 درهم33 احل�ساء

SOUPS AED 33

�شوربة الطماطم مع
)املعكرونة (ن
Tomato Pasta Soup (V)

�شوربة دجاج بال�شعريية
Chicken & Noodle Soup

PASTA FAIR AED 44
معكرونة ال�سباغيتي
�أو بيني بولونيز
�صل�صة الطماطم مع حلم البقر والريحان
Spaghetti or Penne
Bolognaise
Tomato Sauce with Ground
Beef & Basil

MAIN COURSES AED 47

 درهم٤٤ با�سـتا فـري

الزانيا باللحم
البقري
Beef Lasagna
)بارميجيانو ريزوتو (ن
Parmigiano
Risotto (V)

حلم خا�صرة بقري
بطاطا مهرو�سة وخ�ضار م�شكلة
Beef Tenderloin

French Fries & Mixed Vegetables

Mashed Potatoes & Mixed Vegetables

Sauce & French Fries

Batter Dipped Cod
Strips with
French Fries

كروك م�سيو
�سندويت�ش حلم فخذ
الديك الرومي املحمر
مع اجلنب
CroqueMonsieur
Toasted Turkey Ham
& Cheese Sandwich

الركن ال�صحي
 درهم33

White Cheese Cream

 درهم47 الأطباق الرئي�سية

�أ�صابع الدجاج املقرم�شة
بطاطا مقلية وخ�ضار م�شكلة
Chicken Nuggets

برغر حجم �صغري
في�ش �آند
 �صل�صة، طماطم،خ�س
�شيب�س
�رشائح �سمك القد مع الباربكيو وبطاطا مقلية
Mini Hamburger
بطاطا املقلية
Lettuce, Tomato, BBQ
Fish & Chips

معكرونة بيني بجنب
)االميونتال (ن
كرمية اجلنب
Penne Pasta &
Emmental Cheese (V)

�سمك ال�سلمون املقلي �أو �سمك
القارو�ص امل�شوي مع �صل�صة الليمون
�أرز على البخار وخ�ضار م�شكلة
Pan Fried Salmon or Grilled Sea
Bass with Lemon Sauce
Steamed Rice & Mixed Vegetables

بيتزا

)الأطفال (ن

مارغريتا
Kids
Pizza (V)

Margherita

هوت دوج
�سجق الدجاج مع كات�شب
وبطاطا مقلية
Hot Dog

HEALTHY
CORNER AED 33
)مو�سلني بوريه (ن
 فا�صوليا خ�رضاء، قرع، جزر، بركويل،بطاطا
Vegetable Mousseline Purée (V)
Potato, Broccoli, Carrot,
Pumpkin, Green Beans

جزر مع
�أ�صابع اخل�ضار
كرمية
)املقرم�شة (ن
)الربتقال (ن
جنب الفيالدلفيا
Carrot and Crunchy Vegetable
Sticks (V)
Orange
Philadelphia Cheese
Cream (V)

Chicken Sausage with Ketchup
Sauce & French Fries

 ت�شمل جميع الأ�سعار. بطاطا مهرو�سة �أو �أرز مطهوعلى البخار، بطاطا مقلية، بازالء مهرو�سة:تقدم جميع الأطباق الرئي�سية مع �سلطة خ�ضار م�شكلة وطبق جانبي واحد ح�سب اختياركم
. �إذا كان �أطفالكم يعانون من ح�سا�سية جتاه بع�ض ا�صناف الطعام يرجى �إخبار �إدارة املطعم بذلك يف كل مرة تطلبون فيها وجبة الطعام. ر�سوم خدمة٪١٠  ر�سوم بلدية و٪١٠
All mains are served with a mixed salad and choice of one side dish: mushy peas, french fries, mashed potato or steamed rice. All prices are inclusive of the 10%
Municipality Fee and 10% Service Charge. If your child has any food allergies please let the restaurant management know each time you place an order.
(V) Vegetarian (N) Nuts (S) Shellfish

(ن) نباتي (م) مك�رسات (ب) بحريات

