Hanaaya ( — )هنا ياnoun. Happiness
The perfect combination of freshly
prepared food and good company.
المزيج المثالي من األطباق الطازجة
.واألجواء الساحرة

APPETIZERS

المقبالت

AED

مع صلصة ماري
روز كوكتيل الروبيان

77

Shrimp Cocktail
Marie Rose Sauce

 شرائح، جبنة الكريمة،توابل تقليدية
الباجل سلمون اسكتلندي مدخن

97

Smoked Scottish Salmon
Traditional Condiments,
Cream Cheese and Bagel Chips

بيض تونة محمرة،طماطم الكافيار،أيولي البيستو،البطاطا
سلطة،ومتبلة بالفلفل األسود
السمان

92

Peppercorn Seared Tuna
Confit Potato Salad, Pesto Aioli,
Tomato Caviar and Quail Egg

صلصة الباربكيو
أجنحة دجاج

77

) كروديه وتتبيالت( ن67
فلفل،تغميسة كريمة الجبن األزرق جزر
،جواكمولي،فجل،رومي

Chicken Wings
BBQ Sauce
Crudités and Dips (V)
Carrots, Capsicum, Radish,
Guacamole with Blue Cheese Dressing

SANDWICHES AND BURGERS

السندويتشات و البرغر
)كلوب ساندويتش نباتي( ن
، طماطم مدخنة،خضار مشوية
بطاطا مقلية أو سلطة
،مايونيز بيستو طازج

77

 كلوب ساندويتش بالدجاج المدخن77
، خبز توست ابيض لحم العجل،بطاطا مقلية
، بيض مقلي،طماطم
 بصل مقلي و خبزالسمسم لحم بقر أنجوس،غروير
مشوي أو دجاج مع جبنة برغر لحم بقر أو دجاج مع
)جبنة غرويير( م

87

، طماطم،تشكيلة خس
) تتبيلة الليمون مع سلطة خضار( ن،خيار
زيت الزيتون
المحمص و تتبيلة
السيزر خس الرومين مع قطع الخبز
سلطة سيزر

CLASSIC SALADS
63

77

الشوربات

Garden Salad (V)
Mixed Lettuces, Tomatoes, Cucumber,
Lemon and Olive Oil Vinaigrette
Caesar Salad
Romaine Lettuce, Croutons
with Caesar Dressing

SOUPS

)شوربة الفطر بالكريمة( ن

48

Cream of Mushroom Soup (V)

ليمون مع قطع،عدس
)خبز الحنطة شوربة العدس( ن
الكاملة المحمصة

48

Shorba Addas (V)
Lentil soup, Lemon and
Wholemeal Croutons

Smoked Chicken Club Sandwich
Crispy Veal Bacon, Tomato, Fried Egg,
White Toast and Fries
Grilled Angus Beef or
Corn Fed Chicken Burger (N)
Gruyere Cheese, Fried Onions,
Steak Fries with Sesame Bun

MAIN COURSE

األطباق الرئيسية
)برياني الدجاج( م

87

Chicken Biryani (N)

)برياني الروبيان(م

97

Prawn Biryani (N)

مع الفول وجبن البارميسان
)ريزوتو القرع المشوي( ن

72

Roast Butternut Pumpkin Risotto (V)
Broad Beans and Parmesan Cheese

اعد طبقك الرئيسي
السلطات التقليدية

Vegetarian Club Sandwich (V) Char
Grilled Vegetables, Smoked
Tomatoes, Fresh Pesto Mayonnaise
served with Fries or Salad

HANAAYA GRILL

مشاوي هنايا
Build Your Own Main Course
الصلصات وطبقين جانبيين جميع المقبالت تشملAll Entrees Include a Choice of
صنف واحد من
One Sauce and Two Side Dishes
اللحوم و الدواجن

Meat and Poultry

 غرام٠٥٢ —ريش لحم الضأن
)(محمرة في المقالة أو مشوية
 غرام٠٥٢ —شرائح ستيك نيويورك
 غرام٠٠٢ —خاصرة لحم بالك أنجوس
 غرام٠٠٢ —صدر دجاج

(Pan Seared or Grilled)
218
237
228

— Lamb Chops 250G
— N.Y. Strip Steak 250G
— Black Angus Tenderloin

131

— Free Range Chicken Breast

 غرام األسماك٠٨١ —سلمون
)والمحار(مشوية
 غرام٠٨١ —سمك السي بريم

Fish and Shellfish

150

— Salmon 180G

150

— Sea Bream 180G

الصلصات

200G

(Grilled)

Sauces

صلصة بورديليز أو صلصة البييرنيز مع
،صلصة الفطر بري: اللحم

For Meat: Wild Mushroom Sauce,
Bordelaise Sauce or Béarnaise Sauce

الليمون و:  مع زيت الزيتون الخالص أو هولونديز مع السمكFor Fish: Lemon Caper Butter, Extra
 صلصة الليمون،الزبدة
Virgin Olive Oil and Lemon or Hollandaise
:اختيارك من طبقين جانبيين
، جزر متبل، سبانخ سوتيه،هليون مشوي
، بطاطا حلوة مخفوقة،  بطاطا مشوية،بروكولي
بطاطا مقلية أو حلقات البصل

(ك )يحتوي على كحول( ن )نباتية مناسبة لمرضى السكري( مك )تحتوي على مكسرات
األصناف الخالية من الغلوتين متوفرة عند الطلب جميع األسعار
 رسوم خدمة وضريبة القيمة المضافة10%  رسوم البلدية و% 7 تشمل
يتم استخدام منتجات موسمية من مصادر محلية موثوق بها للحد من بصمتنا الكربونية

(A) Alcohol (V) Vegetarian
Diabetic Friendly (N) Nuts
Gluten free and diabetic items are available upon request.
All prices are inclusive of 7% Municipality fees and 10% service charge and Value Added Tax.
We use seasonal produce from trusted regional suppliers to reduce our carbon footprint.

29

Choice of Two Side Dishes: Grilled
Asparagus, Sautéed Spinach, Glazed
Baby Carrots, Broccoli Crown, Baked
Potato , Whipped Sweet Potatoes,
French Fries or Onion Rings

PASTA

: الباستا
بيني أو سباغيتي اعد طبق المعكرونة

77

Create Your Own Pasta Dish
Pasta: Penne or Spaghetti

الخاص بك الباستا
صلصة الحبق والطماطم( ن)بيستو: الصلصات
بالكر يمة( ن )أو بولونيز

Sauces: Tomato Basil Sauce (V),
Pesto A La Crème (V) or Bolognaise

اعد

PIZZA
طبق البيتزا الخاص بك بيتزا

77

Create Your Own Pizza

:)بيتزا( تشمل نوعين من اإلضافات
Pizza (Include Two Toppings):
 طماطم طازجة مارغريتا مع،أوريغانو
Margherita with Pizzaiola Sauce,
، موزالاير،صلصة بيزايوال
Mozzarella, Oregano and Topped
with Fresh Tomato
:اإلضافات
19
 سوتية فلفل، بيبيروني أنشوفة، نقانق غنم ايطالية،فطر و ثوم
، زيتون أسود،أخضر

الحلويات

Additional Topping:
Anchovies, Sautéed Bell Peppers
Black Olives, Garlic Mushrooms,
Italian Veal Sausage and Pepperoni

Desserts

بسكويت أماريتو
)تيراميسو( م

48

Tiramisu (N)
Espresso Soaked Sponge
Biscuit with Amaretti

عجينة البف
) حليب إبل أم علي( م،باستري

48

Baked Um Ali (N)

(ك )يحتوي على كحول( ن )نباتية مناسبة لمرضى السكري( مك )تحتوي على مكسرات
األصناف الخالية من الغلوتين متوفرة عند الطلب جميع األسعار
 رسوم خدمة وضريبة القيمة المضافة10%  رسوم البلدية و% 7 تشمل
يتم استخدام منتجات موسمية من مصادر محلية موثوق بها للحد من بصمتنا الكربونية

Puff Pastry and Camel Milk

(A) Alcohol (V) Vegetarian
Diabetic Friendly (N) Nuts
Gluten free and diabetic items are available upon request.
All prices are inclusive of 7% Municipality fees and 10% service charge and Value Added Tax.
We use seasonal produce from trusted regional suppliers to reduce our carbon footprint.

