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TABBOULEH 37 (V) (G)
Light and fresh chopped tomatoes, green onion, parsley and mint 
tossed with lemon oil dressing
تبولة
طماطم طازجة مقطعة مع البصل األخضر، والبقدونس،
والنعناع، مضافًا إليها صلصة زيت الليمون

فتوش
تشكيلة طازجة من الطماطم، والخيار، والنعناع، والبقدونس، والبصل،
والبقلة، والخس، والخبز المقلي مع صلصة دبس الرمان

FATTOUSH 37 (V) (G) (Z)
A fresh pick of tomatoes, cucumber, mint, parsley, onion, purslane, lettuce and
fried bread with our special pomegranate molasses dressing

سلطة الجرجير والزعتر
اوراق الجرجير .والزعتر. والطماطم. والبصل والسماق مع صلصة الليمون وزيت الزيتون

ROCCA ZAATAR SALAD 30 (V)
Rocket leaves, thyme, tomato, onion and sumac tossed with lemon olive oil dressing

RAHEB 35 (V)
Whole roasted eggplant with vegetables
سلطة الراهب بازنجان المشوي مع الخضار

MOUSSAKA 38 (V)
Oven baked layers of fried eggplant immersed in tomato sauce
مسقعة
شرائح الباذنجان المقلي والمح ّضر بالفرن مع صلصة الطماطم

MOUHAMARA 39 (V) (S) (G) (D) (N)
Chilli paste, bread crumbs, olive oil, walnut
مّحمرة
معجون دبس الفلفل الحارمع فتات الخبز,وزيت الزيتون والجوز

مّتبل
الباذنجان المشوي مع الطحينة والليمون وزيت الزيتون

MOUTABAL 37 (V) (D) (N)
Grilled aubergine with tahina, lemon and olive oil

محشي ورق العنب
أوراق العنب المحشوة بالرز والطماطم والبقدونس

STUFFED VINE LEAVES 33 (V) (N)
Grapevine leaves stuffed with rice, tomatoes and parsley

ساشيمي سمك
لحم سمك ا النيء مع صلصة الصويا اسأل خادمك على نوعية السمك الطازج اليومي

CHEF’S SASHIMI (SF) (Z)
Be sure to ask your server for our pick of the day
Subject to availability and seasonality
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(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (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



LABNEH WITH GARLIC 30 (V) (D)
Thick strained yoghurt mixed with fresh crushed garlic
لبنه مع الثوم
لبن زبادي سميك ممزوج بالثوم الطازج

TAJIN SAMAK 58 (S) (N) (SF)
Baked hammour fish and sliced onion sautéed in olive oil, mixed with
tahina paste and lemon juice
طاجن السمك
سمك الهامور المشوي مع شرائح البصل مقلي بزيت الزيتون ممزوج مع معجون الطحينه وعصير 
الليمون

SHANKLISH 40 (V) (S) (D)
Aged pungent goat cheese with chopped onion, sun-dried tomato, parsley, 
cherry tomato and olive oil
شنكليش
جبنة ماعز الذعه مع مع البصل والبقدونس وطماطم مجففه وزيت الزيتون

BATRAKH 95 (SF)
Thin slices of dried fish roe topped with garlic and olive oil
بطرخ
شرحات من سمك البطرخ مع ثوم والزيت الزيتون

HUMMUS 32 (V) (N)
Chickpea puree, tahina, lemon juice and olive oil
ّحمص
ح ّمص بالطحينة مع عصير الليمون وزيت الزيتون

HOOKED SEAFOOD HUMMUS 50* (N) (S) (Z)
Hummus Beiruti topped with our chef’s seasonal seafood fisherman sauce
هوكيد ثمار البحر حمص
حمص بيروتي مع ثمار البحر وصلصة رجل السمك

TRIO HUMMUS 40 (V) (N)
A selection of hummus varieties including pesto, beetroot and classic
ثالثي حمص
اختيار حمص، الحبق حمص الشوندر االحمر، وحمص الكالسيك

HUMMUS BEL LAHME 45 (N)
Hummus topped with our signature Ras Asfour
حمص بالحمة
حمص بالطحينه مع لحمه رأس العصفور وصنوبر المقلي

Sauvignon Blanc, Craggy Range
Te Muna Road, Martinborough, New Zealand

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (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
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Craggy Range is an iconic family owned winery producing 
expressive wines re�ective of the place and its people. This 
Sauvignon Blanc comes from a selection of vines growing in the 
ancient stony soils of Marlborough. Flavours of lime, passion fruit 
and white peach show alongside the dry, mineral sensation of the 
place that’s unique to these soils and ideal for immediate 
enjoyment. 

*The perfect complement to your Hooked Seafood Hummus



BATATA HARRA 35 (V) (S)
Fried diced potatoes sautéed with garlic, coriander, lemon juice and cayenne pepper
بطاطا حرة
قطع البطاطس المقلية مع الثوم والكزبرة وعصير الليمون

GRILLED OCTOPUS 135 (SF)
Slow cooked grilled octopus tentacles
األخطبوط المشوي
مخالب االخطبوط المشوية علي نار هادئة 

ZAYA GRILLED BABY SQUID 80 (SF) (S) (Z)
Stuffed grilled baby squids with cherry tomatoes and dibess al har
حبار محشو المشوي مع تبله االعشاب وزيت الزيتون

FRENCH FRIES 32 (V)
Cut fried finger chips
البطاطا المقلية أصابع البطاطا المقلية

HOOKED GOLDEN MIXED SEAFOOD 85 (SF) (Z) (D)
Seasonal chef’s selection fried seafood served with tartar sauce
هوكد ثمار البحر المشكلة الذهبي موسم السمك المقلي يقدم مع صلصة تارتار

RAKAKAT CHEESE 35 (G) (D)
Fried filo pastry stuffed with akawi cheese
رقاقات الجبن
معجنات مقلية ومحشوة بجبن عكاوي

MAKANEK 45 (N) (D)
Lamb sausages and lemon juice
مقانق
مقانق لحم الضأن وعصير الليمون

SOUJOUK 45 (S) (N)
Spicy sausages cooked in cherry tomato
سجق
سجق الحار مع البنوره الصغيره

CHICKEN LIVERS 45 (D) (N)
Pan‐fried chicken livers with garlic, coriander, and lemon juice
كبد الدجاج
كبد الدجاج المحمر مع الثوم والكسبره وعصير الليمون

FATTEH SHRIMPS 92 (S) (G) (D) (N) (SF) (Z)
Boiled chickpeas, croutons topped with sautéed shrimps and yoghurt
(فتة الجمبري)نكهة حريفة
الح ّمص المسلوق، وقطع الخبز المح ّمص، مع الجمبري المح ّمر واللبن

FATTEH BIZRE 85 (G) (D) (N) (SF)
Boiled chickpeas croutons topped with fried whitebait and yoghurt
فتة البزره
الح ّمص المسلوق، وقطع الخبز المح ّمص، مع البزره المح ّمر واللبن
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We pride ourselves on delivering the absolute freshest seafood available using local 
�sherman from the Arabian gulf, carefully hand picked at sunrise markets. One of our 
secret ingredients that our chefs use is “ Dibbes el reman “ (pomegranate molasses) which 
adds depth and richness to our dishes.

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (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



HALLOUMI IN THE PAN 60 (V) (G) (D)
Grilled halloumi served with vegetable platter and Arabic bread
جبنة الحلوم المشوية
جبنة الحلوم المشوية مع طبق من الخضراوات والخبز العربي

RAS ASFOUR 80 (D) (N)
Small tenderloin cut sautéed with butter and pomegranate
molasses topped with pine seeds
لحمة رأس العصفور
قطع صغيرة من لحم البقر مع الزبدة ودبس الرمان والصنوبر المحمر

FATAYER SELECTION 35 (G) (D) (N)
Selection of fatayer: spinach, fried kibble and meat sambousik
الفطاير المشكلة
مختارات من المعجنات المنزليه سبانخ ، الكبة المقليه ، وسمبوسك الحمة

OCTOPUS PROVENCAL 90 (D) (SF)
Roughly chopped octopus sated in garlic lemon and coriander
اخطبرط بروفنسال
قطع من االخطبوط مع الثوم المطحون وعصير ليمون و الكزبرة

HOOKED FISH KIBBEH 85* (S) (G) (N) (SF) (Z)
Deep fried fish kibbeh stuffed with shrimps and walnuts
topped with pomegranate and pistachio
كبة سمك مقلي محشو بمزيج من روبيان الجوز مغطاة برمان وفستق.

MEDITERRANIAN SOUP 85 (SF)
Clear soup with a combination of clams, mussels, shrimp and fish
حساء الميديتريان
شوربة ثمار البحر ، الجمبري ، الصفد و سمك طازج

Chateau Minuty Côtes de Provence
'M de Minuty' Rose, Provence, France.

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (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

SO
U

P
اء

س
لح

ا

A splendid and pleasurable wine. The Grenache and Cinsault blend 
form an aromatic harmony o�ering notes of peach and candied 
orange. The �avour is crisp and round on the palate.

* The perfect complement to your Hooked Fish Kibbeh



FISH DISPLAY 
(All fried fish are served with fried pita bread lemon wedges and tarator sauce)

مختارات االسماك الموسمية المعروضة
(جميع وجبات السمك المقلي يتم تقديمها مع الخبز العربي المقلي وقطع الليمون وصلصة الطرطور)

PRAWNS - CANADIAN LOBSTER - RED SNAPPER - SEA BASS - SEA BREAM - 
LADY FISH - RED MULLET BIZRE “SEASONAL” - SHERRY - SEASONAL FISH
الجمبري، كنديان سرطان، سمكة الحمراء، سيباس، سبريم، ليدي فش، سلطان براهيم، شعري االسماك الموسمية

BUTTERFLY ROASTED SEA BASS (S) (N) (SF)
Roasted sea bass with chili rubbed harra sauce
سمك السيباس المسحوبة العظام
سمكة السيباس مسحوبة العظام ومح ّمرة مع صلصة متوسطية

SALT CRUST GROUPER (SF)
Fresh grouper baked in salt
الهامور مع ملح الخشن هامور الطازج مشوي داخل الملح

GRILLED HAMOUR (SF)
Butterfly grouper with our chef’s mediterranean sauce
سمكة الهامور ال َحرة
سمكو هامور مشوية ومفروكة بالصلصة الحرة مع الجرجير والمحار

SHISH TAWOUK 75 (D)
Boneless chicken cubes marinated in garlic, lemon juice, olive oil and spices
شيش طاووق
صدر الدجاج متبل مع ثوم ، عصير اليمون ، زيت الزيتون والبهار

VEAL BROCHETTE 140
Tender veal cubes with tomato and onions
لحمة شقف
لحمة شقف مشويه مع البندوره و البصل

KOFTA 75
Minced lightly spiced lamb with parsley, grilled on skewers
كفتة
لحمة الغنم المطحونة مع البقدونس مشويه على سيخ

MIX GRILL 160 (D)
A selection of veal brochette, shish tawouk, and kofta kebab
مشاوي مشكل
مختارات من قطع اللحم وشيش الطاووق والكفتة

KEBAB KESHKHACH 77 (N)
Grilled kofta served on a bed of grilled tomato, spices and sumac
كباب خشخاش
كفتة مشويه مع البندوره الحمراء المشويه والسماق
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Ruffino Riserva Ducale,
Chianti Classico Riserva DOCG, Italy

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (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

Intense ruby red. Aroma: This complex wine is characterised by cherry 
and violet notes with delicate hints of tobacco, white pepper, and a 
touch of �int. Well balanced on the palate, with velvety tannins, �rm 
acidity, and a lingering �nish of rosemary. 

*The perfect complement to your selection of Charcoal Grills 



UM ALI 45 (V) (G) (D) (N)
The most famous and traditional delicious Egyptian warm dessert

أم علي 
الحلوي المصرية التقليدية ام علي مع الجوز والزبيب مغطي بالحليب المحلي الساخن

BAKLAWA CHEESE CAKE 60* (V) (G) (D) (N)
A pistachio cheesecake infused with rosewater and topped with a crispy baklawa and pistachio
بقالوة الجبن
كعكة الجبن بالفستق الحلبي مع ماء الورد ومزينة برقائق البقالوة والفستق الحلبي

HOOKED MAFROUKET FESTOK 70 (V) (G) (D) (N) (Z)
A layer of ashta on a bed of semolina pudding topped with pistachio
هوكد مافروكة الفستق الحلبي
حليب المحلى مع سميد الناعم و القشطة الطازجة والفستق الحلبي

ASHTA MILK SHAKE 70 (V) (N) (D)
Ashta mixed with milk and banana topped with cotton candy
قشطة ميلك شيك
قشطة مع الحليب والموز و غزل البنات

FRUIT PLATTER 65 (V)
Selection of seasonal fruits
صحن الفاكهة
مختارات من الفاكهة الموسميه المقطعة
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Our in-house sommelier is always around to recommend a 
selection of white, rose and red wine for your fresh seafood and mixed grill.

Brown Brothers, orange Muscat and
flora dessert wine, Victoria, Australia

(V) Vegetarian (S) Spicy (G) Contains Gluten (D) Contains Dairy (N) Contains Nuts (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

A popular, late harvested, sweet wine showing fragrant orange blossom 
and Muscat aromas followed by honeyed apricot orange and lime with 
lush sweetness on the palate. A beautifully balanced sweet wine. 

* The perfect complement to your Baklava Cheese Cake







خالية من الكحول
مشروبات

NON - ALCOHOLIC
MOCKTAILS

45VIRGIN MARY
One of most popular non-alcoholic drinks with intermingling 
taste of tomato juice, savoury sauces, salt and pepper. 
Great pairing to your dish.
فيرجن ماري

من أكثر المشروبات الغير كحولية شعبيًة والمكونة من عصير 
الطماطم والصلصات اللذيذة والملح والفلفل. مشروب رائع 
الحتسائه مع طعامك.

45PEACHY APPLE  
Lovely combination of peach, apple and vanilla will 
elevate your day and restore your energy levels. 
بيتشي آبل

مزيج رائع من الخوخ والتفاح والفانيليا سيحسن يومك ويعيد 
تنشيط مستويات طاقتك.

فيرجين كوالدا
مرحًبا بك في تجربة استوائية مغرية مع مزيج من جوز الهند 
والقشدة وعصير األناناس اشعر بالسعادة مع كل رشفة.

45VIRGIN MOJITO
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.

فيرجين موهيتو
مزيج من النعناع وعصير الحمضيات والصودا في مشروب 
لذيذ ومنعش يمكن االستمتاع به في أي وقت من السنة. 
متوفر بنكهة كالسيكية أو فراولة أو الباشن فروت.

50VIRGIN COLADA
Welcome to a tropical temptation - a mix of coconut 
cream and pineapple juice. Feel the pleasure in every sip.  

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



ُكحوِلية
الكوكتيالت الخاصة

ALCOHOLIC
SIGNATURE COCKTAILS

90SUMAC VODKA MARTINI
It is time to try our new vibrant signature cocktail! Pomegranate 
juice, orgeat flavours and lemon juice compliment sumac infused 
vodka and really tie the room together.

سماق فودكا مارتيني
حان الوقت لتجربة كوكتيلنا المميز الجديد المكون من عصير 
الرمان وشراب اللوز وعصير الليمون المتناغم مع مشروب 
الفودكا والسوماق.

90ZA’ATAR PALOMA
Our signature take on Paloma: tequila with grapefruit and lemon 
juice, za'atar syrup and soda combined together into refreshing 
drink. Sip on its own or enjoy it with grilled fish or meat.

بالوما بالزعتر
وصفتنا الخاصة من مشروب البالوما: تيكيال مع الجريب فروت وعصير 
الليمون وشراب الزعتر والصودا مًعا في مشروب منعش. يمكنك 
االستمتاع بهذا المشروب لوحده أو مع السمك المشوي أو اللحم.

90ARAK ATTACK
Take a break and taste this lovely mix of Arak, grenadine and 
orange juice. It will spark your curiosity!

عرق أتاك
خذ قسًطا من الراحة وتذوق هذا المزيج الرائع من عصير العرق 
والجرينادين وعصير البرتقال. هذا المشروب سيثير فضولك!

90ARAK MULE
It’s no surprise that this signature twist on a classic Moscow Mule 
became one of our most popular cocktails. Arak is the key - it 
brings more freshness to this wonderful drink.

عرق ميول
ليس من الغريب أن هذا المزيج المميز لمشروب الموسكو ميول 
الكالسيكي أصبح أحد أشهر الكوكتيالت لدينا. العرق هو المكون 
األساسي الذي يضيف المزيد من االنتعاش لهذا المشروب الرائع.

90HIDDEN GARDEN
Gin, basil, green apple and cucumber give this fizzy cocktail a 
cooling sensation. Enjoy iconic freshness.
هيدن جاردن

يعطي مزيج الجن والريحان والتفاح األخضر والخيار هذا 
الكوكتيل الفوار إحساًسا بالبرودة المنعشة حيث 
يمكنك االستمتاع باالنتعاش المثالي.

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



الكوكتيالت الكالسيكية
ُكحوِلية

ALCOHOLIC
CLASSIC COCKTAILS

100PIÑA COLADA                                            
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 المشروب الشهير والمغري البينا كوالدا 
المكون من مشروب الّرم واألناناس وجوز الهند، والذي ظهر في 
أغنية روبرت هولمز عام 1979.

80APEROL SPRITZ  
Sharpen your palate with Aperol topped up with Prosecco and 
dash of soda water.

أبيرول سبريتز
متع حاسة التذوق لديك مع مشروب األبيرول مع مزيج من 
مشروب البروسكو والمياه الغازية.

75MOJITO 
Cuban Classic made with premium white rum, citrus juice, mint 
leaves and topped with soda. Available in classic, strawberry or 
passion fruit flavours.
موهيتو

شراب كالسيكي كوبي مصنوع من الّرم األبيض الفاخر وعصير 
الحمضيات وأوراق النعناع والصودا. متوفر بالنكهة 
الكالسيكية أو فراولة أو الباشن فروت.

75MARGARITA
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

مزيج المكسيك الخاص المكون من التيكيال ومشروب البرتقال 
الكحولي وعصير الحمضيات ويقدم مجّمد أو مع الثلج أو بدون 
ثلج. متوفر بالنكهة الكالسيكية أو فراولة أو الباشن فروت.

75MOSCOW MULE
The spicy vodka cocktail bites back. Clear spirit, ginger and lime 
flavours stirred together into unique, refreshing, and invigorating drink.
الموسكو ميول

كوكتيل الفودكا الحاّر الالدع. مشروب ممّيز ومنعش 
من مزيج الكحول الشّفافة والزنجبيل والنكهات 
الحمضّية.

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

75

داكوري
اخُترع هذا الكوكتيل للكاتب والمسافر والمغامر األمريكي الشهير 
إرنست همنجواي ويحتوي على مزيج لذيذ من الّرم وعصير 
الحمضيات وشراب السكر ويقدم مجّمد أو مع الثلج أو بدون ثلج، أو 
على الطريقة الكالسيكية مع نكهات الفراولة أو الباشن فروت حسب 
الرغبة.

DAIQUIRI  
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. 
Available in classic, in strawberry or passion fruit flavours. 

75

بلودي ماري
هذا المشروب ذو أهمية في عالم الكوكتيل. إنه وجبة إفطار 
مغمسة بالفودكا وعالج لصداع الكحول في آن واحد.

BLOODY MARY
The Bloody Mary is an icon in the cocktail world. It is a 
vodka-soaked breakfast and hangover cure all in one.

75

ماي تاي
يعد الماي تاي من أشهرة مشروبات الّرم في الثقاقة التيكية. هذا 
الكوكتيل المكون من الّرم الكالسيكي اليفوت خاصة في أيام 
الصيف الحارة.

MAI TAI
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.

75

البيمز الكالسيكي
مشروب صيفي ُمنعش من الفواكه والخيار وعصير ليموناضة. هل 
من مجرب للبيمز؟

CLASSIC PIMM'S 
A thirst-quenching, supremely summery drink with fruits, 
cucumber and lemonade. Anyone for Pimm's? 

90

أولد فاشند
يعد أولد فاشند واحد من أعظم الكوكتيالت الكالسيكية، وهو عبارة 
عن خليط لذيذ من أربعة مكونات - الويسكي والسكر والجعة والماء. 
ولقد اجتازت اختبار الزمن بفضل توازن مكوناته التي ال تقاوم.

OLD FASHIONED
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.



Moët & Chandon, Brut Imperial, NV 165 850
 مويت آند شاندون، بروت إمبريال

Taittinger Brut Réserve, NV 165 850
 تيتانجير بروت ريزيرف

شامبانيا
CHAMPAGNE

GLASS
                (150 ml)

BOTTLE

BOTTLE
زجاجة بيرة

BOTTLE BEER

45Almaza, Lebanon
الماظة، لبنان

45Heineken, Holland
هاينكن، هولندا

45Corona, Mexico
كورونا، المكسيك

45Peroni, Italy
بيروني، إيطاليا

النبيذ الفوار

Brut Prosecco Superiore Valdobbiadene, 
Villa Sandi, Italy

SPARKLING WINE

75 360

بروت بروسيكو سوبيريور فالدوبياديني، 
فيال ساندي، إيطاليا 

GLASS
                (150 ml)

BOTTLE

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



وايين
النبيذ األبيض

النبيذ الوردي

WINE

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

Babydoll, Sauvignon Blanc, 
Marlborough, New Zealand

بيبي دول، سوفيجنون بالنك، مارلبورو، 
نيوزيلندا

WHITE WINE GLASS
                (150 ml)

BOTTLE

GLASS
                (150 ml)

BOTTLE

النبيذ األحمر GLASS
                (150 ml)

BOTTLE

70 340

70 340

Pascal Jolivet ‘Attitude’ Sauvignon Blanc, 
Loire Valley, France

باسكال جوليفيت "اتيتيود" سوفيجنون 
بالنك، لوار فالي، فرنسا

80 390

Chateau Ksara, Blancs de Blancs, 
Bekaa Valley, Lebanon

شاتو شيرا، بالنكس دا بالنكس، وادي 
البقاع، لبنان

80 390

Chateau Ksara, Sunset Rose, 
Bekaa Valley, Lebanon

ROSÉ WINE

70 340

RED WINE

 شاتو كيسرا ،صانسيت روز، وادي 
البقاع، لبنان

Château de L’Aumérade Cuvée, Cru Classé, 
Côtes de Provence, France

80 380

شاتو دو لوميراد كوفي، كرو كالسي، 
كوت دو بروفانس، فرنسا

Malbec, Eneique Foster Ique, 
Mendoza, Argentina

70 340

مالبيك، إنيكي فوستر إيك، مندوزا، 
األرجنتين

Chianti Classico DOCG, Gabbiano, 
Tuscany, Italy 

70 340

شانتي كالسيكو DOCG، غابيانو، توسكانا، إيطاليا

Musar "Jeune" Rouge, 
Bekaa Valley, Lebanon

80 390

موسار "جان" روج، وادي البقاع، لبنان

Pinot Noir, Pascal Jolivet ‘Attitude’, 
Loire Valley, France

80 390

بينو نيور، باسكال جوليفيت "اتيتيود"، لوار 
فالي، فرنسا

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



Cockburn's Fine Ruby

PORT

SWEET WINE

SHERRY

نبيذ ُمحلى

بورت

شيري

نبيذ ُمحلى ومقوى
SWEET & FORTIFIED WINE

GLASS
                (90 ml)

BOTTLE

85 330

60 460

Brown Brothers Special Late Harvest, 
Orange Muscat & Flora, Australia 

براون بروذرز سبيشال ليت هارفست، 
أورانج مسقط وفلورا، أستراليا

كوكبرنز فاين روبي

Taylor's Fine Tawny 60 460
تايلورز فاين تاوني

Lustau Amontillado 60 460
الستو امونتيالدو

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

مشروبات روحية | عرق
SPIRITS I ARAK

Arak Touma 554 ml
Arak Brun 200 ml
Arak Brun 700 ml
Arak Kefraya 375 ml
Arak Kefraya 750 ml
Ksarak 350 ml
Ksarak 700 ml
Arak El Massaya 750 ml

*every Arak is served with water

80060

30 ml BOTTLE

400
1200

عرق توما 554 مل
عرق برون 200 مل
عرق برون 700 مل

عرق كفريا 375 مل600
عرق كفريا 750 مل1200
كسارك 350 مل450
كسارك 700 مل850
عرق المساية 750 مل1200

* يتم تقديم الماء مع جميع أنواع العرق



Bombay Sapphire
Hendrick's 
Tanqueray 10
Gin Mare
Monkey 47

SPIRITS | GIN  SHOT BOTTLE

50
70
70
75
100

800
1300
1300
1400
1500

بومباي سفاير
هندريكس
تانكيراي 10

جن ماري
مونكي 47

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

Stolichnaya Premium
Russian Standard
Grey Goose
Belvedere
Ciroc (gluten free)

Beluga Gold

SPIRITS | VODKA  SHOT BOTTLE

ستولشنايا بريميوم
ستاندرد الروسي

جريي جووس
بلفيدير

سيروك (خال من 
الغلوتين)

بيلوغا جولد

50
50
70
70
70

180

800
800
1300
1300
1300

3800

مشروبات روحية | فودكا

مشروبات روحية | جن

Bacardi White
Bacardi Oakheart
Bacardi 8
Appleton 12 YO
Captain Morgan White
Captain Morgan Dark
Ron Zacapa XO

SPIRITS | RUM  SHOT BOTTLE

50
60
70
70
50
60
180

800
1000
1300
1300
800
1000
3800

باكاردي وايت
باكاردي أوكهارت

باكاردي 8
أبليتون 12 سنة

كابتن مورغان وايت
كابتن مورغان دارك

رون زاكابا اكس أو

مشروبات روحية | ّرم

Jose Cuervo Silver
Jose Cuervo Gold
Patron Silver
Patron Reposado 
Patron Anejo
Don Julio 1942

SPIRITS | TEQUILA  SHOT BOTTLE

50
55
65
75
90
280

800
900
1200
1400
1800
6000

خوسيه كويرفو سيلفر
خوسيه كويرفو جولد

بترون سيلفر
بترون ريبوسادو

بترون أنيهو
دون هوليو 1942

مشروبات روحية | تيكيال



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

غلنفيدك 12 سنة
غلينمورنجي أوريجينال

ليفرويج 10 سنوات
ماكاالن 12 سنة
ماكاالن 15 سنة

Glenfiddich 12 YO
Glenmorangie 
Original
Laphroaig 10 YO
Macallan 12 YO
Macallan 15 YO

SPIRITS | SINGLE MALT WHISKEY  SHOT BOTTLE

70
70

1300
1300

80
80
120

1600
1600
2400

مشروبات روحية | سنجل مالت ويسكي

دوارز وايت ليبل
شيفاس 12

جي دبيليو بالك ليبل
جي دبيليو جولد ليبل

جي دبيليو بلو ليبل

Dewar's White Label
Chivas 12
JW Black Label 
JW Gold Label 
JW Blue Label

SPIRITS | BLENDED SCOTCH  SHOT BOTTLE

50
70
70
90
270

800
1300
1300
1800
5900

مشروبات روحية | بلينديد سكوتش

Jim Beam
Jack Daniel's 
Woodford Reserve
Maker's Mark

SPIRITS | BOURBON & TENNESSEE  SHOT BOTTLE

60
60
70
70

1000
1000
1300
1300

جيم بيم
جاك دانييلز

وودفورد ريزيرف
ماكيرز مارك

Jameson

SPIRITS | IRISH WHISKEY  SHOT BOTTLE

65 جيمسون1200

Nikka from the Barrel

SPIRITS | JAPANESE WHISKEY  SHOT BOTTLE

70 نيكا من البرميل1000

مشروبات روحية | الويسكى األيرلندي

مشروبات روحية | الويسكى الياباني

مشروبات روحية | بوربون آند تينيسي

Hennessy VS
Hennessy VSOP
Hennessy XO
Remy Martin XO
Courvoisier XO

SPIRITS | BRANDY  SHOT BOTTLE

60
80
180
180
180

1000
1600
3800
3800
3800

هينيسي في أس
هينيسي في أس أو بي

هينيسي أكس أو
ريمي مارتن أكس أو

كورفوازييه أكس أو

مشروبات روحية | براندي



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

مشروبات روحية
SPIRITS

SPIRITS | APERITIFS & LIQUEURS SHOT BOTTLE

Aperol
Campari
Martini Bianco
Martini Rosso
Limoncello
Pimm’s No 1
Malibu
Amaretto di Saronno
Bailey's Irish Cream
Cointreau
Grand Marnier
Jägermeister
Sambuca
Frangelico
Patron XO Café
Jack Daniel's Honey
Pernod 

50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

800
800
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1100
1000

أبيرول
كامباري

مارتيني بيانكو
مارتيني روسو

ليمونشالو
بيمز رقم 1 

ماليبو1
أماريتو دي سارونو

بايليز كريم األيرلندي
كوينترو

جراند مارنير
جياجيرمايستر

سمبيوكا
فرانجيليكو

بترون أكس أو كفيه
جاك دانيال هني

بيرنود

مشروبات روحية | أبيريتيفس آند ليكيورز



ماء
WATER

SMALL LARGE

25 45

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

GLASSعصائر طازجة
FRESH JUICES

40Mango, Orange, Pineapple, Watermelon, 
Lemon&Mint
مانجو، برتقال، أناناس، بطيخ، ليمون ونعناع

40Carrot, Lemon, Green Apple, Pomegranate, 
Grapefruit
جزر، ليمون، تفاح أخضر، رمان، جريب فروت

Voss Still, Norway
فوس ستيل، النرويج

25 50Voss Sparkling, Norway
فوس سباركلنج، النرويج

المشروبات الغازية
SOFT DRINKS

35Coca Cola, Diet Coke, Fanta, Sprite, Diet Sprite 
كوكا كوال، دايت كوك، فانتا، سبرايت، دايت 
سبرايت

35Soda, Tonic, Ginger Ale 
صودا ، تونيك ، جنجر إيل

40Rose Lemonade, Cucumber Soda
لمونادة وردية، صودا بالخيار

50Red Bull (Regular or Sugar Free)
ريد بول (عادي أو خالي من السكر)



قهوة

األسود

األعشاب واألخضر

COFFEE

Americano
Espresso
Espresso Macchiato 
Double Espresso
Café Latte
Cappuccino 
Turkish Coffee
Hot Chocolate  
Iced Coffee (americano/latte)  

Coffee Flavourings (upon request): 

chocolate, vanilla, hazelnut, caramel.

30
25
30
30
35
35
30
30
40

أمريكانو
إسبرسو

إسبريسو ماكياتو
إسبرسو مزدوج

كافيه التيه
كابتشينو

قهوة تركية
شكوالته ساخنة

قهوة مثلجة (أمريكانو / التيه)

Green
Jasmine
Camomile

35
35
35

أخضر
 ياسمين

 بابونج

BLACK

35 35Earl Grey English
Breakfast

 إيرل غراي

الشاي
TEA

 إنغلش 
بريكفاسك

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

نكهات القهوة (حسب الطلب): شوكوالتة، 

فانيليا، بندق، كراميل

HERBAL AND GREEN

الشاي المثلج

Lemon
Peach
Berry

40
40
40

 ليمون
 خوخ
 توت

ICED TEA



هوكا | شيشة

نكهة واحدة

نكهات مخلطة

HOOKAH | SHISHA 

Cherry
Grape
Double apple
Lemon 
Mint
Berry
Sweet melon
Rose
Salom
Strawberry
Watermelon

كرز
عنب

 تفاحتين
 ليمون

نعناع
 توت

شمام 
ورد

سالوم
 فراولة
بطيخ

عنب ونعناع
تفاحتين ونعناع

ليمون ونعناع
 برتقال ونعناع

 توت ونعناع
كرز ونعناع

 فراولة ونعناع
 شمام ونعناع
بطيخ ونعناع

ورد ونعناع

150

200MIXED FLAVOUR

SINGLE FLAVOUR

Grape and mint
Double apple and mint
Lemon and mint
Orange and mint
Berry and mint
Cherry and mint
Strawberry and mint
Sweet melon and mint
Watermelon and mint
Rose and mint

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

Romeo y Julieta Wide Churchill
Romeo y Julieta Petit Churchill
Cohiba Siglo IV
Cohiba Piramides Extra
Partagas Serie D No.4

260
220
330
730
200

روميو واي جولييت وايد تشرشل
روميو واي جوليت بيتيت تشرشل

(IV) كوهيبا سيجلو الرابع
كوهيبا بيراميديز إكسترا

برتاغس سيري "د" رقم 4

Marlboro Silver, Gold, Red, 
Double Ice
Parliament Aqua Blue     

60

60

مارلبورو فضي، ذهبي، أحمر، 
دبل آيس

برلمان أكوا بلو

السيجار
CIGARS

السجائر
CIGARETTES




