
  DAIRY    GLUTEN

  NUTS    SHELLFISH

  VEGETARIAN

All prices are in UAE Dirhams inclusive of 5% VAT, 
7% municipality fee and 10% service charge.

All dishes are prepared in strict compliance with 
Halal requirements

CARE FOR SOME TEA? 
DAILY AFTERNOON TEA

180 PER COUPLE

SANDWICHES
SMOKED SALMON AND ASPARAGUS        
Chive cream, asparagus, quail egg, rye bread

SMOKED TURKEY AND PICKLED CUCUMBER        
Fig chutney, raspberry, spinach bread

BRIE AND HAZELNUT               
Carrot, grapes, sakura mix, tomato bread

GRILLED VEGETABLE AND BALSAMIC PEARLS            
Zucchini, bell peppes, mushroom, frisée, basil pesto,

focaccia

DESSERTS
MARACAIBO FLOURLESS CARAMEL CAKE            

Flourless chocolate sponge, caramel mousse, sea salt caramel

RASPBERRY VANILLA MACARON        
Vanilla macaron, berry cream, raspberry yoghurt

BAKED LEMON GREEN TEA TART           
Baked lemon cream, green tea mousse

MANGO PASSION ÉCLAIR           
Mango passion curd, choux pastry

SCONES           
Vanilla scone, raisin scone

Assorted jam and clotted cream

BREAKFAST SPECIALTIES 6:30 AM — 01:00 PM
MIDDLE EASTERN SHAKSHOUKA        45
Egg, onion, cumin, parsley, tomato, garlic and sourdough bread

MEDITERRANEAN SCRAMBLE      60
Scrambled egg, Feta, potato, mushrooms, bell pepper, onion,
basil and marinara sauce

AVOCADO RICOTTA TARTINE             65
Poached egg, Ricotta, avocado, dry chilli, coriander,
siracha sauce and rye bread

SMOKED SALMON BAGEL              70
Chive cream cheese, poached egg, hollandaise, chervil, 
tomatoes and bagel

EGGS DELICATESSEN           70
YOUR CHOICE OF EGGS Scrambled, poached, boiled or fried
OMELETTE CHOICE OF FILLING Mushrooms, onion, capsicum, Cheddar,
Roma tomatoes, beef bacon or chilli herbs. With choice of chicken sausage
or beef sausage, turkey or beef bacon. 

APPETIZERS
CHICKEN FRANCO          45
Batter fried chicken tender, honey mustard, BBQ sauce

JALAPEÑO POPPERS             50
Breaded jalapeños stuffed with Cheddar. Served with red peppers, sweet 
chilli sauce and Mexican salsa

HOT MEZZEH                 55
Lamb kibbeh, cheese fatayer, shrimp rakakat, Arabic BBQ sauce,
chicken wings, tarator sauce

CHICKEN MALAI TIKKA           65
Cucumber crudites, mint chutney, pickled onions and lemon wedges

DEEP FRIED SQUID          65
Fried calamari, lemon, jalapeño, fried red pepper, jalapeño mayo, spring onion

PASTA
PENNE ALFREDO          60
Chicken breast, mushrooms in white sauce or tomato sauce, Parmesan

SEAFOOD FETTUCCINE             65
Prawns, squid, tomato, spinach, Parmesan and seafood bisque

SPAGHETTI BOLOGNESE          65
Beef ragout, basil oil and Parmesan snow

SOUPS
TOMATO SOUP              45
Herb roasted tomato with basil oil and grilled cheese focaccia

LENTIL SOUP         45
Lemon, coriander and fried pita bread

BREAD TO BITE  Served with French fries

CLUB SANDWICH           60
Chicken, fried egg, turkey bacon, tomato, lettuce, white or brown bread
and mayo

WAGYU BURGER          75
Cheddar, caramelised onions, crispy onions, tomato, Dijon mustard
and roasted garlic mayo

     VEGAN
       
       BLUEBERRY PANCAKES          55
       Canadian maple syrup and assorted berries

       LSA PORRIDGE           55
       Linseeds, sunflower seeds, almonds, almond milk, dates,
       banana, cinnamon and raisins

       HUMMUS AVOCADO TOASTIES         60
       Sourdough bread, hummus, rocket leaves, avocado,
       zaatar and cherry tomato

       VEGAN BURGER         75
       Grilled vegetable patty, sliced tomato, lettuce, caramelised onion,
       green salad, roasted garlic vegan mayo, flourless bun

HEALTHY JUICES   25

V GODESS
Spinach, cucumber, green apple, kiwi, celery, mint and ginger

V BREAKFAST
Strawberry, granola, banana and honey

CLEANSER
Kale, spinach, green apple, grapes, peach and flax seeds

STRESS FREE
Coconut cream, pineapple juice and basil

SUMMER BREAK
Pineapple, watermelon, strawberry, blueberry and lemon

MOCKTAILS
TOMORROWLAND   32
Lime juice | cucumber | lavender petals | floral honey syrup

FIVE MOJITO   32
Lime juice | passion fruit | mint | brown sugar
 
YUZUCO   32
Ginger ale | lychee | green apple | lemon grass  



 لغاية الساعة 1:00 مساًء
ً
قّدم من الساعة 6:30 صباحا

ُ
أطباق الفطور المميزة ت

59 أفوكادو بينيدكت             
بيض مسلوق، خبز جاودار، صلصة هولنديز باألفوكادو، توغاراشي حار، هليون وطماطم 

طبق بيض مقلي وسجق تركي        60
ية، جرجير، فلفل أحمر، جبنة حلوم مشوية، زيت حاّر  ر، طماطم كرز

ّ
سجق، بيض مقلي، هليون مقش

وتوغاراشي

أومليت البيتزا     60
يه الطماطم، جبنة بوكونتشيني، فطر، لحم مقّدد، كايل، جبنة بارميزان، بطاطا، خرشوف  بور

وطماطم

بيض بينديكت                   60
يه هولندية،  ن، بيض مسلوق من دون قشر، خبز بريوش، بور

ّ
لحم ديك رومي أو سلمون مدخ

هليون، هاش براون وطماطم

أطايب البيض         70
خيارات البيض مخفوق، مسلوق من دون قشر، مسلوق مع قشر، مقلي

يال، فليفلة، جبنة شيدر، طماطم روما، لحم بقر  أومليت خيارات الحشوة فطر، بصل، جبنة الموزار
مقّدد أو أعشاب حارة. مع إمكانية اختيار نقانق الدجاج أو لحم البقر، لحم الديك الرومي المقدد أو 

لحم البقر المقّدد. تقّدم مع هاش براون، هليون وكونفيت الطماطم

خبز بيغل بالسلمون المدخن          80
ية، بطرخ السلمون وخبز بيغل يمبة الثوم، تشكيلة أعشاب، بصل مخلل، شبت، طماطم كرز جبنة كر

المقّبالت
50 فلفل هاالبينو محشو بالجبنة             

فلفل هاالبينو بانيه محشو بجبنة شيدر. يقّدم مع فلفل أحمر، صلصة الفلفل الحلو والصلصة المكسيكية

60 مازة ساخنة                 
يتون والجبنة، رقاقات القريدس، صلصة الطماطم وجوانح دجاج كّبة لحم الضأن، فطاير الز

65 دجاج ماالي تيكا           
سلطة كاتشومبر، صلصة النعناع، بصل مخلل وشرائح ليمون

65 كاالماري مقلي          
كاالماري مقلي، ليمون، هاالبينو، فلفل أحمر مقلي، مايونيز وبصل أخضر

أطباق الحساء
45 حساء الطماطم             

يحان وخبز فوكاشيا مشوي مع جبنة يت الر طماطم مشوية باألعشاب مع ز
45 حساء العدس         

ليمون، كزبرة وخبز بيتا مقلي

قّدم مع البطاطا المقلية
ُ
السندويشات ت

كلوب سندويش           60
دجاج، بيض مقلي، لحم ديك رومي مقدد، طماطم، خّس، خبز أبيض أو أسمر ومايونيز

75 برغر لحم واغيو          
جبنة شيدر، بصل مكرمل، بصل مقرمش، طماطم، خردل ديجون ومايونيز بالثوم المشوي

أطباق الباستا

60 بيني ألفريدو          
صدر دجاج، فطر مع صلصة بيضاء أو صلصة طماطم وجبنة البارميزان

65 فيتوتشيني بالمأكوالت البحرية             
ية الكريمي جمبري، حبار، بلح البحر، طماطم، سبانخ، جبنة البارميزان وحساء المأكوالت البحر

65 سباغيتي مع صلصة بولونيز          
يحان وبرش جبنة البارميزان يت بالر يخنة لحم البقر، ز

كبيرة المياه و المشروبات الغازية    صغيرة 
مياه معدنية 

15  10 مياه فايڤ من المطعم   

25  18 أكوا بانا   

المياه الفّوارة
28  20 ينو    سان بيليغر

العصائر الطازجة    18
برتقال | أناناس | بطيخ

المشروبات الغازية    16
كوكاكوال، كوكاكوال دايت، سبرايت، فانتا برتقال، جعة الزنجبيل، ماء التونيك، ماء الصودا

مشروبات الطاقة    35
يد بول خالي من السكر يد بول | ر ر

المشروبات الساخنة
القهوة

20 يتو | ماكياتو    إسبرسو | ريستر
22 يكانو    كابوشينو | كافيه التيه | أمير
22 جة، دابل إسبريسو، حليب بالشوكوالتة   

ّ
موكا مثل

20 الشاي   
شاي الفطور اإلنجليزي | شاي إيرل غراي | شاي مساال | شاي البابونج

شاي الياسمين | شاي النعناع الفلفلي | شاي غرين سينشا

25 عصائر صحية   
فايڤ غوديس

سبانخ، خيار، تفاح أخضر، كيوي، كرفس، نعناع وزنجبيل
 

فايڤ بريكفست
فراولة، جرانوال، موز وعسل

 
كلينزر

كايل، سبانخ، تفاح أخضر، زبيب، دّراق وبذور الكتان
 

ستريس فري
كريمة جوز الهند، عصير األناناس والحبق

 
سامر بريك

أناناس، بطيخ، فراولة، توت بري وليمون

هل ترغب في تناول الشاي؟
لشخصين  180  

ً
يوميا الظهر  بعد  شاي 

السندويشات

ن        
ّ
هليون مع السلمون المدخ

ثوم معّمر مع جبنة كريمية، هليون، بيض سمان، خبز جاودار

ن وخيار مخلل        
ّ
ديك رومي مدخ

يق، خبز محشو بالسبانخ
ّ
صلصة التين، توت العل

جبنة بري بالبندق               
جزر، زبيب، خليط ساكورا، خبز بالطماطم

 البلسميك            
ّ

خضار مشوية مع خل
يزي أصفر، بيستو بالحبق، كوسى، فليفلة، فطر، خس فر

خبز فوكاتشيا

الحلويات
كيك ماراكايبو بالكراميل خاٍل من الدقيق        

ح
ّ
كعكة إسفنجية بالشوكوالتة خالية من الدقيق، موس الكراميل، كراميل ممل

يق        
ّ
ماكرون بالفانيال وتوت العل

يق
ّ
ماكرون بالفانيال، كريمة بالتوت، زبادي بتوت العل

تارت مخبوزة بالليمون والشاي األخضر           
حشوة الليمون والكريمة مخبوزة، موس بالشاي األخضر

إكلير بالمانجو والباشن فروت        
Mango passion curd, Choux paste

الكعك        
كعك بالفانيال، كعك بالزبيب

تشكيلة من المرّبيات والقشطة

الكوكتيالت
32 توموروالند   

عصير الاليم | خيار | بتالت الالفندر | شراب العسل

32 فايف موهيتو   
عصير الاليم | باشن فروت | نعناع | سكر بني

 
32 يوزوكو   

جعة الزجبيل | ليتشي | تفاح أخضر | عشبة الليمون

ان   غلوتين ب   أل

ات ّي   مكّسرات   قشر

اتي ب   ن

يبة القيمة المضافة، كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %5 ضر

%7 رسوم بلدية و 10 % رسوم خدمة

 مع متطلبات الذبح الحالل
ً
يتم تحضير كافة األطباق بما يتوافق تماما


