كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة و  %٥ضريبة القيمة المضافة
(ن) نباتية (م) مكسرات (خ) خالي من الغلوتين (ب) بحريات (ك) كحول

صالون شـاي الظهيرة

SALON DE THÉ

مساء
متوفر يوميًا من الساعة  2:30ظهرًا حتى الساعة 6
ً

Daily from 2.30 pm until 6 pm

لي جورمونديز

Les Gourmandises

جايشا
شاي الماندرين ،بوريه الكمثرى ،سكر الزنجبيل و كاالمانسي

Geisha

كعك معاصر
تشكيلة من الكعك المحضرة على الطريقة المنزلية
حلويات
تشكيلة من الحلويات الفاخرة
األصناف اإلنجليزية الكالسيكية
تقدم مع األطباق الجانبية التقليدية
 ١٧٠درهم اماراتي
 ٢4٠درهم اماراتي
يقدم مع قنينة صغيرة من عصير التفاح الفوار المرصع بقطع الذهب عيار  ٢٤قراط

الحلويات

Mandarin Infused Tea, Pear Puree, Ginger Sugar & Calamansi

Déclinaisons
A Variety Of House-Made Savouries

Confiseries
Selection Of Fine Pastries

English Classics
Served With Traditional Accompaniments

170 AED
240 AED
Inclusive Of Half Bottle 24 Karat Gold Dusted Sparkling Apple Juice

ARTISAN CONFECTIONS

اختر من بين تشكيلة اإلكلير والماكارون والجاتوه من على طاولة العرض

Choose From our Selection of Eclairs, Macaroons and Petits Gâteaux At The Vitrine

شاي من أنحاء العالم | 29

TEAS OF THE WORLD | 29

أصناف كالسيكية وعصرية

CLASSIC CONTEMPORARY

هارموتي
النكهة البريطانية المفضلة | شاي آسام سكند فالش | غني بالنكهات القوية

Harmutty

نوارا إيليا أو بي
شاي بيكوي بنكهة البرتقال | تركيبة خفيفة ومليئة بالنكهات

Nuwara Eliya OP

دارجلين الملكي
أفخر أصناف الشاي الهندي | فرست فالش | نكهة قوية | منعش

Royal Darjeeling

شاي الفطور الملكي
أفخر أنواع الشاي السيالني الشهير بالنمو على المرتفعات | أوراق الشاي
الذهبية | نكهة الشاي الراقية

Royal Breakfast

ايرل جراي دو أمور
شاي أسود عطري خفيف | برغموت ،أزهار برية | نكهات الشاي األبيض حلو المذاق

Earl Grey d’ Amour

شاي الورد الذهبي
شاي أسود لذيذ | نكهات الورد | بهارات حلوة

Golden Rosé Tea

تي كوان ين
شاي أولونج راقي | نكهات األزهار | توليفة خفيفة رائعة

Superior Oolong | Floral Fragrance | Light Astringed Infusion

Ti Kuan Yin

شاي منخفض التايين

LOW THEINE

شاي جيدي بالنكهات
شاي أخضر خفيف | برغموت | أزهار منعشة | أزهار دوار الشمس وأزهار صحراوية

Jade Blossom Tea

شاي الساعة السعيدة
شاي أخضر منزوع الكافيين | بهارات حلوة وفاكهة الغابة

Happy Hour Tea

شاي ساعة السكيرلت
شاي أسود منزوع الكافيين | توليفة المانجا والباشن فروت

Scarlet Hour

كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة و  %٥ضريبة القيمة المضافة
(ن) نباتية (م) مكسرات (خ) خالي من الغلوتين (ب) بحريات (ك) كحول

A British favorite | Second Flush Assam | Rich and Robust
Orange Pekoe | Light and Generous Complexity
King of India Teas | First Flush | Exquisite Fragrance | Vibrant
Finest High-Grown Ceylon | Golden-tipped
Leaves | Sophisticated
Light Aromatic Black Tea | Bergamot, Wild Flowers | Luscious White Tea Blossoms
Sensual | Black Tea | Rose Blossoms | Sweet Spices

Light Green Tea | Rare Bergamot | Fresh Roses | Sunflowers and Desert Blossoms
Decaffeinated Green Tea | Sweet Spices and Forest Fruits
Decaffeinated Black Tea | Blend of Sweet Mango and Passion Fruit
All prices are in AED and inclusive of 10% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
(V) Vegetarian (N) Nuts (GF) Gluten Free (S) Seafood (A) Alcohol

FLAVORS OF THE CONTINENT

نكهات قارية

Jasmine Queen Tea

شاي الياسمين كوين
أزهار الياسمين الساحرة | شاي راقي ولذيذ

Alexandria

االسكندرية
شاي أخضر متبل بالنعناع | أزهار ذرة البحر المتوسط

Sweet France

سويت فرانس
توليفة الشاي األخضر | أزهار منعشة وبابونج

Smoky Russian Tea

شاي روسي مدخن
مستوحى من نمط الحياة الراقية لقياصرة روسيا | توليفة من أوراق الشاي األسود المدخن

Crème Caramel Tea

شاي بالكريم كراميل
شاي أحمر جنوب أفريقي | بهارات فرنسية | نكهات الكراميل والفانيال

Red of Arabia Tea

شاي أحمر عربي
توليفة الشاي األحمر | مكـسرات بالشعـير | بهارات حارة وأزهار فاخرة

Finest Black Tea leaves | Piquant Spices | Complexity

Indian Night Tea

شاي ليلة هندية
أفخر أوراق الشاي األسود | بهارات حارة | تركيبة لذيذة

WHITE TEA

الشاي األبيض

White House | 60

٦٠ | شاي البيت األبيض
توليفة شاي ين زين األبيض بالفوكه و الزهور | أجزاء التوت العطري

White Tea Blend | Bermuda Fruits and Flowers | Wild Berries

1837 White | 45

٤٥ |  أبيض1837
توليفة الشاي األبيض | فاكهة وأزهار برمودا | توت بري

COFFEE ART

القهوة

BLVD Gold & Silver Edition | 60

٦٠ | قهوة بوليفارد بالذهب و الفضة
 قراط٢٤ اسبريسو | حليب بالقشدة | رقائق الذهب أو الفضة

BLVD Arabic Coffee | 42

42 | قهوة بوليفارد العربية
هيل أخضر وأبيض | مسحوق القهوة اإلماراتية الداكنة المحمصة | تمر مع عسل وسكر

BLVD Turkish Coffee | 42

42 | قهوة بوليفارد التركية
قرفة | هيل | قرنفل | مسحوق القهوة الداكنة المحمصة | نكهة البرتقال مع سكر

Turkish Coffee Original | 38

٣٨ | قهوة تركية أصلية
قرفة | مسحوق القهوة الداكنة المحمصة | سكر

French Press | 24

٢٤ | فرنش بريس
أفخر أنواع القهوة المطحونة | مياه ساخنة مصفاة

Espresso con Panna | 24

٢٤ | اسبريسو كون بانا
قدح اسبريسو | كريمة الفانيال

Cappuccino | 28

٢٨ | كابوتشينو
قدح اسبريسو | حليب بالقشطة

Café Latte | 28

٢٨ | كافيه التيه
قدح اسبريسو | حليب منزوع الدسم | طبقة قشطة الحليب

Mochaccino | 28

٢٨ | موكاتشينو
قدح اسبريسو | مسحوق الشوكوالتة الفاخرة | كريمة الفانيال

Intoxicating Jasmine Flowers | Elegant and Delicate
Mint Scented Green Tea | Mediterranean Corn Flowers
Green Tea Blend | Exotic Flowers and Chamomile
Inspired by the Opulence of the Russian Tsars | A Blend of Smoky Black Tea Leaves
South African Red Tea | French Spices | Aromas of Caramel and Vanilla
Red Tea Blend | Malty Nuts | Warm Spices and Precious Flowers

Fruits and Fragrant Roses | Ripe Berries Imparts

Rich Brewed Espresso | Fresh Frothed Milk | 24-Karat Gold or Silver Flakes
Green and White Cardamom | Grind Dark-Roast Emirati Coffee | Date-Honey Sugar
Cinnamon | Cardamom | Cloves | Grind Dark-Roast Coffee | Orange-Blossom Sugar
Cinnamon | Grind Dark-Roast Coffee | Sugar
Finest Coarse Ground Coffee | Filtered Hot Water
Freshly Brewed Espresso | Vanilla Cream
Freshly Brewed Espresso | Frothed Milk
Freshly Brewed Espresso | Steamed Milk | Layer of Milk Froth
Freshly Brewed Espresso | Finest Chocolate Powder | Vanilla Cream

All prices are in AED and inclusive of 10% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
(V) Vegetarian (N) Nuts (GF) Gluten Free (S) Seafood (A) Alcohol

 ضريبة القيمة المضافة%٥  رسوم خدمة و%10 رسوم بلدية و%10 كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل
(ن) نباتية (م) مكسرات (خ) خالي من الغلوتين (ب) بحريات (ك) كحول

C H O C O L AT E A R T | 4 2

42 | تشكيلة شوكوالتة

Single Origin

أحادية المنشأ

Venezuela 72% Dark Chocolate

 فنزويال%72 شوكوالتة داكنة

Vietnam 64% Dark Chocolate

 فيتنام%64 شوكوالتة داكنة

Madagascar 35% Milk Chocolate

 مدغشقر%35 شوكوالتة بالحليب

33% White Chocolate

%33 شوكوالتة بيضاء

Half and Half | Salt | Cinnamon | Espelete Pepper
Caribbean Syrup | Dried Berries | Pistachio

حليب و قشدة | ملح | قرفة | فلفل اسبليت
شراب الكاريبي | توت مجفف | فستق

BODY & MIND | 42

42 | أصناف لصحة الجسم والعقل

Goat Yogurt | Blueberries | Fruits Cereals (N)

)لبن الماعز | توت أزرق | حبوب بالفاكهة (م

Vanilla Greek Yogurt | Coconut | Strawberries | Chia Seeds (N)

)لبن يوناني بالفانيال | جوز الهند | فراولة | بذور الشيا (م

Almond Butter | Banana | Spinach | Beetroot (N)

)زبدة اللوز | موز | سبانخ | شمندر (م

All prices are in AED and inclusive of 10% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
(V) Vegetarian (N) Nuts (GF) Gluten Free (S) Seafood (A) Alcohol

 ضريبة القيمة المضافة%٥  رسوم خدمة و%10 رسوم بلدية و%10 كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل
(ن) نباتية (م) مكسرات (خ) خالي من الغلوتين (ب) بحريات (ك) كحول

M A LT S ( I C E C R E A M B A S E D ) | 4 2

42 | )الشعير (أصناف تحضر باآليس كريم

Pistachios | White Chocolate | Baklawa (N)

)فستق حلبي | شوكوالتة بيضاء | بقالوة (م

Maracuja | Mango | Red Chili | Tahitian Vanilla

باشن فروت | مانجا | فلفل أحمر | فانيال تاهيتي

Avocado | Coconut |Tahitian Vanilla | Acacia Honey

أفوكادو | جوز الهند | فانيال تاهيتي | عسل اكاسيا

Popcorn | Banana | Mascarpone | Ristretto

فشار | موز | ماسكربون | ريستريتو

TEMPERANCE DRINKS | 45

45 | مشروبات غير كحولية

BLVD Lemonade

Fresh Mint | Calamansi Juice | Elderflower Sugar | CO2

Heaven

Decaf Green Tea | Fresh Pineapple | Passion Fruit | Fennel

Beautifully Strange

Chamomile Tea | Lavender Sugar | Grapefruit | Ginger Beer

Panacea

Lime Wedges | Passion Fruit | Agave Nectar | Raspberry Shrub | Ginger Beer

Geisha

Mandarin Tea | Pear Puree | Ginger Sugar | Calamansi

FRESHLY SQUEEZED | 30
Orange | Pineapple | Carrot | Watermelon
COLD PRESSED JUICES
The Green 45

Kale | Spinach | Cucumber | Parsley | Celery | Romaine | Apple | Lemon | Ginger

The Root 45

Beetroot | Carrot | Apple | Lemon | Ginger

WATER

ليموناضة بوليفارد
نعناع طازج | عصير كاالمانسي | سكر الهندباء | مياه غازية
هيفين
شاي أخضر منزوع التيين | أناناس | فاكهة الباشن | شمر
بيوتيفولي سترينج
شاي البابونج | سكر الخزامى | جريبفروت | بيرة الزنجبيل
باناسيا
شرائح ليمون | باشن فروت | نكتار األجاف | توت العليق | بيرة الزنجبيل
جيشا
شاي الماندرين | بوريه الكمثرى | سكر الزنجبيل | كاالمانسي

30 | عصائر طازجة
برتقال | أناناس | جزر | بطيخ
عصائر صحية باردة
45 | األخضر
ملفوف | سبانخ | خيار | بقدونس | كرفس | رومين | تفاح | ليمون | زنجبيل
45 | ذا رووت
شمندر | جزر | تفاح | ليمون | زنجبيل

المياه

Small | Large

صغير | كبير

Lielbata Still | Sparkling | 22 | 27

27 | 22 | ليلباتا عذبة | فوارة

Voss Still | Sparkling | 25 | 30

٣٠ | 25 | فوس عذبة | فوارة

All prices are in AED and inclusive of 10% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
(V) Vegetarian (N) Nuts (GF) Gluten Free (S) Seafood (A) Alcohol

 ضريبة القيمة المضافة%٥  رسوم خدمة و%10 رسوم بلدية و%10 كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل
(ن) نباتية (م) مكسرات (خ) خالي من الغلوتين (ب) بحريات (ك) كحول

مقبالت

S AV O U R Y
Assortment Of Cold Mezzeh (N)(V)

69

69

)مزة باردة (ن) (م
أوراق عنب محشية | حمص | باباغنوش | تبولة

Assortment Of Hot Mezzeh (N)

84

84

)مزة ساخنة (م
سمبوسة لحم | جبن | فالفل | كبة | فطاير السبانخ

Caesar Salad

69

69
سلطة القيصر
خص يافع | لحم ديك رومي مقدد | قطع خبز الفوكاشيا | جبن البارميزان | صلصة الثوم

Add Chicken Breast
Add Shrimps (S)		

79
90

79
90

أضف صدر الدجاج
)أضف قريدس (ب

Veracruz Shrimp Cocktail (GF)		

90

90

)كوكتيل فيراكروز بالقريدس (ج
صلصة طماطم حارة | أفوكادو | ليمون | طورطيال الذرى مقرمشة

Address Club Sandwich

90

90
كلوب ساندويش العنوان
فوكاشيا الطماطم | صدر الدجاج المطبوخ ببطىء | لحم الديك الرومي | أفوكادو | بيض

Stuffed Vine Leaves | Hummus | Babaghanoush | Tabouleh
Meat & Cheese Sambousek | Falafel | Kibbeh | Spinach Fatayer
Baby Gem Lettuce | Crispy Turkey Bacon | Foccacia Crouton | Soft Boiled Egg
Creamy Garlic Dressing

Mexican Style Spicy Tomato Dressing | Avocado | Lime | Crispy Corn Tortilla

Tomato Foccacia | Slow Cooked Chicken Breast | Fontina Cheese | Turkey Bacon
Avocado | Fried Egg

Pan Roasted Norwegian Salmon (GF)

158

158

Pappardelle Pasta Bolognese

110

110

Truffled Whipped Potato | Green Asparagus | Lemon Butter Sauce

Slow Cooked Angus Beef Ragu | Parmigiano Reggiano Cheese

Chicken Shawarma

Saj Bread | Marinated Chicken | Gherkin | Garlic Aioli

Malabar Shrimp Curry (S)

Yellow Curry | Malabar Spices | Coconut Milk | Basmati Rice | Paratha

79

شوارمة دجاج
خبز الصاج | دجاج متبل | مخلل | ايولي الثوم

74
69

74
79
69

)تشكيلة لفافة الماكي (للفة
) ب،كاليفورنية (ج
) ج،تونة حارة (م
)نباتي (ن

126

126

)كاري قريدس ماالبار (ب
كاري أصفر | توابل ماالبار | حليب جوز الهند | أرز بسمتي | باراتا

79

Note : All sandwiches are served with a choice of parmesan fries or organic mixed
greens salad.

All prices are in AED and inclusive of 10% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
(V) Vegetarian (N) Nuts (GF) Gluten Free (S) Seafood (A) Alcohol

باستا بابارديلي بولونيز
يخنة لحم البقر | جبن البارميزان

79

Selection Of Maki Rolls ( Per Roll )
California (GF , S)		
Spicy Tuna (N , GF)		
Vegetarian (V)

)سمك السلون المحمر (ج
بطاطس بالكمأة | هليون أخضر | صلصة الزبدة و الليمون

كل الساندويشات تقدم مع بطاطس مقلية أو سلطة خضراء عضوية

 ضريبة القيمة المضافة%٥  رسوم خدمة و%10 رسوم بلدية و%10 كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل
(ن) نباتية (م) مكسرات (خ) خالي من الغلوتين (ب) بحريات (ك) كحول

All prices are in AED and inclusive of 10% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
(V) Vegetarian (N) Nuts (GF) Gluten Free (S) Seafood (A) Alcohol

