


“People who love to eat
are always the best people”



A GOOD START
املقبالت

SOUP OF THE DAY
Ask your server for our soup of the day

الحساء اليومي
تكلم مع خادمك عن نوع الحساء اليومي

SAUTÉED SC ALLOPS  115
With citrus lettuce cream and truffle

(SF) (D)

محار صديف محّمر
مع الخس وصلصة حامض الليمون والك�

(م ب) (ل)

BUTTERFLY PRAWNS  175
Warm prawns with chimichurri spread

(SF) (G)

قريدس املفتوح  
قريدس مع صلصة التشيميتشوري. 

LAMB CHOPS  160
Lamb chops served with roasted red peppers and walnut paste

(N) (G)

رشائح لحم الضأن
رشائح لحم الضأن مع الفلفل األحمر املشوي ومعجون الجوز.

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



B ABY SQUIDS  60
Crispy fried squids with tartar sauce

(SF) (G)

الحبار الصغ�
حبار مقيل ومقرمش مع صلصلة التارتار.

BLACK QUINOA SALAD  75
Black quinoa, cherry tomato, baby squid, kale, dried cranberry,

sunflower seeds, almond flakes and lemon vinaigrette
(SF) (N)

سلطة حبوب الكينوا السوداء
حبوب الكينوا السوداء مع الط»طم الكرزية، حبار صغ� الحجم، الكرنب، والتوت الربي املجفف،

بذور عباد الشمس، رقائق اللوز، وصوص الليمون.

CHICKEN C AESAR SALAD  75
Chicken, roasted garlic crouton, sun-dried tomato, romaine lettuce,

turkey bacon, parmesan, avocado and Caesar dressing
(SF) (D) (G)

سلطة سيزر مع الدجاج
دجاج مع الخبز املحمص بنكهة الثوم، الط»طم املجففة بالشمس، الخس الروما´،

الديك الرومي وصوص سيزر املكون من األفوكادو وجبنة البارميزان.

GOAT CHEESE  SALAD  70
Seasonal melons, goat cheese, blackberry and watercress

(D) (V)

سلطة جº املاعز
الش»م مع جº املاعز، التوت، والجرج�.

TOMATO BURATTA  115
Puglia mozzarella, cherry tomatoes, edamame,

balsamic pearls and basil leaves
(D) (V) (Z)

بوراتا الط»طم
موزاريال بوليا اإليطالية مع الط»طم الكرزية، فول ادمامي، وأوراق الريحان.

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



OYSTER TOWER  380
Assortment of fresh, raw seafood including oysters, crevettes roses,

king crab legs, black mussels and salmon sashimi
(SF) (Z)

برج املحار
تشكيلة من املأكوالت البحرية الطازجة تتضمن املحار، القريدس،

أرجل رسطان البحر، بلح البحر، وساشيمي السلمون.

FRESHLY SHUCKED OYSTERS  
Be sure to ask your server for our pick of the day

Subject to availability and seasonality
(SF)

املحار طازجة
تأكد من أن تطلب من خادمك اختيارنا لهذا اليوم

املوضوع  املتوافر واملوسمية

SALMON TENKASU  87
A combination of fresh salmon avocado and wakame

tossed in ginger peanut butter dressing
(SF) (N) (G) (Z)

سلمون تينكاسو 
مزيج من السلمون الطازج مع األفوكادو واألعشاب البحرية واكامي املُتبّلة بصلصة الزنجبيل وزبدة الفستق.

CHUKA WAKAME  60
Marinated seaweed

(V) (S) (N)

تشوكا واكامي
 أعشاب بحرية ُمتبّلة

ORIGINAL KANI   50
Surimi, cucumber, tobiko and mayo dressing

(SF)

كا´ بالنكهة األصلية
عيدان السلطعون مع رشائح الخيار توبيكو  واملايونيز.

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



TUNA TARTAR  80
Yellowfin tuna with avocado mousse,

dried miso, fried beetroot and yuzu pearls
(SF)

تارتار التونة
الصفراء تونة مع موس األفوكادو، معجون امليسو املجفف

الشمندر املقيل وحبات "يوزو" اللؤلؤية.

SALMON C ARPACCIO  85
Fresh Scottish smoked salmon with green sakura micro

herbs agrumes zest and raspberry pearls
(SF) (Z)

كارباتشيو السلمون
رشائح السلمون االسكتلندي الطازج واملدخن مع أعشاب ساكورا 

الخرضاء الناعمة، بنكهة قرش الليمون وحبات توت العليق.

HAND CUT STEAK TARTAR  100
Steak tartar with anchovy and dijon mustard

served with french fries
(Z) (S) (SF)

ً تارتار اللحم املفروم يدويا
تارتار اللحم مع االنشويف وديجون ماستارد

يتم تقدÉها مع البطاطس املقلية.

TUNA TATAKI   115
Lightly seared tuna topped with scallions, green chili, fried garlic, dried chili,

dried tomato and ginger sesame, Ponzu dressing
(SF) (S)

Êتونا تاتا
رشائح تونا محّمرة يف املقالة ومغطاة بالبصل األخرض والفلفل األخرض والثوم املقيل والفلفل املجفف

 والط»طم املجففة وصلصة سمسم الزنجبيل بونزو.

YELLOWTAIL  C ARPACCIO  135
Hamachi from japan with jalapeño and citrus dressing

(SF) (S)

كارباتشيو   سمك الذيل األصفر 
سمك الذيل األصفر اليابا´ مع الهاالبينو وصلصة الليمون الحامض (م ب) (ح) 

.

BRUT
اللحـوم

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

.



CORN FED CHICKEN VOL-AU-VENT  180
Corn-fed chicken, puff pastry with morel mushroom, artichoke reduce

cream, Kenyan beans and Brussels sprouts
(D) (G) (Z)

دجاج فولو فونت
لحم الدجاج مع فطائر هشة محشوة بفطر موريل، كرÉا مهروس األريض شوÊ، الفاصوليا الكينية، وكرنب بروكسل.

CONFIT  DE C ANARD  175
Braised duck in fat with grand marnier orange sauce

(G) (A)

كونفيت البط 
لحم البط املطهو جيداً مع صوص جراند مارنييه الربتقال.

BRAISED SHORT R IBS   180
Cured and 24 hours braised ribs, mashed and shoestring potatoes

(D) (Z)

أضالع اللحم القص�ة املطهوة ببطء
أضالع اللحم املقدد املطهوة عىل نار هادئة ملدة 24 ساعة مع البطاطس املهروسة واملبشورة.

BEEF  TENDERLOIN  190
Prime grass fed New Zealand silver fern “180g”
(Make your own by choosing your side and Jus)

تنديرلوين لحم البقر
لحم البقر املغذى عىل أجود أنوع العشب النيوزلندي "180 غراماً"

(�كنك إضفاء ملسة مخصصة من خالل اختيار الطبق الجانبي ومرق اللحم املرغوب)

MEAT AND POULTRY
اللحوم والدجاج

RIB  EYE   275
1824 Australian black Angus ‘300g”

(Make your own by choosing your side and Jus)

ريب آي
لحم اآلنجوس األسرتايل األسود 1824 "300 غرام"

(�كنك إضفاء ملسة مخصصة من خالل اختيار الطبق الجانبي ومرق اللحم املرغوب)

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



SAVORY GALETTE  100
Buckwheat crepes with comte cheese, cured beef cheeks, spianata, 

onsen tamago and greens
(S) (GF) 

سافوري غاليت  
كريب الحنطة السوداء مع جبنة كومتي، لحم بقري ُمقّدد، سبياناتا،أونسن تاماغو وخضار

(م ب) (ح)

RIB  EYE   225
1864 Austria black angus 300g served with Brussel sprouts 

and chimichurri sauce
(S) 

لحم الضلع 
1864 لحم Ûساوي طري 300غ يُقّدم مع امللفوف البلجيØ وصلصة تشيميشوري (ح)

ROSS INI  F ILET MIGNON  235
New Zealand Silver Fern 150g served with soft pomme purée, buttered broccolini, 

pencil asparagus, charred onion, mushroom jus and torched foie gras
(G) (D)

ADD SEASONAL TRUFFLE    50AED 

روسيني فيليه مينيو   
لقرص لحم بقر نيوزيلندي 150غ تُقّدم مع البطاطس املهروسة، بروكويل مع الزبدة،هليون، بصل ُمحّمر، فطر، والكبد املسّمن (ج) (ل) 

إضافة الك� املوسمي   50 درهم

SEARED TENDERLOIN  175
New Zealand silver fern 150g basted with buttery aromatics served with

blanched spinach, fine beans, crushed potatoes and tarragon béarnaise sauce
(G) (D) 

لحم الخارصة  
قرص لحم بقر نيوزيلندي 150غ ُمغطّى بالزبدة العطّرية يُقّدم مع السبانخ، والفاصولياء الحمراء، والبطاطس

 (املهروسة وصلصة بيارنيز مع الطرخون (ج) (ل 

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



DOVER SOLE MEUNIERE 500g   “ SEASONAL”  370
Dover sole, mashed potato with lemon butter

(SF) (D)

دوفر سول موني� (موسمي)
سمك دوفر سول مع البطاطس املهروسة وزبدة الليمون.

PANFRIED SALMON  140
Served with orange sauce, pea puree, broccolini, cherry tomatoes 

and onion Soubise
(SF)

سلمون مقّىل   
يُقّدم مع صلصة الربتقال، بازالء مهروسة، بروكويل، ط»طم كرزية وصلصة البصل (م ب)

WHITE CHILEAN SEAB ASS   285
Toothfish, broccoli, cheddar puree, soubise, 

capers and seared baby jam
(SF) (D) (Z)

قاروص تشييل األبيض
سمك البوري مع الربوكيل، بطاطس بيوريه بجبنة الشيدر،

صوص السوبيس، نبات الكرب، والخس الصغ� املحّمر.

THE SEA
األطباق البحرية

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

CLUB SANDWICH  95
Grilled chicken, fried egg, turkey bacon, Boston lettuce, tomato, aged

comté cheese in sour dough and french fries
(D) (G)

كلوب ساندويتش
دجاج مشوي مع البيض املقيل، اللحم الرتÊ املقدد، خس بوسطن، ط»طم،

جبنة كومت املعتقة يف خبز العجà املخّمر، والبطاطس املقلية. 

WAGYU BEEF  BURGER  120
Zaya Nurai wegyu 180g beef burger, veal bacon, caramelised onions, Boston lettuce,

tomato,  aged cheddar cheese, gherkins, truffle mayo and french fries
(D) (G) (Z)

برجر لحم واجيو املقدد
180 جراماً من لحم واجيو للربجر، بصل مكرمل، خس بوسطن، ط»طم، جبنة شيدر معتقة، 

خيار الجركà، مايونيز الك�، مع البطاطس املقلية املقرمشة.

CHICKEN B IRYANI   125
Traditional North Indian native chicken biryani with raita,

pickles and poppadum
(N) (S)

بريا´ الدجاج
طبق دجاج بريا´ محرض بطريقة ش»ل الهند التقليدية مع سلطة ريتا واملخلالت وبوبادوم.

TAWA MUSHROOM  90
Authentic pahadi vegetable and mushroom masala.
Served with your choice of basmati rice or paratha

(N) (S) (V) (D)

 فطر تاوا
ماساال الخرضوات والفطر عىل طريقة بهاري التقليدية.

يُقدم مع أرز بسمتي أو مع خبز باراثا حسب الرغبة.

OUR MAIN PICK
األطباق الرئيسية



GOAN CURRY  175
Fresh langoustine Goan fish masala curry. Served with your

choice of basmati rice or paratha
(SF) (S) (N)

النجوستà بالكاري عىل طريقة غوان
جمربي النجوستà طازج مع الكاري الحار

يُقدم مع أرز بسمتي أو مع خبز باراثا حسب الرغبة.

GNOCCHI  SC AMORZA  85
Potato dumplings with pomodoro,
Scamorza cheese and fresh basil

(G) (D) (V)

نيوÊ مع جبنة سكامورزا 
دامبلينج البطاطس مع صلصة بومودورو، جبنة سكامورزا، والريحان الطازج.

SEAFOOD RAVIOLI   130
Seafood ravioli stuffed with carrot purée and pesto

(SF) (D) (G) (N)

رافيويل مع âار البحر
رافيويل محشو بث»ر البحر مع هريسة الجزر وصلصة البيستو.

RIGATONI  MUSHROOM  125
Morels mushroom creamed rigatoni

(V) (G) (D)

ريجاتو´ بالفطر
معكرونة ريجاتو´ مع فطر موريل وصلصة الكرÉة.

Add truffle   أضف الك�

TRUFFLE  R ISOTTO  175
Carnaroli risotto rice, Seasonal mushrooms, 
micro greens, parmesan cheese and truffle

(V) (D)

ريزوتو تروفل
ريزوتو كارنارويل مع الفطور املوسمية، براعم الخرضوات، جبنة البارميزان والك�.

YASAI  SOB A  95
Soba noodles with rich vegetable broth, beansprouts, spring onions,

asparagus, shiitake mushrooms, bok choy, tofu and broccoli
(V) (S) (Z)

ياساي سوبا
املعكرونة سوبا مع مرق االرز ،براعم الفاصوليا ،بصل االخرض،نبات الهليون ،فطر شيتاÊ ،بوك تشوي ،التوفو والقرنبيط االخرض. 

80

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



CHICKEN NUGGETS  55
Fried chicken with french fries

(G) (D)

تشيكن ناجتس
دجاج مقيل مع البطاطس املقلية املقرمشة.

CLASS IC SL IDER  90
Duo beef burger, lettuce, onion, tomato, gherkins, cheddar cheese,

mayonnaise with french fries
(G) (D)

كالسيك ساليدر
 ،àبرجر لحم البقر مع الخس، رشائح البصل، ط»طم، خيار الجرك äفط�

جبنة الشيدر، واملايونيز مع البطاطس املقلية.

PENNE POMODORO  60
Penne pasta in tomato sauce

(V) (G) (D)

بيني بومودورو
باستا بيني مع صلصة الط»طم.

SPAGHETTI  BOLOGNESE   70
Spaghetti with beef bolognese sauce and

parmesan cheese
(G) (D)

سباغيتي بولونيز 

سباغيتي مع صلصة بولونيز ولحم العجل املطحون وجبنة الربمزان.

YOUNGSTER’S CORNER
قاåة األطفال

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



SUSHI AND SASHIMI
سويش وساشيمي 

قطعة واحدة من نيج�ي و 3 قطع من ساشيمي مع كل طلب
Nigiri one pieces, Sashimi 3 pieces per order

SUSHI SASHIMI

SAKE      25 AED    48 AED
Salmon

UNAGI      30 AED    70 AED
Fresh water eel

TAKO      25 AED    54 AED
Octopus

HOTATE      43 AED    60 AED
Scallops

EBI      25 AED    45 AED
Cooked Shrimps

ASPARAGUS     15 AED    
Blanched asparagus nigiri

GUNKAN                     55 AED
Foie gras

IKURA GUNKAN         45 AED    
Salmon roe

SPICY SALMON GUNKAN       48 AED    
Salmon tartare Shichi-mi tōgarashi 
and mayo

INARI         40 AED    
Tofu filled with shiitake mushroom
and wakame

GUNKAN SELECTION

سويشساشيمي

سيك
سلمون

أوناجي 
سمك األنقليس

تاكو
أخطبوط 

هوتيت
محار

إيبي
روبيان مطبوخ

اسباراجوس
نيجري الهليون املطبوخ 

جونكان
كبد األوز 

إيكورا جونكان
بطارخ السلمون 

جونكان السلمون الحار
سلمون بصلصة توغارايش ترتار واملايونيز

إيناري
توفو محشو بفطر شيتاÊ والواكامي 

GUNKAN SPECIALS         95 AED    
Sushi Gunkan Chef’s selection
“Langoustine, Organic salmon
with sesame oil, foie-grass and
Ikura salmon roe (4 pieces).

كونكان خاص
السويش كونكان ،اختيار الطهاة.

انجوستيني ، سمك السلمون مع زيت السمسم،

فوكراس،ولكورا سلمون رول 

مجموعة جونكان 

قطعتان مع كل طلب 
2 Pieces per order

YELLOWFIN TUNA    30 AED    65 AED
Premium tuna

تونا الصفراء
تونا متميزة

(SF)

(SF)

(SF)

(SF)

(SF)

(SF)

(V)

(SF)

(SF) (S)

(V) (S)

(SF) (Z)

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



8 قطع مع كل طلب

8 pieces per order

KATSU KAPPA  40
Nori outside, cucumber inside

(V)

كاتسو كابا
طحالب بحرية من الخارج ورشائح الخيار من الداخل. 

SAKE MAKI   60
Nori outside, fresh salmon and wasabi

(SF) (S)

Êما  Êسا

 سمك سلمون طازج وواساé مغلّف بالطحالب (م (ب) (ح)

MAGURO MAKI   65
Nori outside, fresh tuna, wasabi and chives

(SF) (S)

Êماغورو ما   
تونا طازجة، واساé وثوم مغلّف بالطحالب (م ب) (ح)

HAMACHI  MAKI   75
Nori outside, fresh yellowtail and yuzu koshu

(SF) (S)

  Êهاماتيش ما
سمك الذيل األصفر الطازج ويوزو كوشو مغلّف بالطحالب (م ب) (ح)

HOSOMAKI ROLLS
Êلفائف هوسوما

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



6 قطع مع كل طلب
6 pieces per order

KAMO TO KYURI   60
Sesame seeds and rice outside, duck, cucumber, leeks, celery,

tenkasu and hoisin sauce inside
(G) (N)

كامو تو كيوري 
بذور السمسم واألرز من الخارج ولحم البط والخيار والكرات والكرفس وتينكساو وصلصة هويسن من الداخل.

CRISPY CRASY C ALIFORNIA ROLL  55
Crispy outside, crab sticks, cucumber, mayo, tenksau, tobiko and avocado

inside topped with surimi crab
(SF) (D) (G)

لفائف كاليفورنيا املقرمشة
مقرمش من الخارج مع عيدان السلطعون والخيار واملايونيز وتينكساو وتوبيكو وأفوكادو من الداخل مغطى بطبقة من سلطعون سورÉي.

SP ICY SALMON SKIN ROLL  75
Togarashi outside, fried salmon with spicy mayonnaise inside

(S) (SF) (N)

لفائف جلد السلمون الحارة
توجارايش من الخارج والسلمون املقيل مع املايونيز املبهر من الداخل.

PHILADELPHIA SALMON  60
Smoked salmon outside, cream cheese, mango with cucumber inside

(SF) (D)

سلمون فيالدلفيا
سلمون مدخن من الخارج مع الجبنة الكرÉية واملانجو والخيار من الداخل.

ROCK AND ROLL EEL   60
Eel outside, avocado with salmon inside

(SF)

تشكيلة روك آند رول من سمك األنقليس
سمك األنقليس من الخارج مع األفوكادو والسلمون من الداخل.

URAMAKI ROLLS
Êلفائف أوراما

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



AVOC ADO DRAGON ROLL  75
Avocado outside, shrimp tempura with mayo inside

(D) (SF) (G)

لفائف األفوكادو دراجون
أفوكادو من الخارج مع الروبيان واملايونيز من الداخل.

SP ICY SHRIMP MANGO ROLL  70
Mango and cucumber outside, shrimp, asparagus with wasabi mayo inside

(SF) (S)

لفائف الروبيان واملانجو الحارة
مانجو ورشائح خيار من الخارج مع الروبيان والهليون وواساé مايونيز من الداخل.

SUPER SALMON  105
Smoked salmon outside, fried salmon, shichi-mi tōgarashi and

mayo inside topped with salmon
(SF) (S) (G) (Z)

سوبر سلمون
 سلمون مدخن من الخارج مع خليط من السلمون املقيل وتوجارايش

واملايونيز من الداخل ويكون مغطى بالسلمون.

RAINBOW ROLL 85
Crab, mayonnaise, sesame, topped with salmon, tuna, avocado and jalapeño

(G) (S) (SF)

  رينبو رول
سلطعون، مايونيز، سمسم، مغطاة بسمك سلمون، تونا، أفوكادو وهالبينو

 (ج) (م ب) (ح)

TORCHED SALMON 65
Tuna, asparagus, spicy mayonnaise, tobiko topped with blow torched fresh salmon and soya pearls

(G) (S) (SF)

 تورتشد سلمون
تونا، هليون، مايونيز حار، توبيكو مغطاة بسمك سلمون طازج وآللئ الصويا 

(ج) (م ب) (ح)

TUNA TRUFFLE  85
Chives, Tuna, truffle mayo topped with eel and truffle

(G) (SF)

  تونا ترافل
ثوم، تونا، مايونيز مغطاة بسمك ايل والك�

 (ج) (م (ب) 

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



SUSHI BOAT SELECTION
تشكيلة السويش بوت

ULTIMATE SALMON 19 pieces  195
3 Sake Salmon, 4 Super Salmon, 4 Spicy Salmon Skin, 2 Spicy Salmon Gunkan,

2 Nigiri Sake, 4 Philadelphia Salmon
(S) (G) (SF) (D) (Z)

تشكيلة السلمون الفائقة
19 قطعة مقابل

3 سيك سلمون، 4 سوبر سلمون، 4 جلد السلمون الحار، 2 جونكان السلمون الحار، 2 نيج�ي سيك، 4 قطع سلمون فيالدلفيا.

C ALIFORNIA DREAM 18 pieces  125
6 Philadelphia Salmon, 6 Crispy Crazy California, 6 Rock and Roll Eel

(SF) (D)

كاليفورنيا دريم
18 قطعة مقابل 

6 قطع سلمون فيالدلفيا، 6 لفائف كاليفورنيا املقرمشة، 6 لفائف من تشكيلة روك آند رول من سمك األنقليس. 

VEGGIE  18 pieces  95
4 Arabic Inspired Maki, 6 Kappa Maki, 4 Fotomaki Veggie,

2 Asparagus Nigiri,  Wakame, 2 Inari
(V) (D) (N)

تشكيلة فيجي من
18 قطعة مقابل 

4 ماÊ املستوحى من نكهات عربية، 6 كابا ماك، 4 فوتوماÊ الخضار، 2 نيج�ي الهليون، 1 واكامي، 2 إناري.

SUPER MIX  40 pieces  355
4 Rock And Roll Eel, 2 Salmon Gunkun, 4 Philadelphia Salmon, 3 Sashimi Salmon

6 Komoto Kyuri, 6 Katsu Kappa, 2 Nigiri Tuna, 4 Arabic Inspired Sushi
4 Super Salmon, 5 Crispy California

(S) (G) (SF) (D) (N) (Z)

التشكيلة الرائعة سوبر ميكس من
40 قطعة مقابل 

4 لفائف تشكيلة روك آند رول من سمك األنقليس، 2 سلمون جونكان، 4 سلمون فيالدلفيا، 

3 سلمون ساشيمي، 6 كوموتو كيوري، 6 كاتسو كابا، 2 تونا نيج�ي،

 4 سويش مستوحى من نكهات عربية، 4 سوبر سلمون، 5 لفائف كاليفورنيا املقرمشة.

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



SWEET ENDING
التحلـيـة

SNOW WHITE  95
Chocolate dome, soft meringue, strawberry chocolate ganache, mango

passion fruit puree, almond chocolate cookies and toffee
(V) (N) (D) (G) (Z)

سنو وايت
قبة من الشوكوالتة مع امل�انغ الطري، جاناش الشوكوالتة مع الفراولة، هريس باشن فروت املانجو،

 بسكويت اللوز الشوكوالتة، وحلوى التويف.

CHOCOLATE COFFEE  T IRAMISU  50
Blend of coffee in between layers of espresso-soaked lady finger

and mascarpone cheese
(V) (D) (G)

ت�اميسو القهوة الشوكوالتة
بودرة القهوة بà طبقات بسكويت "ليدي فنجر" املغطسة باإلسربيسو وجبنة ماسكربو´. 

CRÈME BRÛLÉE   55
French custard and caramelised sugar

(V) (D)

كريم بروليه
الكاسرتد الفرنيس املحىل بالكراميل.

FLOATING ISLAND  85
Meringue floating on a yogurt creme anglaise with caramel sauce, 

pecans and seasonal berries
 (D)

فلوتينغ أيالند  
م�ينغ فوق كرÉا انجليزية مع صلصة الكراميل، وجوز البقان والتوت املوسمي (ل)

TARTE F INE AUX POIRES   55
Thin crust pear tart with vanilla ice cream

 (D)

تارت فà أو بوار 
تارت باإلجاص مع املثلجات بنكهة الفانيال (ل)

RAW MATCHA GREEN TEA & MINT CHEESEC AKE  110
Served with meringue and raspberry

(N)

تشيزكيك بالشاي األخرض والنعناع  
م مع امل�ينغ والتوت األحمر (ن)  تُقدَّ

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



CHOCOLATE FONDANT  75
Rich chocolate cake with a warm center of white

chocolate with vanilla ice cream
(V) (G) (D) (N) 

فوندان الشوكوالتة
كيكة الشوكوالته الغنية املحشوة بالشوكوالتة البيضاء الدافئة مع آيس كريم الفانيليا.

PANNA COTTA  50
Vanilla-infused Italian custard and berries

(G) (D)

بانا كوتا
الكاسرتد اإليطايل بالفانيليا والتوت

LEMONGRASS  PROFITEROLE  80
Choux pastry, lemongrass-infused pastry cream,

chocolate sauce and almonds
(N) (D) (G) 

بروفيرتول عشب الليمون
فطائر الشو مع كرÉة املعجنات املمزوجة ñنقوع عشب الليمون، وصوص الشوكوالته واللوز.

THE PASS ION FRUIT   80
Passion fruit cheese cake with torched soft meringue

(V) (G) (D) (Z)

ذا باشن فروت
تشيز كيك الباشن فروت مع طبقة من امل�انغ الطري املعرّض للهب.

MOCHI   55
Traditional rice wrapped ice cream selection “Chocolate, mango and Matcha”

(V) (D)

موتيش
تشكيلة اآليس كريم املغلف باألرز بنكهات املثلجات التالية: مانجو أو شوكوالتة أو ماتش.

FRUIT  PLATE  65
Selection of seasonal fruits

(V)

طبق فواكه
تشكيلة من الفواكه املوسمية.

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (A) Contains Alcohol (SF) Contains Seafood (Z) Zaya Best sellers

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



Every artistry and craft tells a story. 
I’m not just a Chef but a storyteller.





Ginger  Dream  
Refreshing, sweet & sour mocktail with strawberry, 

ginger and orange flavours.

جينجر دريم
مرشوب منعش حلو وحامض بنكهة الفراولة والزنجبيل والربتقال.

AED 45

Peachy  App le
Lovely combination of peach, apple and vanilla 

will elevate your day and restore your energy levels. 

بيتيش آبل
مزيج رائع من الخوخ والتفاح والفانيليا سيحسن يومك 

ويعيد تنشيط مستويات طاقتك.

AED 45

V i r g in  Mo j i to
Mint, citrus juice and soda come together in a delicious,

 refreshing mocktail that can be enjoyed any time of the year. 
Available in classic, strawberry or passion fruit flavours.

ف�ج� موهيتو
مزيج من النعناع وعص� الحمضيات والصودا يف مرشوب لذيذ ومنعش �كن

 االستمتاع به يف أي وقت من السنة. متوفر بنكهة كالسيكية أو فراولة أو الباشن فروت.

AED 45 

V i r g in  Co lada
Welcome to a tropical temptation - a mix of coconut

cream and pineapple juice. Feel the pleasure in every sip.   

ف�ج� كوالدا
ممرحبًا بك يف تجربة استوائية مغرية مع مزيج من جوز الهند

 والقشدة وعص� األناناس واشعر بالسعادة مع كل رشفة.

AED 50

MOCKTAILS
مرشوبات

خالية من الكحول

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

NON ALCOHOLIC



Grape f ru i t  Spr i t z
Meet your new favorite light, effervescent spritz with 

grapefruit and ginger flavours. Perfect for summer sipping. 

سربيتز الجريب فروت
تعرّف عىل النكهة الجديدة املفضلة لديك واملفعمة بالحياة من السربيتز مع الجريب

 فروت والزنجبيل. مرشوب مثايل الحتسائه خالل الصيف.

AED 90

Purp le  Ra in
Looking for a refreshing cocktail? Berries, Gin and Bubbles 

come together to make this mellow drink, an ideal accompaniment for your day.

ب�بيل رين
هل تبحث عن كوكتيل منعش؟ مزيج من التوت والجن والفقاعات يجعل من هذا املرشوب الخفيف مرافق مثايل ليومك.

AED 90

H idden  Garden
Gin, basil, green apple and cucumber 

give this fizzy cocktail a cooling sensation. 
Enjoy iconic freshness.

هيدن جاردن
يعطي مزيج الجن والريحان والتفاح األخرض والخيار هذا الكوكتيل

 الفوار إحساًسا بالربودة املنعشة حيث �كنك االستمتاع باالنتعاش املثايل.

AED 90

Magno l i a  Punch
A genuine whisky punch shake with creamy texture contrasting 

with pomegranate and cherry. Pleasurable experience after which you 
will never go back to classics.

ماغنوليا بنش
مخفوق الويسÆ األصيل الكثيف املتناسج مع الرمان والكرز. تجربة ممتعة لن

 تعود بعدها إىل املرشوبات الكالسيكية أبداً.

AED 90

L i ke  the  Old  T imes
Our Signature take on whisky sour. 

With addition of famous Italian liqueur it tastes just delicious.

اليك ذي أولد تا�ز
وصفتنا الخاصة من مرشوب الويسÆ سور اللذيذ مع خليط من املرشوبات الكحولية اإليطالية الشه�ة.

AED 90

SIGNATURE COCKTAILS
ALCOHOLIC

الكوكتيالت الخاصة
كُحولِية

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



P ina  Co lada
Almost everyone has heard of Pina Colada. The delicious, 

sometimes far too tempting rum, pineapple and coconut cocktail that 
was featured in the 1979 Robert Holmes song.

بينا كوالدا
سمع الجميع عن املرشوب الشه� واملغري البينا كوالدا املكون من مرشوب الرّم واألناناس

 وجوز الهند، والذي ظهر يف أغنية روبرت هوملز عام 1979.

AED 100

Apero l  Spr i t z   
Sharpen your palate with Aperol topped up with

 Prosecco and dash of soda water.

أب�ول سربيتز
متع حاسة التذوق لديك مع مرشوب األب�ول مع مزيج من مرشوب الربوسيكو واملياه الغازية.

AED 80

Mo j i to
Cuban Classic made with premium white rum, citrus juice, 

mint leaves and topped with soda. Available in classic, 
strawberry or passion fruit flavours.

موهيتو
رشاب كالسيÆ كوÑ مصنوع من الرّم األبيض الفاخر وعص� الحمضيات وأوراق النعناع والصودا.

 متوفر بالنكهة الكالسيكية أو فراولة أو الباشن فروت.

 AED 75

Margar i t a
Mexico's very own mix of Tequila, Orange Liqueur and citrus juice, served straight up, 

frozen or over ice. Available in classic, strawberry or passion fruit flavours. 

مارجريتا كالسيكية
مزيج املكسيك الخاص املكون من التيكيال ومرشوب الربتقال الكحويل وعص� الحمضيات ويقدم مجّمد 

أو مع الثلج أو بدون ثلج. متوفر بالنكهة الكالسيكية أو فراولة أو الباشن فروت.

AED 75

On The  Beach  
The perfect summer cocktail: vodka, peach liqueur, 
cranberry and orange juices. Beautiful and vibrant!

أون ذي بيتش
كوكتيل الصيف املثايل املكون من الفودكا ومرشوب الخوخ الكحويل والتوت الربي وعص� الربتقال. مذاق رائع ومنعش!

AED 75

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

CLASSIC COCKTAILS
ALCOHOLIC

الكوكتيالت الكالسيكية
كُحولِية



Daiqu i r i   
Invented for the famous American writer, traveller 

and all-round adventurer, Ernest Hemingway, 
this cocktail is a delicious mix of Rum, citrus juice and simple syrup. 

Straight up, frozen or over ice, it can be classic, with strawberry or passion fruit flavours. 
Choose the way you like it.

AED 75

داكوري
 اخُرتع هذا الكوكتيل للكاتب واملسافر واملغامر األمريÆ الشه� إرنست همنجواي ويحتوي عىل مزيج لذيذ

.من الرّم وعص� الحمضيات ورشاب السكر ويقدم مجّمد أو مع الثلج أو بدون ثلج، أو عىل الطريقة الكالسيكية مع نكهات الفراولة أو الباشن فروت حسب الرغبة

Mai  Ta i
The Mai Tai is one the most iconic rum drinks to come out of the Tiki scene.

 This classic Rum Cocktail is too much fun to pass up, especially on those hot days of summer.

ماي تاي
يعد املاي تاي من أشهرة مرشوبات الرّم يف الثقاقة التيكية. هذا الكوكتيل املكون من الرّم الكالسيÆ اليفوت خاصة يف أيام الصيف الحارة.

AED 75

C l a s s i c  P imm's  
A thirst-quenching, supremely summery drink with fruits, 

cucumber and lemonade. Anyone for Pimm's? 

Æالبيمز الكالسي
مرشوب صيفي ُمنعش من الفواكه والخيار وعص� الليموناضة. هل من مجرب للبيمز؟

AED 75

Manha t t an
Classic cocktail believed to date back to the late 1800s. 

It's made with a bracing mixture of bourbon mixed 
with sweet vermouth and a dash of Angostura bitters.

مانهاتن
كوكتيل كالسيÆ يعتقد أنه يعود إىل أواخر القرن التاسع عرش مصنوع من خليط البوربون

 املمزوج مع الف�موث الحلو وقليل من خليط األنجوستورا املر.

AED 75

Old  Fash ioned
One of the greatest classic cocktails, Old Fashioned, is a delicious concoction of four ingredients - 

whiskey, sugar, bitters and water. It has stood the test of time, thanks to its irresistible balance.

أولد فاشند
يعد أولد فاشند واحد من أعظم الكوكتيالت الكالسيكية، وهو عبارة عن خليط لذيذ من أربعة مكونات - الويسÆ والسكر والجعة واملاء.

 ولقد اجتاز اختبار الزمن بفضل توازن مكوناته التي ال تقاوم.

AED 90

Long  I s l and  I ced  Tea
Combination of five white spirits: Vodka, Rum, Gin, 

Tequila and Orange Liqueur mixed with lemon juice & cola.

الشاي املثلج لونغ آيالند
مزيج من خمسة مرشوبات روحية بيضاء: الفودكا والرّم والجن والتيكيال والربتقال الكحويل مع عص� الليمون والكوال.

AED 90

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

Bottle الزجاجة

Glass القدح

Bot t l e  Beer زجاجة ب�ة  

Heineken, Holland        هاينكن، هولندا  AED 45

Corona, Mexico           كورونا، املكسيك  AED 45

Stella Artois, Belgium    ستيال أرتوا، بلجيكا  AED 45

Asahi, Japan                  أساهي، اليابان  AED 45

Draught  Beer ب�ة من الربميل  

Peroni, Italy  إيطاليا ،Üب�و  AED 55

BEER
مرشوبات فوارة

Honjozo  هونجوزو

Clean and rich Honjozo Sake with super 
dry finish. Served warm or chilled.
.هونجوزو ساÞ نضيف وغني بالطعم مع مذاق نهاÝ جاف ويقدم ساخن أو بارد

Futsushu  فوتسوشو

Award winning easy drinking sake with smooth dry 

finish. Served warm or chilled.
.مرشوب الساÞ الحائز عىل جوائز مع مذاق نهاÝ جاف ويقدم ساخن أو بارد

SAKE (TASTE OF AS IA)
ساÞ (الطعم اآلسيوي)

AED 110

180ml
180مل

AED 210

300ml
300مل

AED 510

AED 70 AED 130

720ml
720مل

CHAMPAGNE
شامبانيا

Moët & Chandon, Brut Imperial, NV  
مويت آند شاندون، بروت إمربيال 


Taittinger Brut Réserve, NV
 تيتانج� بروت ريزيرف 

AED 165 AED 850

AED 165 AED 850

Glass (150ml)
كوب (150مل)

Bottle
الزجاجة

Brut Prosecco Superiore Valdobbiadene, 
Villa Sandi, Italy
 بروت بروسيكو سوب�يور فالدوبياديني، فيال ساندي، إيطاليا

SPARKLING WINE
النبيذ الفوار

AED 75 AED 360

Glass (150ml)
كوب (150مل)

Bottle
الزجاجة



All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

WINE
النبيذ

WHITE WINE
النبيذ األبيض
Chardonnay, Oxford Landing Estates, Australia
شاردونيه، أكسفورد الندينج إستيتس، أسرتاليا

Gavi di Gavi, Cossetti, Piedmont, Italy
جايف دي جايف، كوسيتي، بيدمونت، إيطاليا

Babydoll, Sauvignon Blanc, Marlborough, 
New Zealand
بيبي دول، سوفيجنون بالنك، مارلبورو، نيوزيلندا

Pascal Jolivet ‘Attitude’ Sauvignon Blanc, 
Loire Valley, France
باسكال جوليفيت "اتيتيود" سوفيجنون بالنك، لوار فايل، فرنسا

ROSÉ WINE          
النبيذ الوردي
Rosé d’Anjou, Domaines des Nouvelles
Loire Valley, France
روز دونجو، دومان دو نوفيل، لوار فايل، فرنسا

Château de L’Aumérade Cuvée, Cru Classé,
Côtes de Provence, France
شاتو دو لوم�اد كويف، كرو كاليس، كوت دو بروفانس، فرنسا

RED WINE
النبيذ األحمر
Cabernet Sauvignon–Shiraz,
Oxford Landing Estates, Australia
كاب�نت ساوفيجنون - ش�از، أكسفورد الندينج إستيتس، أسرتاليا

Malbec, Enrique Foster Ique, Mendoza, Argentina
مالبيك، إنيÆ فوسرت إيك، مندوزا، األرجنت�

Chianti Classico DOCG, Gabbiano, Tuscany, Italy
غابيانو، توسكانا، إيطاليا ،DOCG شانتي كالسيكو

Pinot Noir, Pascal Jolivet ‘Attitude’,
Loire Valley, France
بينو نيور، باسكال جوليفيت "اتيتيود"، لوار فايل، فرنسا
 

AED 60

AED 70

AED 70

AED 80

AED 290

AED 340

AED 340

AED 390

AED 60

AED 80

AED 60

AED 70

AED 70

AED 80

AED 290

AED 340

AED 340

AED 390

AED 280

AED 380

Glass (150ml)
كوب (150مل)

Bottle
الزجاجة



Sweet  Wine ُمحىل  نبيذ 
Brown Brothers Special Late Harvest, 
Orange Muscat & Flora,  Australia
 براون بروذرز سبيشال ليت هارفست، أورانج مسقط وفلورا، أسرتاليا

Por t بورت 
Cockburn's Fine Ruby
Ñكوكربنز فاين رو

Taylor's Fine Tawny
Üتايلورز فاين تاو

Sherr y ش�ي 
Lustau Amontillado
الستو امونتيالدو

SWEET & FORTIF IED WINE
نبيذ ُمحىل ومقوى

AED 85 AED 330

AED 60 AED 460

AED 60 AED 460

AED 60 AED 460

Glass (150ml)
كوب (150مل)

Bottle
الزجاجة

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

Shot كوب Bottle زجاجة

SP IR ITS
سب�يتس

Sp i r i t s  |  Vodka
مرشوبات روحية | فودكا

Stolichnaya Premium       ستولشنايا بر�يوم AED 50 AED 800

Russian Standard            ستاندرد الرويس AED 50 AED 800

Grey Goose                  جريي جووس AED 70 AED 1300

Belvedere                      بلفيدير AED 70 AED 1300

Ciroc (gluten free)         س�وك (خال من الغلوت�) AED 70 AED 1300

Beluga Gold                   بيلوغا جولد AED 180 AED 3800

Sp i r i t s  |  G in
مرشوبات روحية | جن

Bombay Sapphire            بومباي سفاير AED 50 AED 800

Hendrick's                     هندريكس AED 70 AED 1300

Tanqueray 10  10            تانك�اي AED 70 AED 1300

No.3 London Dry          رقم 3 لندن دراي AED 70 AED 1300

Nikka Coffey (Japan)       نيكا كويف (اليابان) AED 75 AED 1400

Gin Mare                       جن ماري AED 75 AED 1400

Monkey 47  47                     Æمون AED 100 AED 1500



Shot القدح Bottle الزجاجة

Sp i r i t s  |  Rum
مرشوبات روحية | رّم

Bacardi White                             باكاردي وايت  AED 50 AED 800

Bacardi Oakheart                        باكاردي أوكهارت AED 60 AED 1000

Bacardi 8                                    8 باكاردي AED 70 AED 1300

Appleton Signature Blend            أبليتون  سغنيترش بلند AED 60 AED 1000

Appleton 12 YO                         أبليتون 12 سنة AED 70 AED 1300

Appleton 21 YO                          أبليتون 21 سنة AED 160 AED 3400

Captain Morgan White                مورغان وايت äكاب AED 50 AED 800

Captain Morgan Dark                 مورغان دارك äكاب AED 60 AED 1000

Ron Zacapa XO                         رون زاكابا اكس أو AED 180 AED 3800

Sp i r i t s  |  Tequ i l a
مرشوبات روحية | تيكيال

Jose Cuervo Silver                      خوسيه كويرفو سيلفر   AED 50 AED 800

Jose Cuervo Gold                       خوسيه كويرفو جولد AED 55 AED 900

Patron Silver                               برتون سيلفر AED 65 AED 1200

Patron Reposado                        برتون ريبوسادو AED 75 AED 1400

Patron Anejo                              برتون أنيهو AED 90 AED 1800

Don Julio Anejo                          دون هوليو أنيهو AED 95 AED 1900

Don Julio 1942                                   دون هوليو          AED 280 AED 6000

Sp i r i t s  |  S i ng l e  ma l t  wh i skey
Æمرشوبات روحية | سنجل مالت ويس

Glenfiddich 12 YO                       غلنفيدك 12 سنة AED 70 AED 1300

Glenmorangie Original                غلينمورنجي أوريجينال    AED 70 AED 1300

Laphroaig 10 YO                          ليفرويج 10 سنوات AED 80 AED 1600

Macallan 12 YO                           ماكاالن 12 سنة   AED 80 AED 1600

Macallan 15 YO                           ماكاالن 15 سنة AED 120 AED 2400

Macallan 18 YO                           ماكاالن 18 سنة AED 250 AED 5500

Sp i r i t s  |  B l ended  scotch
مرشوبات روحية | بلينديد سكوتش

Dewar's White Label                   دوارز وايت ليبل   AED 50 AED 800

Chivas 12                                   12 شيفاس AED 70 AED 1300

JW Black Label                           جي دبيليو بالك ليبل  AED 70 AED 1300

JW Gold Label                            جي دبيليو جولد ليبل   AED 90 AED 1800

JW Blue Label                             جي دبيليو بلو ليبل AED 270 AED 5900

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

1942



Sp i r i t s  |  I r i sh  wh i skey
مرشوبات روحية | الويسå األيرلندي

Jameson                        جيمسون  AED 65 AED 1200

Sp i r i t s  |  J apenese  wh i skey
Üاليابا åمرشوبات روحية | الويس

Nikka from the Barrel    نيكا من الربميل  AED 70 AED 1000

Sp i r i t s  |  Bourbon  and  Tennessee
مرشوبات روحية | بوربون آند تينييس

Jim Beam                       جيم بيم AED 60 AED 1000

Jack Daniel's                  جاك دانييلز AED 60 AED 1000

Woodford Reserve        وودفورد ريزيرف AED 70 AED 1300

Maker's Mark                 ماك�ز مارك   AED 70 AED 1300

Sp i r i t s  |  Brandy
مرشوبات روحية | براندي

Hennessy VS                  هينييس يف أس AED 60 AED 1000

Hennessy VSOP             Ñ هينييس يف أس أو   AED 80 AED 1600

Hennessy XO                هينييس أكس أو AED 180 AED 3800

Remy Martin XO           ر�ي مارتن أكس أو AED 180 AED 3800

Courvoisier XO AED 180 AED 3800

Shot القدح Bottle الزجاجة

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

SP IR ITS  I  APERIT IFS  &  
L IQUEURS مرشوبات روحية | أب�يتيفس آند ليكيورز

Aperol                          أب�ول AED 50 AED 800

Campari                        كامباري AED 50 AED 800

Martini Bianco               مارتيني بيانكو AED 50 AED 800

Martini Rosso                مارتيني روسو AED 50 AED 800

Limoncello                    ليمونشالو AED 50 AED 800

Pimm’s No 1                    بيمز رقم                       AED 50 AED 800

Malibu                           ماليبو AED 50 AED 800

Amaretto di Saronno     أماريتو دي سارونو AED 60 AED 1000

Bailey's Irish Cream       بايليز كريم األيرلندي AED 60 AED 1000

Cointreau                     كوينرتو AED 60 AED 1000

Grand Marnier              جراند مارن� AED 60 AED 1000

Jägermeister                  جياج�مايسرت AED 60 AED 1000

Sambuca                       سمبيوكا AED 60 AED 1000

Frangelico                     فرانجيليكو AED 60 AED 1000

Southern Comfort         ساوثرن كومفورت AED 60 AED 1000

Patron XO Café            برتون أكس أو كفيه AED 60 AED 1000

Jack Daniel's Honey       جاك دانيال هني AED 60 AED 1100

Pernod                          ب�نود AED 60 AED 1000

1



Mango, Orange , P ineapp le , Waterme lon , Lemon&Mint
مانجو، برتقال، أناناس، بطيخ، ليمون ونعناع

40 AED

Carrot , Lemon , Green  App le , Pomegrana te , Grape f ru i t
جزر، ليمون، تفاح أخرض، رمان، جريب فروت

40 AED

SOFT DRINKS
املرشوبات الغازية

Coca  Co la , D ie t  Coke , Fan ta , Spr i te , D ie t  Spr i te  
كوكا كوال، دايت كوك، فانتا، سربايت، دايت سربايت

35 AED

Soda , Ton i c , G inger  A le  
صودا ، تونيك ، جنجر إيل

35 AED

Rose  Lemonade , Cucumber  Soda
ملونادة وردية، صودا بالخيار

40 AED

Red Bu l l  (Regu l a r  or  Sugar  Free )
(ريد بول (عادي أو خايل من السكر

50 AED

FRESH JUICES
عصائر طازجة

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

WATER
ماء

Voss  S t i l l , Norway
فوس ستيل، الèويج

Small    -  Large

AED 25   -   AED 45

Voss  Spark l i ng , Norway
فوس سباركلنج، الèويج

Small    -  Large

AED 25  -   AED 50

HOT DRINK
القهوة والشاي

Cof fee قهوة 

Americano                       أمريكانو AED 30

Espresso                          إسربسو AED 25

Espresso Macchiato          إسربيسو ماكياتو AED 30

Double Espresso              إسربسو مزدوج AED 30

Café Latte                        كافيه التيه AED 35

Cappuccino                      كابتشينو AED 35

Turkish Coffee                  قهوة تركية AED 30

Hot Chocolate                 شكوالته ساخنة AED 30

Iced Coffee (americano/latte)   AED 40

Coffee Flavourings (upon request): chocolate, vanilla, hazelnut, caramel.
نكهات القهوة (حسب الطلب): شوكوالتة، فانيليا، بندق، كراميل

Tea الشاي 

Black: Earl Grey/English Breakfast   AED 35

األسود: إيرل غراي / إنغلش بريكفاسك

Herbal & Green: Green/Jasmine/Camomile   AED 35

األعشاب واألخرض: أخرض / ياسم� / بابونج

Iced Tea: Lemon/Peach/Berry  AED 40

الشاي املثلج: ليمون / خوخ / توت

قهوة مثلجة (أمريكانو / التيه)



Romeo y  Ju l i e t a  w ide  Church i l l
روميو واي جولييت وايد ترششل

AED 260

Romeo y  Ju l i e t a  Pe t i t  Church i l l
روميو واي جوليت بيتيت ترششل

AED 220

Coh iba  S i g lo  IV
(IV) كوهيبا سيجلو الرابع

AED 330

Coh iba  P i r amides  Ex t ra
كوهيبا ب�اميديز إكسرتا

AED  730

Par tagás  Ser i e  D No. 4
برتاغس س�ي "د" رقم 4

AED 200

CIGARETTES
السجائر

Mar lboro  S i l ver, Go ld , Red , Doub le  I ce
مارلبورو فيض، ذهبي، أحمر، دبل آيس

AED 60

Par l i ament  Aqua  B lue      
برملان أكوا بلو

AED 60

CIGARS
السيجار

  



HOOKAH | SHISHA
هوكا | شيشة

Cherr y كرز 

Grape عنب 

Doub le  app le تفاحت� 

Lemon  ليمون 

M in t نعناع 

Berr y توت 

Sweet  me lon  شêم 

Rose ورد 

Sa lom سالوم  

S t rawberr y فراولة  

Waterme lon  بطيخ 

AED 150

Grape  and  m in t عنب ونعناع 

Doub le  app le  and  m in t تفاحت� ونعناع 

Lemon and  m in t ليمون ونعناع 

Orange  and  m in t برتقال ونعناع 

Berr y  and  m in t توت ونعناع 

Cherr y  and  m in t كرز ونعناع 

S t rawberr y  and  m in t فراولة ونعناع 

Sweet  me lon  and  m in t شêم ونعناع  

Waterme lon  and  m in t بطيخ ونعناع 

Rose  and  m in t ورد ونعناع 

AED 200

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

MIXED FLAVOUR
نكهات مخلطة




