MENU
BROUGHT TO YOU BY

SPONSORED BY

CATERED BY

IFTAR BUFFET
Our Iftar Buffet is available daily
from sunset till 8.30pm
Adults: AED 150+ per person
Children 12 and under 50% off
Children 5 and under complimentary

SUHOOR (A LA CARTE)
Cold Mezzeh
Moutabal				30.00+
Hummus		 		30.00+
Baba Ghanouj			30.00+
Muhammara				30.00+
Tabouleh				30.00+
Fattoush				30.00+
Hot Mezzeh
Kibbeh				40.00+
Cheese Sambousek		
40.00+
Falafel				40.00+

Prices are in AED and subject to 10% service charge.
Some items on the menu and in the buffet may contain
allergens such as nuts.
Please consult a member of staff before making your order.

Soup
Lentil Soup with			
Kobous Crouton and
Lemon Wedges

Indian Dishes
40.00+

Salads
Caesar Salad			50.00+
Tomato Mozzarella			45.00+
Artichoke Salad			45.00+
Smoked Salmon			50.00+
with Condiments			
Oven Manakish
Meat Manakish			35.00+
Cheese Manakish			35.00+
Za’atar Manakish			35.00+

Biryani Rice				65.00+
Butter Chicken			85.00+
Shawarma
Chicken Shawarma			65.00+
with Condiments
Arabic Dessert
Mohalabeyya			40.00+
Um Ali				40.00+
Kataif with Nuts or Cream
40.00+
Halawet Al Jeben			
40.00+
Assorted Bakalwa			40.00+
Znood Al Sit				40.00+

Arabic Main Dishes
Fish Harra Sauce			
70.00+
Lamb Shakrieh			75.00+
Vermicelli Rice			35.00+
Mixed Grill				95.00+

Prices are in AED and subject to 10% service charge.

Prices are in AED and subject to 10% service charge.

Some items on the menu and in the buffet may contain
allergens such as nuts.
Please consult a member of staff before making your order.

Some items on the menu and in the buffet may contain
allergens such as nuts.
Please consult a member of staff before making your order.

BEVERAGES

ICED					30.00+

Al Marjan Island

Mango, Peach & Ginger
Lemon and Lemongrass
Passion fruit & Vanilla

Blueberries, raspberries, pineapple juice and
soda water

SHAKES				30.00+

RAMADAN MOCKTAILS		

35.00+

Minty Virgin Margarita
Fresh mint leaves, lemon juice blend with
(H2O) water

Passion for Passion
Cranberry, passion fruit juice with lemon,
topped with sprite

Arabian Delight
Strawberry, mango juice, pineapple juice and
kiwi juice layered

Rose Mojito
Fresh mint, lemon juice muddled with date
syrup and a hint of rosewater, topped with
apple juice

Exotic Essence
Passion fruit, monin passion fruit puree and
sprite

Oreo cookies and cream
Vanilla/Chocolate/Strawberry
Mango Lassi
Banana Hive
RAMADAN DRINKS		

20.00+

Jallab
Ereksous
Karkadeh
Kamar Aldeen
Tamr Hindi
FRESHLY SQUEEZED JUICES

25.00+

Orange
Lemon and Mint
Pineapple
Watermelon
Carrot

Prices are in AED and subject to 10% service charge.

Prices are in AED and subject to 10% service charge.

Some items on the menu and in the buffet may contain
allergens such as nuts.
Please consult a member of staff before making your order.

Some items on the menu and in the buffet may contain
allergens such as nuts.
Please consult a member of staff before making your order.

WATER/SOFT DRINKS

TEA SELECTION			25.00+

Acqua Panna, Small		
San Pellegrino, Small

20.00+

Acqua Panna, Large		
San Pellegrino, Large

35.00+

Pepsi, Pepsi diet, Mirinda,		
7up, Tonic Water

20.00+

Soda Water, Ginger Ale		
and Bitter Lemon

20.00+

Red Bull/Red Bull sugar-free

25.00+

English Breakfast
Peppermint
Green
Earl Grey
Ginger Lemon
Chamomile
Moroccan
COFFEE SELECTION		

25.00+

Turkish
American Coffee
Espresso
Cappuccino
Macchiato
Café latte

Prices are in AED and subject to 10% service charge.

Prices are in AED and subject to 10% service charge.

Some items on the menu and in the buffet may contain
allergens such as nuts.
Please consult a member of staff before making your order.

Some items on the menu and in the buffet may contain
allergens such as nuts.
Please consult a member of staff before making your order.

المياه والمشروبات الغازية

				
الشاي

				
مياه أكوا بانا صغير
مياه سان بيليجرينو صغير

20+

			
مياه أكوا بانا كبير
مياه سان بيليجرينو كبير

35+

		
بيبسي ،بيبسي دايت ،ميرندا،
سفن آب ،ماء تونيك

20+

			
مياه غازية ،جنجر إيل
( شراب الزنجبيل الغازي) و
بتر ليمون ( شراب الليمون الغازي)

20+

		
ريد بول  ،ريد بول خالي من السكر

25+

25+

شاي الفطوراإلنجليزي
شاي النعناع
شاي أخضر
شاي ايرل جراي
شاي الزنجبيل بالليمون
شاي البابونج
شاي مغربي
القهوة			

25+

قهوة تركية
قهوة أمريكية
اسبريسو
كابتشينو
ماكياتو
كوفي التيه

األسعار بالدرهم اإلماراتي وتخضع لرسوم خدمة ٪10

األسعار بالدرهم اإلماراتي وتخضع لرسوم خدمة ٪10

قد تحتوي بعض العناصر الموجودة في القائمة وفي البوفيه مكونات قد تتسبب
بالحساسية للبعض مثل المكسرات.
يرجى إستشارة أحد العاملين قبل إجراء الطلب الخاص بك

قد تحتوي بعض العناصر الموجودة في القائمة وفي البوفيه مكونات قد تتسبب
بالحساسية للبعض مثل المكسرات.
يرجى إستشارة أحد العاملين قبل إجراء الطلب الخاص بك

مشروبات رمضان
		
رمضان موكتيلز

		
مشروبات مثلجة
35+

جزيرة المرجان

توت أزرق ،توت العليق،عصير األناناس ومياه غازية

منتي فيرجن مارجاريتا

نعناع طازج ،عصير ليمون ممزوج مع المياه المعدنية

باشن فور باشن

توت بري أحمر ،عصير الباشن فروت مع الليمون ،سبرايت

أريبيان دياليت

فراولة ،عصير المانجو ،طبقات من عصير األناناس وعصير
الكيوي

روز موهيتو

نعناع طازج ،عصير ليمون مع شراب التمر ،ماء الورد وعصير
التفاح

إيكزوتيك ايسينس

باشن فروت ،مركز عصير الباشن فروت و سبرايت

30+

مانجو ،خوخ و زنجبيل
ليمون و عشبة الليمون
باشن فروت و فانيال
		
الشراب المخفوق

30+

بسكويت أوريو مع كريمة
فانيال ،شوكوالته ،فراولة
السي المانجو
مخفوق الموز
		
مشروبات رمضان

20+

جالب
عرق سوس
كركدية
قمرالدين
تمرهندي
			
عصائر طازجة

25+

برتقال
ليمون بالنعناع
أناناس
بطيخ أحمر
جزر

األسعار بالدرهم اإلماراتي وتخضع لرسوم خدمة ٪10

األسعار بالدرهم اإلماراتي وتخضع لرسوم خدمة ٪10

قد تحتوي بعض العناصر الموجودة في القائمة وفي البوفيه مكونات قد تتسبب
بالحساسية للبعض مثل المكسرات.
يرجى إستشارة أحد العاملين قبل إجراء الطلب الخاص بك

قد تحتوي بعض العناصر الموجودة في القائمة وفي البوفيه مكونات قد تتسبب
بالحساسية للبعض مثل المكسرات.
يرجى إستشارة أحد العاملين قبل إجراء الطلب الخاص بك

أطباق هندية

الشوربة
شوربة العدس مع الخبز المحمص
و شرائح الليمون

40+

شاورما

السلطات
			
سلطة قيصر
سلطة الطماطم والموزاريال
سلطة الخرشوف
سلطة السلمون المدخن مع التوابل

50+
45+
45+
50+

مناقيش بالفرن

			

مناقيش باللحم			
مناقيش بالجبن			
مناقيش بالزعتر			

				
برياني
الدجاج مع الزبدة		

65+
85+

35+
35+
35+

		
شاورما الدجاج بالتوابل

65+

حلويات عربية
		
		
مهلبية
				
أم علي
قطايف بالقشطة أو المكسرات
			
حالوة الجبن
			
بقالوة مشكلة
			
زنود الست

40+
40+
40+
40+
40+
40+

أطباق عربية رئيسة

			

				
سمكة حارة
				
شاكرية لحم
				
أرز بالشعيرية
				
مشاوي مشكلة

55+
75+
35+
85+

األسعار بالدرهم اإلماراتي وتخضع لرسوم خدمة ٪10

األسعار بالدرهم اإلماراتي وتخضع لرسوم خدمة ٪10

قد تحتوي بعض العناصر الموجودة في القائمة وفي البوفيه مكونات قد تتسبب
بالحساسية للبعض مثل المكسرات.
يرجى إستشارة أحد العاملين قبل إجراء الطلب الخاص بك

قد تحتوي بعض العناصر الموجودة في القائمة وفي البوفيه مكونات قد تتسبب
بالحساسية للبعض مثل المكسرات.
يرجى إستشارة أحد العاملين قبل إجراء الطلب الخاص بك

بوفيه اإلفطار
بوفيه اإلفطار متاح يومي ًا من غروب الشمس وحتى
الساعة 8:30
مساء
ً
السعر للكبار 150+ :درهم ًا
األطفال من سن  12و أصغر خصم 50%
األطفال من سن  5و أصغر مجان ًا

السحور
المقبالت الباردة
					
متبل
					
حمص
بابا غنوج				
				
محمرة
					
تبولة
					
فتوش

30+
30+
30+
30+
30+
30+

المقبالت الساخنة
				
كبة
			
سمبوسة جبن
				
فالفل

40+
40+
40+

األسعار بالدرهم اإلماراتي وتخضع لرسوم خدمة ٪10
قد تحتوي بعض العناصر الموجودة في القائمة وفي البوفيه مكونات قد تتسبب
بالحساسية للبعض مثل المكسرات.
يرجى إستشارة أحد العاملين قبل إجراء الطلب الخاص بك

قائمة الطعام
بإدارة ورعاية

الراعي الرسمي

بمشاركة

