Our menu contains allergens. If you suffer from a food allergy or intolerance,
please let a member of the team know upon placing your order

BIJOU AFTERNOON TEA
A selection of finger sandwiches on homemade breads.
Smoked Scottish Salmon | Dill Cream | Fennel Shavings | Sourdough Bread
Organic Egg | Confit Shallots | Watercress | White Bread
French Red Label Chicken | Basil Butter | Bell Peppers | Tomato Bread
Cucumber | Mint | Cream Cheese | Granary Bread
Angus Beef | Sauce Albert | Onion Chutney | Malt Bread
Warm classic, raisin + date scones served with Cornish clotted cream
+ homemade preserves.
Berry Treasure
Strawberry Slow Cooked | Diplomate Vanilla | Angel Cream | Pink Sponge
Chocolate Elegance
TWG Tea Infused Dark Chocolate 60% Organic | Fashion Sphere
La Strada Cheesecake
Tahitian Vanilla Cheesecake Cream | Yuzu Gel | Shortbread | Silver Leaf
Chou De Luxe
Praline Mousseline | Hazelnut Piemont | Copper Dust
Macaroon Imperial
Dark Chocolate Caramel Ganache | Gold Leaf
Tea Cake of The Day
A choice of our specially selected teas or coffees

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

