ألسوشي بار
The Sushi Bar

The Sushi Bar

ألسوشي بار
ماكي

Maki

1 roll - 8 cuts

لفافة واحدة بـ  8قطع
تيكا تونة
ساكي سلمون
كاني
أصابع السلطعون والخيار
إيبي
الروبيان واألفوكادو
أالسكان
أفوكادو وسلمون وأصابع سلطعون وخيار
وصلصة مايونيز يابانية وبيض السمك
الطائر توبيكو
سبايدر
سلطعون مقلي وخيار وأفوكادو ورؤوس
الفجل وأصابع السلطعون والتوبيكو

43
45
35
35
63

67

مانجو
أفوكادو وتونة وروبيان ومانجا وصلصة
مايونيز يابانية

58

رينبو
أفوكادو وتونة وسلمون وأصابع
السلطعون وخيار وصلصة مايونيز يابانية

67

فيالدلفيا
سلمون مدخن وجبنة فيالدلفيا الكريمية
وخيار وأفوكادو وبصل أخضر

58

كابا
خيار وأفوكادو (ن)

28

(ن) نباتي

(م) يحتوي على مكسرات

Tekka tuna
Sake salmon
Kani
Crab stick and cucumber
Ebi
Shrimp and avocado
Alaskan
Avocado, salmon, crab
stick, cucumber, Japanese
mayonnaise and tobiko
Spider
Fried soft-shell crab,
cucumber, avocado, daikon
sprouts, crab stick and
tobiko
Mango
Avocado, tuna, shrimp,
mango and Japanese
mayonnaise
Rainbow
Avocado, tuna, salmon,
crab stick, cucumber and
Japanese mayo
Philadelphia
Smoked salmon,
Philadelphia cream cheese,
cucumber, avocado and
green onion
Kappa
)cucumber and Avocado (V

ساشيمي ،نيجيري

Sashimi, nigiri
(Sashimi 5 pieces / nigiri
)2 pieces

( 5قطع ساشيمي/قطعتان نيجيري)
ساكي سلمون
إيبي روبيان
ماغورو تونة
أوناجي سمك أنقليس مدخن
إيكا حبار
كاني كاما أصابع السلطعون
إيناري سوشي توفو (ن)

69 / 30
75 / 32
75 / 35
88 / 50
63 / 35
63 / 32
30

Sake salmon
Ebi shrimp
Maguro tuna
Unagi smoked eel
Ika squid
Kanikama crab stick
)inari sushi tofu (V

Temaki

تيماكي
السعر للقطعة الواحدة
ماغورو تونة بالتوابل
إيبي روبيان
بالساكي سلمون
كاني كاما أصابع السلطعون
أوناجي سمك أنقليس مدخن
هاماتشي سمك الذيل األصفر

Per piece
44
48
38
38
50
44

تُحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة.
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.

Maguro Spicy tuna
Ebi shrimp
Sake Salmon
Kanikama Crab stick
Unagi Smoked eel
Hamachi yellowtail

(N) Nuts

(V) Vegetarian

Moriawase

مورياواسي

combination platter
Sashimi moriawase
12 pieces
Nigiri moriawase
12 pieces
Gunkan moriawase
6 pieces
Nigiri/sashimi moriawase
Sushi 6 pieces, sashimi 5
pieces
Nigiri/maki moriawase
Sushi 6 pieces, 2 rolls
Nigiri/maki /sashimi
moriawase
Sushi 6 pieces, 2 rolls,
sashimi 5 pieces
Nigiri/maki /sashimi
moriawase
Sushi 12 pieces, 4 rolls,
sashimi 10 pieces

ّ
مشكلة
أطباق
151
150
123
126

144

ساشيمي مورياواسي
 قطعة12
نيجيري مورياواسي
 قطعة12
غنكان مورياواسي
 قطع6
ساشيمي مورياواسي/نيجيري
 قطع ساشيمي5  قطع سوشي و6

163

ماكي مورياواسي/نيجيري
) قطع سوشي (لفافتان6
ساشيمي مورياواسي/ماكي/نيجيري

326

 قطع5  قطع سوشي (لفافتان) و6
ساشيمي
ساشيمي مورياواسي/ماكي/نيجيري
10  لفافات) و4(  قطعة سوشي12
قطع ساشيمي

Soups

شوربات

Miso

25

شوربة ميسو

.تُحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges,
local fees and taxes.

(V) Vegetarian

(N) Nuts

(م) يحتوي على مكسرات

(ن) نباتي

أطباق آسيوية
Taste Asia

Taste Asia
Starters

مقبالت

Goi Cuon
Vietnamese prawn spring
roll and nuoc cham dipping
sauce
Xiang Su Ya
Crispy duck, pancakes,
cucumber, spring onion and
hoisin sauce
Dim sum
steamed assorted dumplings
With condiments
Satays
6 pieces: Beef, Chicken and
Lamb with Peanut (N), sweet
chili or ginger miso sauce

75

لفائف السلطة الفيتنامية
سبرنغ رول روبيان مع الصلصة الفيتنامية

94

البط العطري المقرمش
بط مقرمش وبان كيك وخيار وبصل
أخضر وصلصة هويزن

75

ديم سوم
تشكيلة من كرات اللحم المدخنة مع
البهارات
75
ساتاي
 دجاج وغنم مع الفستق، لحم بقر: قطع6
 مو صلصة الفلفل الحلو أو صلصة،)(م
التوابل اليابانية ميسو بالزنجبيل

Soups

Main courses
Mee goreng
Stir fried noodles with
seafood
Nasi goring
Indonesian fried rice with
eggs and chicken satay
Chicken Kung pao (N)
Wok fried chicken, hoisin
sauce, cashew nuts served
with steamed rice
Beef Szechuan
Wok fried beef, broccoli,
asparagus in Szechuan
pepper sauce served with
steamed rice

األطباق الرئيسية
100

مي غورينغ
نودل مقلي بالمأكوالت البحرية

100

ناسي غورينغ
ارز أندونيسي مقلي بالبيض وساتاي
الدجاج
94
)دجاج كونغ باو (م
دجاج مقلي بالووك الصيني وصلصة
 ويقدم مع االرز المسلوق،هويزن والكاجو

100

لحم سيشوان
لحم مقلي بالووك الصيني مع
البروكلي والهليون المغموس بصلصة
 وتقدم الوجبة مع االرز،فلفل سيشوان
المسلوق

شوربات

Chicken coconut soup
Chicken with boiled egg,
glass noodles and coconut
milk

(V) Vegetarian

أطباق آسيوية

(N) Nuts

56

شوربة جوز الهند بالدجاج
 نودلز زجاجية،دجاج مع بيض مسلوق
وحليب جوز الهند

.تُحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.

(م) يحتوي على مكسرات

(ن) نباتي

أطباق هندية
Indian Flavours

أطباق هندية
ارز برياني
بلحم الخروف
بلحم الدجاج
بالروبيان
بالخضروات (ن)
يتم تقديم الوجبة مع خبز بابادوم
الهندي وصلصة الجتني بالمانجا ورايتا
الخيار
يقدم مع ارز برياني وصلصة الجتني
ورايتا الخيار
مخني الدجاج
ارز برياني وخبز بابادوم الهندي وصلصة
الجتني بالمانجا ورايتا الخيار

Indian Flavours
110
100
110
69

119

Biryani
Lamb
Chicken
Shrimp
)Vegetable (V
served with Papadum,
mango chutney and
cucumber raita
served with plain biryani
rice, chutney and
cucumber raita
Chicken makhni
Biryani rice, papadum,
mango chutney and
cucumber raita

تُحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة.
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges,
local fees and taxes.

(ن) نباتي

(م) يحتوي على مكسرات

(N) Nuts

(V) Vegetarian

مشاوي
From THE GRILL

From THE GRILL

مشاوي

Meat

لحوم
لحم بقر األنغس األسود
لحمة الظهر  300غرام
لحمة الضلع  300غرام
شرائح لحمة  200غرام
لحم مولوارا األسترالي
ريش الغنم  300غرام

182
182
176
169

Black Angus beef
Sirloin 300 g
Rib eye 300 g
Tenderloin 200 g
Australian Mulwarra
Lamb chops 300 g

Seafood

مأكوالت بحرية
السلمون
فيليه  200غرام
سي باس
فيليه  200غرام
روبيان كبير
 450غرام
طبق مأكوالت بحرية
مشويات مشكلة من سمك القشر،
السلمون ،الصبيط
نصف كركند ،وروبيان

138
151
201
220

Salmon
fillet 200 g
Seabass
fillet 200 g
King prawns
450g
Seafood platter
Mixed grill of grouper,
salmon, calamari, half
lobster, prawns

يتم تقديمها مع  1طبق جانبي و 1
صلصة

Served with 1 side dish and
1 sauce

أطباق جانبية :بطاطس مهروسة،
بطاطس مقلية ،أرز مطهى بالبخار ،خضار
مطهى بالبخار

Side dishes: Mashed potato,
French fries, steamed rice,
steamed vegetable

الصلصات :صلصة الفطر ،صلصة
الفلفل أو الليمون بالزبدة

Sauces: Mushroom sauce,
Pepper sauce or Lemon
butter

تُحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة.
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges,
local fees and taxes.

(ن) نباتي

(م) يحتوي على مكسرات

(N) Nuts

(V) Vegetarian

أطباق غربية تقليدية
Western Classics

أطباق غربية تقليدية
األطباق الرئيسية

Western Classics
Main courses

Black Angus beef burger 100
برجر بلحم بقر أنغس األسود
Grilled Black Angus beef
همبرغر بالجبن ولحم بقر أنغس
cheese burger in sesame
المشوي المحشو في كعك
bun served with fries
بالسمسم ويتم تقديمه مع البطاطس
المقلية
Prime beef rib-eye tagliata 163
شرائح لحم الضلع الفاخرة
Sautéed mushrooms,
بالفطر البري المقلي والجرجير والبندورة
rocket leaves, tomato
المغلية وخل البلسميك المكثف
confit and balsamic
reduction
Pasta
الباستا
Spaghetti, tagliatelle, or
سباغيتي أو تالياتيلي أو معكرونة بيني
)penne (V
أرابياتا (ن)
Tomato, basil, olive,
بالطماطم والريحان والزيتون والقبار (ن) 90
)caper (V
)Mushroom and cream (V
90
بالفطر البري والكريمة (ن)
Bolognese
100
بصلصة البولونيز
Seafood marinara
108
بصلصة المارينارا بالمأكوالت البحرية
Pizza
البيتزا
)Margherita (V
63
بيتزا مارجريتا (ن)
)Vegetariana (V
63
بيتزا بالخضار (ن)
Pepperoni
75
بيتزا بلحم ببروني
Frutti di mare
75
بيتزا بالمأكوالت البحرية
Chicken
75
بيتزا بالدجاج المشوي

سلطات
سلطة سيزر التقليدية
بيض مسلوق (بيض بوشيه) (ن)
دجاج مشوي
روبيان مشوي
سلطة السلمون المدخن مع الشمندر
قبار مقلي وبصل أخضر وفجل أحمر
وبيض السمان
سلطة نيسواز الفرنسية
خس وبيض مسلوق وفاصوليا خضراء
وزيتون وطماطم وتونة وبطاطس
وخيار وسمك األنشوفة
سلطة يونانية (ن)
طماطم وخيار وفلفل وبصل وزيتون
كاالماتا وجبنة الفيتا اليونانية دودوني
واوريجانو وزيت زيتون
سلطة الكينوا (ن)
األفوكادو والفجل وقطع خضروات
موسمية
سلطة الموزاريال بوراتا (ن)
طماطم ناضجة وجبنة موزاريال بوراتا
كاسا مادايو اإليطالية وجرجير وزيت
الريحان األخضر

(ن) نباتي

Traditional Caesar salad
)Poached egg (V
63
Grilled chicken
75
Grilled prawns
100
Beetroot marinated
88
smoked salmon
Fried capers, green onions,
red radish and quail eggs
Niçoise salad
88
Lettuce, boiled eggs, green
beans, olives, tomatoes,
tuna, potato, cucumber and
anchovies
)Greek salad (V
63
Tomato, cucumber, pepper,
onion, kalamata olives,
dodoni feta cheese, oregano
and olive oil
)Quinoa salad (V
82
Avocado, red radish and
seasonal baby vegetables
Burrata mozzarella salad (V) 98
Vine ripened tomato,
mozzarella Burrata casa
madaio, rocket leaves and
green basil oil

Soups

شوربات
مأكوالت البحر األبيض المتوسط
شوربة بحرية بالكريمة يتم تقديمها مع
الثوم وجبنة كروستيني

(م) يحتوي على مكسرات

Salads

63

Mediterranean seafood
Creamy seafood soup served
with garlic and cheese
crostini

تُحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة.
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.

(N) Nuts

(V) Vegetarian

أطباق عربية أصيلة
Arabian Heritage

Arabian Heritage
Cold mezze

مقبالت باردة

Hummus (V)
Tabouleh (V)
Moutabel (V)
Fattoush (V)
Stuffed Vine Leaves (V)

31
31
31
31
31

Hot Mezze

)حمص (ن
)تبولة (ن
)متبل (ن
)فتوش (ن
)ورق العنب (دوالي) (ن

مقبالت ساخنة

Meat sambousek
Spinach fatayer
Fried kebbeh (N)
Cheese rukkak (V)
Grilled halloumi (V)

38
38
38
38
38

Soups

سمبوسك باللحمة
فطائر بالسبانخ
)كبة مقلية (م
)رقاق بالجبنة (ن
)جبنة الحلوم المشوية (ن

شوربات

Arabic Lentil soup (V)
Puree of cooked lentils,
onion and garlic served
with toasted fried Arabic
bread

(V) Vegetarian

أطباق عربية أصيلة

(N) Nuts

50

)شوربة العدس العربية (ن
هريسة العدس المطبوخ بالبصل
والثوم تقدم مع الخبز العربي
المحمص

Main courses
Fatteh djaje
Lebanese crispy bread,
chickpeas, shredded
chicken and yogurt
Chicken masahab (N)
Grilled boneless baby
chicken, onion and sumac
compote, pomegranate
reduction, toasted pine
nuts served with green
salad or French fries
Lamb tagine
Moroccan Slow braised
lamb shank, baby potato
and fava beans
Harissa salmon
Harissa roast salmon,
warm couscous salad
and yogurt mint dressing
Mixed grill
Lamb chop, lamb kebab,
chicken kebab, kofta

األطباق الرئيسية
113

فتة دجاج
خبز لبناني مقرمش وحمص وقطع
الدجاج ولبن

135

)دجاج مسحب (ن
 كمبوت،دجاج صغير مخلي مشوي
 صنوبر، دبس الرمان،البصل والسماق
محمص يقدم مع سلطة خضراء أو
بطاطس مقلية

163

طاجن بلحم الخروف
أكلة مغربية بلحمة فخذ الخروف
المطهية على نار هادئة مع قطع

157

هريسة بالسلمون
هريسة بالسلمون المشوي وسلطة
الكوسكوس الحارة وصلصة الزبادي
بالنعناع
تشكيلة مشاوي
ريش الغنم وكباب بلحم البقر وكباب
بلحم الدجاج وكفتة

210

.تُحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.

(م) يحتوي على مكسرات

(ن) نباتي

الحلويات
To Finish

To Finish

الحلويات
حلويات

Sweet
Apple pie
Warm apple pie, whipped
cream and vanilla sauce
Umm ali (N)
Warm traditional Arabic
bread pudding and pistachios
Oreo cheesecake
Cream cheese, Oreo cookies
and fresh raspberries and
vanilla whipped cream
Chocolate fondant
Warm Chocolate Fondant,
vanilla ice cream and fresh
berries
Chocolate fudge cake
A gooey chocolate sponge
cake with layers of velvety
smooth fudge topped with
chocolate fudge icing,
served with vanilla ice cream
and chocolate sauce
Tiramisu
Coffee flavoured biscuit
with layers of mascarpone
cream and chocolate
Fruits
Seasonal sliced fruits and
berries
Assorted arabic sweets

56

56

فطيرة التفاح
 كريمة مخفوقة،فطيرة تفاح دافئة
وصلصة الفانيال
)أم علي (ن
بودنغ خبز عربي دافيء تقليدي وفستق

56

تشيز كيك باألوريو
 توت، بسكويت أوريو،جبنة دوبل كريم
عليق طازج وكريمة فانيال مخفوقة

56

فوندان الشوكوالتة
آيس كريم فانيال وتوت طازج

56

كيكة فدج الشوكوالتة
كعكة إسفنجية لذيذة بطبقة من
الفادج الناعم مغطاة بطبقة من فادج
 ومقدمة مع آيس كريم،الشوكوالتة
الفانيال وصلصة الشوكوالتة

56

التيراميسو
بسكويت بنكهة القهوة بطبقات من
كريمة الماسكربوني والشوكوالتة

56

الفاكهة
شرائح من الفاكهة الموسمية وتوت

56

حلويات عربية متنوعة

.تُحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges,
local fees and taxes.

(V) Vegetarian

(N) Nuts

(م) يحتوي على مكسرات

(ن) نباتي

