Cascades

كاسكيدز
وجبة اإلفطار

Breakfast
Served from 6:30am – 11:30am

 صباحا۱۱03۰  حتى الساعة۰٦03۰ تقدم من الساعة

وجبة الغداء

Lunch
Served from 12:30pm – 3:30pm

(A) Dish contains alcohol

 ظهرا۰303۰  حتى الساعة۱۱03۰ تقدم من الساعة

(ك) طبق يحتوي على الكحول
(ن) طبق نباتي

(V) Vegetarian dish
(N) Dish contains nuts
Fairmont Lifestyle Cuisine
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally
healthy and unprocessed.

(م) طبق يحتوي على المكسرات
أسلوب مطبخ الفيرمونوت
أسلوب مطبخ الفيرمونت هو الرمز لالطباق التي تم
تحضيرها من المكونات الطبيعية والصحية الغير معالجة

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
All prices are in Dirhams and include 10% municipality fees
and 10% service charge
 رسوم خدمة%01  رسوم بلدية و%01 جميع االسعار بالدرهم وتشمل

قائمة الطعام اليومية
الشوربة والمقبالت
٥۰

شوربة اليوم
محضرة من قبل الطهاة لدينا مستوحاة من المكونات الطازجة.

شوربة عدس (ن)

٥۰

شوربة العدس الصفراء المفضلة محليا ،مع الليمون والخبز المحمص

شوربة الدجاج مع فطيرة اللحم والمعكرونة

٥٥

مرق الدجاج ،فطيرة اللحم والدجاج مع الفطر والمعكرونة.

السلطات
سلطة الطماطم مع جبنة الموزريال(ن)

٧۰

جبنة موزريال المتبلة مع الفلفل الحار،البصل االخضر ،الكزبرة ،طماطم طازجة
مع سلطة الجرجير ،البلسمك والريحان.

٧۰

سلطة القيصر
خس روماني طازج ،خبز محمص ،لحم رومي مقدد مع صلصة كريمة الثوم وجبنة البارميزان.

أضف دجاج مشوي مع الكاجون

۸۰

أضف روبيان مشوي(  ) 6قطع

۹٥

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

All Day Dining Menu
Soup and Appetizer
Soup of the day

50

Made in-house by our Chefs, inspired by fresh ingredients

Shorba Addas (V)

50

A local favorite
Spiced Arabic yellow lentil soup, with lemon and flatbread croutons

Chicken and Wonton Noodle Soup

55

Clear chicken broth with chicken wonton,
shitake mushroom and fresh noodles

Salad
Tomato Mozarrela Salad (V)

70

Mozzarella cheese marinated with chili, spring onion
and coriander with fresh tomato, rocket salad drizzled
with balsamic reduction and basil pesto

Caesar Salad

70

Cajun roasted chicken
Grilled prawn (6 pieces)

80
95

Fresh romaine, toasted croutons, turkey bacon,
in a creamy house-made garlic dressing topped with shaved parmesan

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

قائمة الطعام اليومية
حديقة الخضراوات
اصنع سلطتك الخاصة
نوعين من الخس ،نوع من مكونات الحديقة ،نوع من بروتين ،نوع من جبن ونوع من الصلصة.
يمكن إضافة أي من العناصر التالية لسلطتك مع األسعار التالية0
خضار  ٥درهم
طماطم
خيار
فلفل
افوكادوا
زيتون
بيض مسلوق
ذرة حلوة

خس  ٥درهم
خس روماني
ملفوف
لولو روسو
جرجير
فاصولية خضراء
هندبة
سبانخ
بروتين  ۰۰درهم

جبن  ٥درهم

الصلصات

دجاج مشوي
لحم رومي مقدد
لحم رومي
روبيان مشوي

شيدر
حلوم
جبن الماعز
غرويير
بارميزان

خل البلسمك
عسل مع خردل
الخل والليمون
جبنة بيضاء
صلصة السيزر

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

٥٥

All Day Dining Menu
Garden Bar
Create Your Own Salad

65

Two kinds of lettuces, one ingredient from the garden, one protein, one cheese and a dressing
You can add any of the below items to your salad for the following price:

Lettuce

AED 5
Romaine
Iceberg
Lollo Rosso
Rocket
Mesclun Green
Radicchio
Spinach









Protein





AED 10
Grilled Chicken
Turkey Bacon
Turkey Ham
Grilled Prawn

Dressing

Garden








Tomato
Cucumber
Bell Pepper
Avocado
Olive
Boiled Egg
Sweet Corn

Cheese






AED 5

AED 5

Cheddar
Halloumi
Goat
Gruyère
Parmesan

AED 5



Balsamic vinaigrette






Grilled chicken
Lemon
vinaigrette
Turkey
bacon
Blue
cheese
Turkey ham
Caesar
dressing
Grilled prawn

PROTEIN

Honey mustard 10

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

قائمة الطعام اليومية
الساندويش الخاص
يتم تقديم جميع السندويشات مع اختيارك ألحد المرفقات التالية:
البطاطا المقلية
سلطة خضراء
البطاطا المقلية المملحة مع الكاري

فيرمونت كلوب ساندويش

۹۰

خبز محمص محضر في مطابخنا مع الدجاج المشوي
البيض ،الديك الرومي ،الطماطم ،الخس والمايونيز.

 PGAبرجر
لحم بقري مشوي مع الطماطم ،البصل ،المخلل
على خبز محمص مع الجبن (اختياري).

تكا ماالي راب دجاج

۸٥
۸۰

دجاج متبل مع صلصة الليمون ،الفلفل
البصل األحمر ،والخس.

ساندويش الستيك االسترال

۹۰

قطعة لحم من الخاصرة )استرالي( مع الخس
الديك الرومي ،لحم مقدد ،البصل بالكراميل مع الجبن والشمندر.

ساندويش التونة

۸۰

سلطة التونة مع جبنة اإليمنتال على خبز أسمر محمص.

ساندويش جبنة الحلوم المشوي
جبن حلوم مشوي ،زعتر ،طماطم ،خس وخيار
على خبز بانيني الطازج.
برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

٧۰

All Day Dining Menu
Signature Sandwiches
All sandwiches are served with your choice of
French fries
Green salad
Curry salt fries

The Fairmont Club

90

PGA Beef Burger

85

Toasted homemade bread, grilled chicken,
egg, turkey ham, tomato, lettuce and mayonnaise

Grilled beef patty, tomato, onion, pickle
on toasted bun with cheese (optional)

Chicken Malai Tikka Wrap

80

Marinated chicken, lime chutney, capsicum,
red onion, Romaine lettuce

Aussie Steak Sandwich

90

Tuna Melt

80

Grilled Halloumi Sandwich (V)

70

Grilled Australian strip loin, lettuce, turkey bacon,
caramelized onion, cheese, beetroot,
barbecue sauce and fried egg on white toast

Tuna salad, emmental cheese on toasted homemade brown bread

Grilled halloumi cheese, zaatar, tomato, romaine lettuce
and cucumber on fresh panini

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

قائمة الطعام اليومية
الطعم العرب األصيل
مقبالت باردة (ن)
حمص
لبنة
فتوش
تبولة
ورق عنب
باباعنوج
طبق مقبالت عربية باردة

۳٥
۳٥
۳٥
۳٥
۳٥
۳٥
111

مقبالت ساخنة
۳٥
۳٥

سمبوسك جبنة (ن)
فطاير سبانخ (ن)
كبة لحم
جوانح دجاج
سمبوسك لحمة
طبق مقبالت عربية ساخنة

۳٥
۳٥
۳٥
۰۰٥

مشاوي لبنانية مشكلة

۰۳٥

كفتة لحم ،كباب دجاج ،شيش طاوق و ريش غنم.

طبق مأكوالت بحرية مشكلة
سمك مشوي  ،اسكالوب ،سالمون و الروبيان.
برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

۰٧٥

All Day Dining Menu
Taste Of Arabia
Cold Mezzeh (V)
Hummus (chick peas)
Labneh (yoghurt cheese)
Fattoush (romaine lettuce, tomato, cucumber, pepper)
Tabouleh (parsley and bulgar)
Warak enab (stuffed vine leaves)
Babaganoush (eggplant)
Chilled Arabic platter

35
35
35
35
35
35
110

Hot Mezzeh
Cheese Sambousek (filled fried pastry) (V)
Spinach Fatayer (filled baked pastry) (V)
Lamb Kebbeh (ground lamb)
Chicken Wings
Meat Sambousek (filled fried pastry)
Hot Arabic Mezzeh platter

35
35
35
35
35
115

Lebanese Mixed Grill

135

Grilled Mixed Seafood Platter

175

Lamb kofta, shish kebab, shish tawook and lamb chops

Grilled snapper, scallop, salmon and jumbo prawn

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

قائمة الطعام اليومية
المأكوالت الهندية
بريان (ن)
مستوحى من الطبق الكالسيكي من جنوب الهند ،متبل مع أرز بسمتي المعطر
والفلفل األخضر والكاجو مع أختيارك من 0

دجاج

۰۰٥

روبيان

۰۳٥

لحم ضأن

۰۰٥

خضار (ن )

۹۰

دال ماكن (ن )

۹۰

الطبق الهندي االصلي يقدم مع أرز بسمتي.

دجاج مع الزبدة (م )
قطع من الدجاج مع صلصة كريمة الطماطم تقدم مع أرز بسمتي.

يتم تقديم جميع األطباق المذكورة أعاله مع البابادام ( خبز هندي محمص ) ،مخلل المانغو و لبن وخيار.

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

۰۰۰

All Day Dining Menu
Indian Corner
Biryani (N)
Inspired by the South Indian classic dish. Mildly spiced, aromatic basmati
rice simmered with green chillies and cashews with your choice of:
Chicken

105

Prawn

135

Lamb

115

Vegetable (V)

90

Dal Makhani (V)
Authentic Indian dal makhani served with basmati rice

90

Butter Chicken (N)
Tender chicken tikka in creamy tomato sauce served with basmati rice

All the items are served with pappadam, mango pickle and cucumber raita

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

110

قائمة الطعام اليومية
مشاوي على الفحم
ريش غنم

۱٤۰

نايل بيرش

۱٤۰

روبيان متبل مشوي

۱٥٥

ضلع لحم البقر  11أونص

۱۹٥

ضلع لحم المتن  7أونص

۲۱۰

يمكنك أختيار اثنين من األطباق المرفقة التالية :

اختيار صلصة واحدة :

خضار بالزبدة
بطاطا مهروسة
أرز بسمتي مطهو على البخار
البطاطا المقلية
سلطة خضراء
فطر مقلي

فلفل اخضر
فطر
ليمون بالزبدة
جبنة البارميزان
الصلصة الهولندية
صلصة الطماطم الحارة

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

All Day Dining Menu
From The Charcoal Grill
Lamb Chops

140

Nile Perch

140

Spicy Marinated Tiger Prawns

165

Rib Eye Steak 12OZ

195

Tenderloin Steak 7OZ

210

Choice of Side Dishes (Two)

Choice of Sauce (One)

Buttered vegetables

Green peppercorn

Mashed potato
Steamed basmati rice
French fries
Side salad
Sautéed mushroom

Mushroom
Lemon Butter
Béarnaise
Hollandaise
Spicy tomato

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

قائمة الطعام اليومية
األطباق العالمية
فيليه السالمون
تقدم مع الخضار بالزبدة ،بطاطا مهروسة بالكريمة و صلصة الليمون والزبدة.

۰۲٥

شريحة لحم العجل
ضلع لحم العجل المغطاة بالخبز المطحون ،جبنة البارميزان ،بقدونس
تقدم مع البطاطا المحمصة ،الهليون ،الليمون وصلصة الزبدة مع نبات الكبر.

۰٤٥

صدر دجاج محمص
صدر جاج مع بطاطا مهروسة بالكريمة ،خضار مقلي ( جزر،بروكلي ،قرنبيط
الكراث ،فطر ولحم رومي مقدد ) و كريمة الصلصة.

۰۰٥

المأكوالت اإليطالية
بين أرابيتا (ن)

۸۰

معكرونة بيني مطبوخة مع صلصة الطماطم ،الفلفل الحار والبقدونس.

تاغليتل كون بولو إي فونج

۹۰

معكرونة تاغليتيي مطبوخة مع صلصة الريحان ،الدجاج والفطر.

بين أال بومودورو فريسكو كون جمبيري

۹٥

معكرونة بيني مطبوخة مع صلصة الطماطم الطازجة والروبيان.

سباغيت أال بولونيز
معكرونة سباغيتي مطبوخة مع صلصة البولونيز الكالسيكية.

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

۸٥

All Day Dining Menu
International Dishes
Salmon Fillet

125

With buttered vegetables, creamy mashed potato and lemon butter sauce

Veal Schnitzel

145

Breaded veal rib eye with bread crumbs, parmesan and parsley
served with roasted new potato, asparagus, lemon wedge
and butter capers sauce

Pan Roasted Chicken Breast

115

With creamy mashed potato fricassee vegetable (carrot, broccoli, cauliflower, shallot,
mushroom, turkey bacon) and cream sauce

Italian Corner
Penne Arrabiata (V)

80

Tagliatelle Con Pollo e Funghi

90

Penne Al Pomodoro Fresco Con Gamberi

95

Penne pasta cooked in tomato sauce with chili flakes and parsley

Tagliatelle pasta cooked in pesto cream sauce with chicken and mushroom

Penne pasta cooked in fresh tomato sauce with shrimps

Spaghetti Alla Bolognese

Spaghetti pasta cooked in classic bolognese sauce

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

85

قائمة الطعام اليومية
۹٥

البيتزا
البيتزا المحضرة في مطابخنا من  21نوع مختلف باإلضافة إلى صلصة الطماطم
اإليطالية التقليدية والمكونات الطازجة.

كفتة لحم الضأن
كفتة لحم الضأن ،بصل ،خس ،جبنة الموزريال مع صلصة الطماطم الطازجة.

بيبيرون
نقانق حارة ،فلفل حار ،بصل أحمر ،جبنة الموزريال مع صلصة الطماطم الطازجة.

مارغريتا (ن)
طماطم طازجة ،صلصة الطماطم الطازجة مع جبنة الموزريال.

البيتزا
۹٥

اصنع البيتزا الخاصة بك.
أختر ثالثة من الطبقات التالية:
نقانق
مأكوالت بحرية
دجاج مع الكاجو
سجق
فلفل المشوي
فطر
شرائح من الزيتون
أناناس
فلفل أحمر
طماطم روما
ذرة الحلوة
طبقة اضافية

۰۰

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

All Day Dining Menu
Pizzas

All of our pizzas are made on a 02” homemade crust
and topped with traditional Italian tomato sauce and fresh ingredients.

95

Lamb Kofta

Lamb kofta, onion, rocket lettuce, mozzarella cheese and fresh tomato sauce

Pepperoni

Spicy pepperoni, chili, red onion, mozzarella cheese and fresh tomato sauce

Margherita (V)

Fresh tomato, fresh tomato sauce and mozzarella cheese

Pizzas
Create your own pizza
Choice of toppings (Three)

95

Extra toppings

10

Pepperoni
Seafood
Cajun chicken
Sausage
Roasted bell pepper
Mushroom
Sliced olive
Pineapple
Red chilli
Roma tomato
Sweet corn

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

قائمة الطعام اليومية
المأكوالت األسيوية
دجاج بالكاري األخضر التايلندي
دجاج حار بالكاري األخضر مع الليمون ،الباذنجان وأوراق الليمون.

۰۰٥

ناس غورين
أرز اندونيسي مقلي مع الدجاج المقلي ،دجاج ساتيه ،روبيان
بيض مقلي ،خيار ومخلل الجزر.

۰۰۰

فاد تاه غونغ (ن )
معكرونة مقلية ،أرز مع الروبيان ،توفو صفراء والفول النابت.

۰۰٥

روبيان سيشوان
روبيان مقلي مع صلصة سيشوان ،بصل أخضر ،فلفل حار جاف
والفلفل الحلو.

۰۳٥

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

All Day Dining Menu
Asian Market
Thai Green Chicken Curry

105

Spicy green chicken curry with lemon grass, eggplant and lime leaves

Nasi Goreng

110

Phad Thai Goong (N)

105

Szechuan Prawn

135

Authentic spicy Indonesian fried rice served with fried chicken, chicken satay,
prawn crackers, fried egg, cucumber and carrot pickle

Stir fried rice noodle with prawn, yellow tofu and bean sprout

Wok fried prawn in Szechuan sauce with spring onion,
dry chili and bell pepper

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

قائمة الطعام اليومية
الحلويات
٥٥

أم عل (م)
الحلوى المفضلة محليا مكونة من خبز البودينغ التقليدي مع المكسرات ،الزبيب والكريمة الحلوة.

طبق الفاكهة الطازجة

٥٥

فواكه موسمية مشكلة.

مثلجات منوعة من هاجن داز ( لكل مغرفة )

۲۰

الشوكوالته البلجيكية ،الكوكيز ،كريم الفانيليا ،الفراولة والقشدة.

كعكة قوس قزح

٥٥

كعكة قوس قزح مع كريمة الفانيليا.

٥٥

كريم بروليه
الحلوى الفرنسية الكالسيكية ،الغنية بكسترد الفانيليا مع طبقة متموجة من السكر البني الذهبي.

أوريو بارفيه كالس

٥٥

أوريو موس مع البسكويت والشوكوال.

ستيك توف بودينغ

٥٥

تصنع الحلوى بطريقة خاصة من قبل الطهاة
كعكة رطبة اسفنجية مغطاة بصلصة التوفي الساخنة.

تشيز كيك بيريز
كعكة الجبن المخبوزة مع صلصة التوت البري.
برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

٥٥

All Day Dining Menu
Dessert
Umm Ali (N)

55

A local favorite
Traditional bread pudding with mixed nuts, raisins and sweet cream

Fresh Carved Fruit Platter

55

Selection of Haagen Dazs Ice Cream (per jar)

20

Rainbow Sponge Cake

55

Crème brûlée

55

Oreo Parfait Glass

55

Sticky Toffee Pudding

55

Berries Cheesecake

65

Selection of seasonal fruits

Belgian chocolate, cookies and vanilla cream, strawberry and cream,
vanilla cream, salted caramel

Topped with a vanilla ganache

The French classic, rich vanilla custard with a crispy layer of golden brown sugar

Oreo mousse with biscuit and chocolate mousse

Our Chef’s signature dessert
moist sponge cake covered with warm toffee sauce

Baked cheesecake served with berries compote

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

Cascades

كاسكيدز
وجبة اإلفطار

Breakfast
Served from 6:30am – 11:30am

 صباحا۱۱03۰  حتى الساعة۰٦03۰ تقدم من الساعة

وجبة الغداء

Lunch
Served from 12:30pm – 3:30pm

 ظهرا۰303۰  حتى الساعة۱۱03۰ تقدم من الساعة

Dinner
Served from 6:30pm – 11:00pm

(A) Dish contains alcohol

وجبة العشاء
 مساءا۱۱03۰  حتى الساعة۰٦03۰ تقدم من الساعة
(ك) طبق يحتوي على الكحول
(ن) طبق نباتي

(V) Vegetarian dish
(N) Dish contains nuts

Fairmont Lifestyle Cuisine
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are
naturally healthy and unprocessed.

(م) طبق يحتوي على المكسرات
أسلوب مطبخ الفيرمونوت
أسلوب مطبخ الفيرمونت هو الرمز لالطباق التي تم
تحضيرها من المكونات الطبيعية والصحية الغير معالجة

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
All prices are in Dirhams and include 10% municipality fees
and 10% service charge
 رسوم خدمة%01  رسوم بلدية و%01 جميع االسعار بالدرهم وتشمل

الشوربة والمقبالت
٥۰

شوربة اليوم
محضرة من قبل الطهاة لدينا مستوحاة من المكونات الطازجة.

شوربة عدس (ن)

٥۰

شوربة العدس الصفراء المفضلة محليا ،مع الليمون والخبز المحمص

شوربة المعكرونة والدجاج

٥٥

مرق الدجاج ،ونتون الدجاج مع فطر الشيتاكي والمعكرونة.

السلطات
سلطة الطماطم مع جبنة الموزريال(ن)

٧۰

جبنة موزريال المتبلة مع الفلفل الحار،البصل االخضر ،الكزبرة ،طماطم طازجة
مع سلطة الجرجير ،البلسمك والريحان.

٧۰

سلطة القيصر
خس روماني طازج ،خبز محمص ،لحم رومي مقدد مع صلصة كريمة الثوم وجبنة البارميزان.

أضف دجاج مشوي مع الكاجون
أضف روبيان مشوي(  ) 6قطع

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

۰۰
۹٥

All Day Dining Menu
Soup and Appetizer
Soup of the day

50

Made in-house by our Chefs, inspired by fresh ingredients

Shorba Adas (V)

50

A local favorite
Spiced Arabic yellow lentil soup, with lemon and flatbread croutons

Chicken and Wonton Noodle Soup

55

Clear chicken broth with chicken wonton,
shitake mushroom and fresh noodles

Salad
Tomato Mozarrella Salad (V)

70

Mozzarella cheese marinated with chili, spring onion
and coriander with fresh tomato, rocket salad drizzled
with balsamic reduction and basil pesto

Caesar Salad

70

Cajun Roasted Chicken

80

Grilled Prawn (6 pieces)

95

Fresh romaine, toasted croutons, turkey bacon,
in a creamy house-made garlic dressing topped with shaved parmesan

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

قائمة الطعام اليومية
الساندويش الخاص
يتم تقديم جميع السندويشات مع اختيارك ألحد المرفقات التالية:
البطاطا المقلية
سلطة خضراء
البطاطا المقلية المملحة مع الكاري

فيرمونت كلوب ساندويش

۹۰

خبز محمص محضر في مطابخنا مع الدجاج المشوي
البيض ،رومي مدخن ،الطماطم ،الخس والمايونيز.

 PGAبرجر
لحم بقري مشوي مع الطماطم ،البصل ،المخلل
على خبز محمص مع الجبن (اختياري).

تكا ماالي راب دجاج

۸٥
۸۰

دجاج متبل مع صلصة الليمون ،الفلفل
البصل األحمر ،والخس.

ساندويش الستيك االسترال

۹۰

قطعة لحم من الخاصرة )استرالي( مع الخس
الديك الرومي ،لحم مقدد ،البصل بالكراميل مع الجبن والشمندر.

ساندويش جبنة الحلوم المشوي (ن)
جبن حلوم مشوي ،زعتر ،طماطم ،خس وخيار
على خبز بانيني الطازج.

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

٧۰

All Day Dining Menu
Signature Sandwiches
All sandwiches are served with your choice of
French fries
Green salad
Curry salt fries

The Fairmont Club

90

PGA Beef Burger

85

Toasted homemade bread, grilled chicken,
egg, turkey ham, tomato, lettuce and mayonnaise

Grilled beef patty, tomato, onion, pickle
on toasted bun with cheese (optional)

Chicken Malai Tikka Wrap

80

Marinated chicken, lime chutney, capsicum,
red onion, Romaine lettuce

Aussie Steak Sandwich

90

Grilled Australian strip loin, lettuce, turkey bacon,
caramelized onion, cheese, beetroot,
barbecue sauce and fried egg on white toast

Grilled Halloumi Sandwich (V)

Grilled halloumi cheese, zaatar, tomato, romaine lettuce
and cucumber on fresh panini

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

70

قائمة الطعام اليومية
الطعم العرب األصيل
مقبالت باردة (ن)
حمص
لبنة
فتوش
تبولة
ورق عنب
باباعنوج
طبق مقبالت عربية باردة

۳٥
۳٥
۳٥
۳٥
۳٥
۳٥
۱۱۰

مقبالت ساخنة
سمبوسك جبنة (ن)
فطاير سبانخ (ن)
كبة لحم
جوانح دجاج
سمبوسك لحمة
طبق مقبالت عربية ساخنة

۳٥
۳٥
۳٥
۳٥
۳٥
۱۱٥

مشاوي لبنانية مشكلة

۱۳٥

كفتة لحم غنم ،كباب دجاج ،شيش طاوق و ريش غنم.

طبق مأكوالت بحرية مشكلة
سمك مشوي ،اسكالوب ،سالمون و الروبيان.

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

۱٧٥

All Day Dining Menu
Taste Of Arabia
Cold Mezzeh (V)
Hummus (chickpeas)
Labneh (yogurt cheese)
Fattoush (romaine lettuce, tomato, cucumber, pepper)
Tabouleh (parsley and bulgar)
Warak enab (stuffed vine leaves)
Babaganoush (eggplant)
Chilled Arabic platter

35
35
35
35
35
35
110

Hot Mezzeh
Cheese Sambousek (filled fried pastry) (V)
Spinach Fatayer (filled baked pastry) (V)
Lamb Kibbeh (ground lamb)
Chicken Wings
Meat Sambousek (filled fried pastry)
Hot Arabic Mezzeh platter

35
35
35
35
35
115

Lebanese Mixed Grill

135

Grilled Mixed Seafood Platter

175

Lamb kofta, shish kebab, shish tawook and lamb chops

Grilled snapper, scallop, salmon and jumbo prawn

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

قائمة الطعام اليومية
المأكوالت الهندية
بريان (م)
مستوحى من الطبق الكالسيكي من جنوب الهند ،متبل مع أرز بسمتي المعطر
والفلفل األخضر والكاجو مع إختيارك من 0
دجاج

۱۰٥

روبيان

۱۳٥

لحم ضأن

۱۱٥

خضار (ن)

۹۰
۹۰

دال ماكن (ن)
الطبق الهندي االصلي يقدم مع أرز بسمتي.

دجاج مع الزبدة (م)
قطع من الدجاج مع صلصة كريمة الطماطم تقدم مع أرز بسمتي.
يتم تقديم جميع األطباق المذكورة أعاله مع البابادام ( خبز هندي محمص ) ،مخلل المانغو و لبن وخيار.

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

۱۱۰

All Day Dining Menu
Indian Corner
Biryani (N)

Inspired by the South Indian classic dish. Mildly spiced, aromatic basmati
rice simmered with green chillies and cashews with your choice of:

Chicken

105

Prawn

135

Lamb

115

Vegetable (V)

90

Dal Makhani (V)

90

Butter Chicken (N)

110

Authentic Indian dal makhani served with basmati rice

Tender chicken tikka in creamy tomato sauce served with basmati rice

All the items are served with pappadam, mango pickle and cucumber raita

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

قائمة الطعام اليومية
مشاوي على الفحم
ريش غنم

۱٤۰

نايل بيرش

۱٤۰

روبيان متبل مشوي

۱6٥

ضلع لحم البقر  ۱1أونص

۱۹٥

ضلع لحم المتن  ٧أونص

1۱۰

يمكنك إختيار اثنين من األطباق المرفقة التالية :

إختيار صلصة واحدة :

خضار بالزبدة
بطاطا مهروسة
أرز بسمتي مطهو على البخار
البطاطا المقلية
سلطة خضراء
فطر مقلي

فلفل اخضر
فطر
ليمون بالزبدة
جبنة البارميزان
الصلصة الهولندية
صلصة الطماطم الحارة

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

All Day Dining Menu
From The Charcoal Grill
Lamb Chops

140

Nile Perch

140

Spicy Marinated Tiger Prawns

165

Rib Eye Steak 12OZ

195

Tenderloin Steak 7OZ

210

Choice of Side Dishes (Two)

Choice of Sauce (One)

Buttered vegetables

Green peppercorn

Mashed potato
Steamed basmati rice
French fries
Side salad
Sautéed mushroom

Mushroom
Lemon Butter
Béarnaise
Hollandaise
Spicy tomato

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

قائمة الطعام اليومية
األطباق العالمية
فيليه السالمون
تقدم مع الخضار بالزبدة ،بطاطا مهروسة بالكريمة و صلصة الليمون والزبدة.

۱1٥

شريحة لحم العجل
ضلع لحم العجل المغطاة بالخبز المطحون ،جبنة البارميزان ،بقدونس
تقدم مع البطاطا المحمصة ،الهليون ،الليمون وصلصة الزبدة مع نبات الكبر.

۱٤٥

صدر دجاج محمص
صدر دجاج مع بطاطا مهروسة بالكريمة ،خضار مقلي ( جزر،بروكلي ،قرنبيط،
كراث ،فطر ولحم رومي مقدد ) و صلصة الكريمة.

۱۱٥

المأكوالت اإليطالية
بينى أرابيتا (ن)

۸۰

معكرونة بينى مطبوخة مع صلصة الطماطم ،الفلفل الحار والبقدونس.

تاغليتل كون بولو إي فونج

۹۰

معكرونة تاغليتيي مطبوخة مع صلصة الريحان ،الدجاج والفطر.

بينى أال بومودورو فريسكو كون جمبيري

۹٥

معكرونة بينى مطبوخة مع صلصة الطماطم الطازجة والروبيان.

سباغيت أال بولونيز
معكرونة سباغيتي مطبوخة مع صلصة البولونيز الكالسيكية.

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

۸٥

All Day Dining Menu
International Dishes
Salmon Fillet

125

With buttered vegetables, creamy mashed potato and lemon butter sauce

Veal Schnitzel

145

Breaded veal rib eye with bread crumbs, parmesan and parsley
served with roasted new potato, asparagus, lemon wedge
and butter capers sauce

Pan Roasted Chicken Breast

115

With creamy mashed potato fricassee vegetable (carrot, broccoli, cauliflower, shallot,
mushroom, turkey bacon) and cream sauce

Italian Corner
Penne Arrabiata (V)

80

Tagliatelle Con Pollo e Funghi

90

Penne Al Pomodoro Fresco Con Gamberi

95

Penne pasta cooked in tomato sauce with chili flakes and parsley

Tagliatelle pasta cooked in pesto cream sauce with chicken and mushroom

Penne pasta cooked in fresh tomato sauce with shrimps

Spaghetti Alla Bolognese

Spaghetti pasta cooked in classic bolognese sauce

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

85

قائمة الطعام اليومية
۹٥

البيتزا
البيتزا المحضرة في مطابخنا بمقاس  3۰سم باإلضافة إلى صلصة الطماطم
اإليطالية التقليدية والمكونات الطازجة.

بيبيرون
نقانق حارة ،فلفل حار ،بصل أحمر ،جبنة الموزريال مع صلصة الطماطم الطازجة.

مارغريتا (ن)
طماطم طازجة ،صلصة الطماطم الطازجة مع جبنة الموزريال.

البيتزا
۹٥

اصنع البيتزا الخاصة بك.
أختر ثالثة من الطبقات التالية:
بيبيروني
مأكوالت بحرية
دجاج متبل بالكاجون
نقانق
فلفل محمص
فطر
شرائح من الزيتون
أناناس
فلفل أحمر حار
طماطم روما
ذرة الحلوة
طبقة اضافية

۱۰

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

All Day Dining Menu
Pizzas

All of our pizzas are made on a 12” homemade crust
and topped with traditional Italian tomato sauce and fresh ingredients.

95

Pepperoni

Spicy pepperoni, chili, red onion, mozzarella cheese and fresh tomato sauce

Margherita (V)

Fresh tomato, fresh tomato sauce and mozzarella cheese

Pizzas
Create your own pizza
Choice of toppings (Three)

95

Extra toppings

10

Pepperoni
Seafood
Cajun chicken
Sausage
Roasted bell pepper
Mushroom
Sliced olive
Pineapple
Red chilli
Roma tomato
Sweet corn

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

قائمة الطعام اليومية
المأكوالت األسيوية
دجاج بالكاري األخضر التايلندي

۱۰٥

دجاج حار بالكاري األخضر مع الليمون ،الباذنجان وأوراق الليمون.

۱۱۰

ناس غورين
أرز اندونيسي مقلي مع الدجاج المقلي ،دجاج ساتيه ،رقائق الروبيان المقرمشة
بيض مقلي ،قطع الخيار والجزر المخلل.

روبيان سيشوان
روبيان مقلي مع صلصة سيشوان ،بصل أخضر ،فلفل حار جاف
والفلفل الحلو.

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

۱۳٥

All Day Dining Menu
Asian Market
Thai Green Chicken Curry

105

Spicy green chicken curry with lemon grass, eggplant and lime leaves

Nasi Goreng

110

Szechuan Prawn

135

Authentic spicy Indonesian fried rice served with fried chicken, chicken satay,
prawn crackers, fried egg, cucumber and carrot pickle

Wok fried prawn in Szechuan sauce with spring onion,
dry chili and bell pepper

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

قائمة الطعام اليومية
الحلويات
٥٥

أم عل (م)
الحلوى المفضلة محليا مكونة من خبز البودينغ التقليدي مع المكسرات ،الزبيب والكريمة الحلوة.

طبق الفاكهة الطازجة

٥٥

فواكه موسمية مشكلة.

٥٥

كريم بورليه
الحلوى الفرنسية الكالسيكية ،الغنية بكسترد الفانيليا مع طبقة متموجة من السكر البني الذهبي.

أوريو بارفيه كالس

٥٥

أوريو موس مع البسكويت والشوكوال.

ستيك توف بودينغ

٥٥

تصنع الحلوى بطريقة خاصة من قبل الطهاة
كعكة رطبة اسفنجية مغطاة بصلصة التوفي الساخنة.

تشيز كيك بيريز
كعكة الجبن المخبوزة مع صلصة التوت البري.

برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم
)ك( طبق يحتوي على كحول ) ،ن( طبق نباتي ) ،م( طبق يحتوي على مكسرات
أسلوب حياة فيرمونت الى أن الطبق معد من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة
تشير عالمة
جميع االسعار بالدرهم وتشمل  %01رسوم بلدية و  %01رسوم خدمة

6٥

All Day Dining Menu
Dessert
Umm Ali (N)

55

A local favorite
Traditional bread pudding with mixed nuts, raisins and sweet cream

Fresh Carved Fruit Platter

55

Crème brûlée

55

Oreo Parfait Glass

55

Selection of seasonal fruits

The French classic, rich vanilla custard with a crispy layer of golden brown sugar

Oreo mousse with biscuit and chocolate mousse

Sticky Toffee Pudding

55

Berries Cheesecake

65

Our Chef’s signature dessert
moist sponge cake covered with warm toffee sauce

Baked cheesecake served with berries compote

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you
(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts
The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes
created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed
All prices are in Dirhams and include 10% Municipality fees and 10% service charge

