FLAVOURS OF INDIA

MULTI CUISINES

Soup

Soup

Tomato shorba (V) 				

40

Mushroom soup (V) 				

tomatoes, cumin, garlic, ginger, coriander

with grated parmesan

Starter

Salad

Paneer tikka shashlik (D) (V)			

60

Cottage cheese, tricolor bell pepper, onion, yoghurt,
carom seed roasted in tandoor

Murg malai tikka (D) (N)			

70

Chicken thigh, cheddar chesse, cardamom, ginger,
yogurt, mace

Tandoori jumbo prawns (S)			

Seasonal garden greens (V) 			

TASTE OF ARABIA

145

Soup

Greek salad (V)				
40

Traditional lentil soup with toasted Arabic chips

65

Cottage cheese, pickle onions, coriander, dry chilli,
fennel, spring onion

Dal makhani (V)				

55

Butter chicken (N)				

55
55
65

25

Nicoise salad (S) 				

65

				

25

Ground chickpeas, tahina, olive oil, lemon, garlic

80

Moutabel (SS)

				

25

Eggplant, tahina, olive oil, lemon juice, garlic

95

Baby rocca and shanklish (D)			

25

Baby rocca, shanklish cheese, lemon juice, olive

Oriental mezzeh (SS) 				

Chicken Biryani (N)				

Hummus, tabbouleh, fattoush, mixed olives, kibbeh,
cheese sambousek, rakakat served with Arabic bread

90

Basmati rice and chicken infused with aromatic
spices and herbs

65

15
20
20
15
20

Gulab jamun (D)			

40

Mawa dumpling soaked in cardamom syrup

Gajar halwa (N)				

Oriental mixed grill 				

145

Grilled kofta, lamb kebab, shish taouk, lamb chop
with Arabic spices

Jumbo shrimps harra sauce (S) 		

Fresh carrot simmered in milk, desi ghee and nuts

Kesar pista rasmalai (D)		
Spongey chhena dumpling soaked in saffron milk

40

50

Country bread with turkey ham, Swiss cheese and
French fries

55

Chicken, veal bacon, cheese, tomato, lettuce, egg,
dijon mustard and French fries

70

Main Course
Lemon and rosemary baby chicken 		

145

Jumbo shrimp, harra sauce

105

Crushed garlic potato, tomato, artichoke and olives

Grilled Australian beef tenderloin (200grams)

Kibbeh bil laben 				

75

20

Your choices of spicy potato wedges (V),
French Fries (V), mixed vegetable (V), white rice (V)

Dessert
50

Dessert

Arabic ice cream with candy froth (D)

40

Chocolate truffle (N)			

40

Arabic baklava selection (N)		

40

Baked cheese cake (N) (D) 		

40

Warm bread pudding, ice cream and caramel sauce

Rich and creamy with your choice of toppings:
Strawberry, chocolate or whipped cream

Cheese platter (D) 				

50

Blue cheese, brie, goat cheese and edam served with
crackers, fig chutney, walnut and grape

Pizza

Pasta

Margherita (V) 				

65

Mozzarella, crushed tomato sauce and Italian sweet basil

Pepperoni primo 				

Salmon, rocca salad and capers

Spaghetti or Penne 				

60

Arabbiata (V), Marinara (V), Alfredo (V), Bolognese

75

Spicy salami, tomato and mozzarella cheese

Classic salmon (S)				

190

Mashed potato, spinach and sundried tomato salad

Sides: 					

Umm ali with ice cream (N) (D)		
40

Country style croque monsieur 		

Grilled Australian ground beef, cheddar cheese,
onion rings, homemade coleslaw and French fries

lamb kibbeh, laben sauce

Dessert

Sandwiches

The Aussie burger 				

Main Course
25

Peppered tuna, boiled potato, green bean, cherry
tomato, roasted onion, kalamata olives and lemon
dressing

RODA club sandwich 			

Lamb leg boneless, roasted cashew nut,
caramelized onion, ginger, coriander

Accompanied with:
Steamed rice 					
Tandoori breads
Plain roti					
butter roti					
Laccha paratha plain or mint			
Plain naan					
Butter naan					

Chicken caesar salad 				
Smoked salmon caesar salad (S) 		
Prawns caesar salad (C) 			

Tomatoes, finely chopped parsley, mint, burgul, onion,
olive oil, lemon juice, salt

Hummus (SS)

Chicken tikka simmered in tomato cream and
fenugreek gravy

Ghost shahi Patiala (N)			

25

cucumbers, tomatoes, lettuce, radish, green onions,
sumac, lemon juice, Arabic bread

Tabbouleh (V) 				

Overnight simmered black lentil, fenugreek, butter,
cream, tomato

45

Crisp romaine, herb croutons, creamy parmesan
and garlic dressing

Fattoush (V) 					

Paneer do piaza (V)				

45

Olives, lettuce, tomato, cucumber, fresh mint, feta
cubes, marinated with lemon and olive oil dressing

Caesar salad 					

Starter

Main Course

40

Mixed seasonal leaves with avocado, asparagus, tomato,
parmesan shaving served with choice of vinaigrette,
balsamic, thousand island or Italian Dressing

Lentil (V) 					

Jumbo prawn, fennel, black pepper, roasted cumin,
cardamom

45

Seafood linguine (S) (C) 				

70

Mussel, calamari and shrimp in homemade tomato sauce

85

Mediterranean lasagne (V)				
Mediterranean vegetable, rich tomato sauce, parmesan and layered pasta

(N)-Nuts | (A)-Alcohol | (V)-Vegetarian | (SS)-Sesame seeds | (C)-Crustacean | (S)-Seafood | (D)-Dairy
Dear Guest, we kindly request you to inform us if you or any of your guests have an allergy or dietary restrictions to any of the menu items in order to accommodate your request.
All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.

60

نكهات من الهند

أكالت عاملية

الشوربة

الشوربة

				
شوربة الطماطم (ن)
طماطم ،كمون ،ثوم ،زجنبيل ،كزبرة

40

45

				
شوربة الفطر (ن)

مع البارميزان املبشور

السلطة

األطباق اجلانبية
			
بانري تيكا شلسليك (ن) (م)

جبنة كوتاج ،ثالث انواع من الفلفل ،بصل ،زبادي ،بذور كاروم
حممصة يف التندور

				
تيكا مورج ماالي (م) (ج)

فخذ الدجاج ،جبنة شيدار ،الهيل ،زجنبيل ،زبادي

			
جمربي جومبو مع تندوري (ب)

جمربي جمبو ،الشمر ،فلفل أسود ،كمون حممص ،الهيل

60

70
145

			
سلطة اخلضار املوسمية (ن)

أكالت بنكهات عربية

اخلضار املوسمية مع األفوكاتو ،الهليون ،الطماطم
جبنة البارميزان تقدم مع اختيارك من اخلل البلسمكي الليمون
وزيت الزيتون

الشوربة

40

				
شوربة العدس (ن)

شوربة عدس تقليدية مع اخلبز العربي احملمص

األطباق اجلانبية

األطباق الرئيسية
					
بانيري دو بيازا (ن)

					
دال خماين (ن)

55

					
دجاج بالزبدة (ج)

80

				
غشت شاهي باتياال (ج)

95

جبنة كوتاج ،بصل خملل ،كزبرة ،الفلفل اجلاف ،الشمر ،بصل الربيع

عدس ،احللبة ،زبدة ،كرمية ،طماطم

دجاج تيكا مع كرمي الطماطم و دبس احللبة

ساق الضأن بدون عظام ،الكاجو احملمص ،بصل معسل ،زجنبيل،
كزبرة

				
دجاج برياين (ج)

ارز بسمتي و دجاج خملط مع توابل منكهة و أعشاب

يقدم مع:
						
ارز مبخر
خبز تندوري
					
روتي عادي
					
روتي بالزبدة
				
الشا باراتا عادي أو بالنعناع
					
نان عادي
					
نان بالزبدة

90

25

خيار ،طماطم ،خس ،فجل ،بصل خضر ،السماق ،عصري الليمون،
خبز عربي

					
تبولة (ن)

طماطم ،البقدونس املفروم ،نعناع ،برغل ،بصل ،زيت الزيتون،
عصري الليمون ،ملح

					
حمص (ب س)

15
20
20
15
20

احللويات

حمص ،طحينة ،زيت الزيتون ،ليمون ،ثوم

					
غوالب جمون (م)
ماوا دامبلينغ مغطس يف شراب الهيل املركز

					
حلوة غجار (ج)

جزر طازج مغطس يف احلليب ،ديسي غي و مكسرات

				
كيسار بيستا رسملي (م)

دمبلينغ شينا مغطس يف حليب الزعفران

40

زيتون ،خس ،طماطم ،خيار ،نعناع جبنة الفيتا،
مع زيت الزيتون والليمون

خس روماين ،كروتون ( خبز مقرمش)  ،جبنة بارميزان وصلصة
الثوم مع اضافة حسب اختيارك:

				
سلطة القيصر مع الدجاج
		
سلطة القيصري مع السلمون املدخن (ب)
		
سلطة القيصر مع القريدس (ق)
				
سلطة نيسواز (ب)

تونة  ،بطاطا مسلوقة ،الفاصوليا اخلضراء ،الطماطم
الكرزية،البصل احملمص ،زيتون كاالماتا ،و صلصة الليمون

باذجنان ،طحينة ،زيت الزيتون ،ليمون ،ثوم

				
شنكليش و جرجري (م)

25

جرجري ،جبنة شنكليش  ،عصري الليمون ،زيتون

حمص ،تبولة ،فتوش ،زيتون خملط ،كبه ،سمبوسك باجلبنة،
رقاقات مع اخلبز العربي

65

55
55
65
65

الساندويتشات
				
روضة كلوب سندويتش

دجاج ،حلم البقر املقدد،جبنة ،الطماطم،خس،بيض،
خردل ديجون والبطاطا املقلية

					
الربغر “االسرتايل”

70

األطباق الرئيسية

				
مشاوي مشكلة شرقية

145

		
جمربي جومبو مع صلصة حارة (ق) (ب)

		
حلم أسرتايل مشوي ( 200غرام)
145
بطاطا مهروسة ،سبانخ و سلطة الطماطم اجلافة

كفتة مشوية ،كباب الضأن ،شيش طاووق ،قطع الضأن مع توابل
عربية

105

				
دجاج صغري مع الليمون

بطاطا مع ثوم مفروم ،طماطم ،خرشوف و زيتون

190

				
االطاباق اجلانبية
75

اختيارك من :اصابع البطاطة احلارة (ن) ،بطاطا مقلية (ن)،
خضار مشكلة (ن)  ،األرز األبيض (ن)

احللويات
			
أم علي مع األيس كرمي (ج) (م)

50

			
أيس كرمي عربي مع احللوى (م)

40

			
تشكيلة من البقالوة العربية (ج)

40

بودينغ باخلبز ،أيس كرمي و صلصة الكرميل

40

			
شوكوالتة ترافل (ج)
				
شيز كيك خمبوز (ج) (م)

غني بالكرمية مع إختيارك من :الفراولة ،الشوكوالتة أو كرمية
خمفوقة

				
طبق جبنة (ج) (م)

املعكرونة

						
مارغريتا (ن)

65

								
سباجيتي أو بيني

60

						
بيبريوين برميو

75

					
لينغوين مع املاكوالت البحرية (ق) (ب)

70

					
سلمون كالسيكي (ب)

85

						
الزانيا البحر األبيض املتوسط (ن)

60

جبنة املوزاريال  ،صلصة الطماطم والريحان اإليطايل

سالمي ،طماطم،وجبنة املوزريال

سمك السلمون ،سلطة الروكا و الكابر

20

احللويات

جبنة زرقاء ،جنب بري ،جبنة املاعز ،جبنة إيدام مقدم مع كراكرز،
تشوتني التني ،اجلوز و العنب

بيتزا

50

55

حلم البقر االسرتايل املشوي ،جبنة شيدر،
حلقات البصل سلطة الكولسلو والبطاطا املقلية

األطباق الرئيسية

					
كبه باللنب

45

					
كروك موسيو
25

					
متبل (ب س)

كبة بلحم الضان مع اللنب

40

				
سلطة يونانية (ن)

خبز الكونرتي مع حلم احلبش ،جبنة سويسريةوالبطاطا املقلية

جمربي جومبو ،صلصة حارة

40

25

25

				
مازة شرقية (ب س)

25

45

					
سلطة القيصر

					
فتوش (ن)
65

40

أرابياتا (ن) ،مارينارا (ن) ،ألفريدو (ن)  ،بولونيز

بلح البحر ،كاالماري والروبيان يف صلصة الطماطم

خضار ،صلصة طماطم ،بارميزان و معكرونة

(ن) نباتي | (ج) جوز | (ب س) بذور السمسم | (ق) قشريات | (ب) طعام بحري | (م) مشتقات االلبان
ضيفنا العزيز ،نطلب منكم ابالغنا إذا كنت أو أي من ضيوفك ،تعاين من أي حساسية أو قيود غذائية داخل املكونات املوجودة يف قائمة الطعام حتى يتسنى لنا تلبية طلباتك.
كل األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل  7%رسوم البلدية 10% ،رسوم اخلدمة و  5%ضريبة على القيمة املضافة.

40

50

