All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

المشروبات
B E V E R AG E

SHOTS
Grey Goose Cherry Noir			

40

Espresso Martini 			

40

CLASSIC COCKTAILS
Patronic			60
Patron Silver Tequila with Fever Tree tonic
Mojito Royale			95
Bacardi 8 YO, Veuve Clicquot, lime and mint
Aperol Spritz			60
Aperol, Prosecco and soda water

THE GARDEN COCKTAILS
Le Grand Fizz 			
Grey Goose Vodka, Saint Germain Elderflower liqueur,
lemon juice, soda water, garnished with a lime wedge

70

Summer Cup			70
Grey Goose L’Orange, strawberry puree, lemon juice,
lemonade, garnished with strawberry, orange & basil
Old Cuban 			
Bacardi Oro rum, sugar syrup, lemon juice, mint ,
sparkling wine, garnished with a mint sprig

70

Gin Gin Mule 			
Bombay Sapphire Gin, lemon juice, ginger beer,
garnished with mint & cucumber

55

Americano 			
Martini Rosso, Campari, soda water,
garnished with an orange slice

55

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

WHITE WINE

GLS

BTL

Pinot Grigio Ancore | Italy		

55

255

Domaine de Pellehaut Blanc IGP Cotes de Gascogne | France		

65

305

Chardonnay Trivento Reserve Mendoza | Argentina		

75

355

Sauvignon Blanc Kapuka | New Zealand		

85

405

Gavi DOCG Araldica La Luciana | Italy		

95

430

GSM The Merchant’s Red Berry Bros. & Rudd Carinena | Spain		

60

280

Malbec Rigal The Original | France		

70

330

Cabernet Sauvignon Woodbridge Robert Mondavi | USA		

80

380

Pinot Noir Qba Villa Wolf | Germany		

90

430

Château Timberlay Rouge Bordeaux Supérieur | France		

100

480

R O S E W I N E 			
GLS

BTL

RED WINE

Pinot Grigio | Emotivo | Italy			

60

280

C H A M PA G N E 		
GLS
BTL
Veuve Clicquot Yellow Label 			

110

600

Veuve Clicquot Rose NV			

130

690

90

430

S PA R K L I N G W I N E
Scavi & Ray Prosecco			

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

V O D K A 		
30ML
BTL
Stolichnaya Premium			

45

1050

Elite by Stolichnaya			

55

1875

Belvedere			

70

1610

Grey Goose			

70

1750

Bacardi Carta Blanca			

45

1050

Havana Club Añejo 7			

65

1500

Ron Zacapa 23 Yr			

90

2070

RUM

G I N 			
Tanqueray			

45

1050

Hendrick’s			

60

1500

Tanqueray No. Ten			

70

1610

Monkey 47			

90

2070

D R A U G H T B E E R 			
GLS

BTL

Heineken			50

BOTTLED BEER
Peroni				50
Corona				50
Asahi				50

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

BLENDED

WHISKEY

		30ml

BTL

Chivas Regal 12 Year Old			

60

1380

Chivas Regal 18 Year Old			

105

2400

Johnnie Walker Black Label			

70

1610

Johnnie Walker Blue Label			

215

4950

Glenfiddich 12 Year Old			

70

1610

Glenfiddich 18 Year Old			

105

2415

The Macallan 12 Year Old			

85

1955

The Macallan 18 Year Old			

220

5060

Jim Beam			

45

1050

Jack Danie’s Old No7			

50

1150

Maker’s Mark			

60

1380

S I N G L E M A LT

AMERICAN WHISKEY

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

C O G N A C 		
30ml
BTL
Hennessy V.S.			

60

1380

Hennessy V.S.O.P.			

85

1955

Hennessy X.O.			

190

4370

T E Q U I L A 		
El Jimador Reposado 			

45

1050

Patron Reposado			

80

1840

Patron Añejo 			

90

2070

Patron XO Café			

65

1500

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

LO U N G E B E V E R AG E S

				

Address Colada				40
Our signature Pina Colada with ginger foam
Address Passionfruit Mojito				42
Apple Cinnamon Smoothie				

38

Mango Madness 				
Mango | Banana | Mint | Yoghurt | Honey

40

Downtown Date Shake 				35
OREO Cookie Milkshake				42

D OW N T OW N D E T OX
Green Detox				42
Celery | Cucumber | Green Apple |Pineapple
Citrus Delicious				35
Grapefruit | Orange | Lemon | Lime
Energy Booster				35
Orange | Apple | Carrot | Ginger
Pink Hydration				38
Watermelon | Pomegranate | Cranberry |Lemon
Beets & Berries				40
Beetroot | Strawberry | Blue berries | Banana

FRESH JUICES
Orange, Watermelon, Green Apple, Pineapple, Carrot, 				
Pomegranate, Grapefruit, Beetroot			

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

35

مشروبات الردهة

		

40

كوالدا العنوان

		
موخيتو باشن فروت العنوان
سموذي التفاح بالقرفة 		
مانجو مادنيس 		

42

بينا كوالدا التي ابتكرتها عالمة العنوان برغوة الزنجبيل

مانجو | موز | نعناع | زبادي | عسل

مخفوق داون تاون ديت 		
		
مخفوق الحليب مع بسكويت أوريو

38
40
35
		
42

داون تاون ديتوكس

ديتوكس أخضر

		

42

سيتروس ديلشيوس

		

35

		

35

		

38

		

40

كرفس | خيار | تفاح أخضر |أناناس

جريب فروت | برتقال | ليمون | ليمون أخضر

مشروب الطاقة

برتقال | تفاح | جزر | زنجبيل

بينك هايدريشن

رمان | توت بري |ليمون
بطيخ | ّ

الشمندر والتوت

شمندر | فراولة | توت أزرق | موز

عصائر طازجة

		

رمان ،جريب فروت ،شمندر
برتقال ،بطيخ ،تفاح أخضر ،أناناس ،جزرّ ،

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

35

B I J O U A F T E R N O O N T E A 				
We are delighted to welcome you to the very best in tea, created
to delight, intrigue, inspire, surprise and refresh.
TWG has blended exclusively for Address Downtown, and as the finest tea
brand in the world, we are delighted to be offering their blends.
Served daily from 3PM till 6 PM
Enhance your Afternoon Tea experience with a 23 Carat Golden
Cappuccino or a glass of Veuve Clicquot.
Bijou Afternoon Tea 				150
Bijou Afternoon Tea | Golden Cappuccino 				

190

Bijou Afternoon Tea | Champagne				210

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

شاي ما بعد الظهيرة من بيجو

بعناية فائقة لتمنحك لذة
يسرنا أن ندعوك لتذوق أجود أًصناف الشاي المنتقاة
ٍ
المذاق ولتأسرك بحالوة النكهة الفريدة ولتبعث فيك اإللهام والنشاط والحيوية.
لقد وضع خبراء شركة  TWGتوليفةً حصريةً لفندق العنوان وسط المدينة الذي
الخاصة التي ابتكرتها أفخر
يس ّره تقديم الخيارات المتنوعة لهذه التوليفة
ّ
عالمة تجارية متخصصة في صناعة الشاي في العالم أجمع.

مساء
ُيقدم يوميًا من الساعة  3:00عصرًا حتى الساعة 6:00
ً
أضف قيمةً استثنائية لتجربة تناول شاي ما بعد الظهيرة باالستمتاع أيضًا
بكأس من
بكوب كابتشينو ذهبي مز ّين بغبار الذهب عيار  23قيراط أو
ٍ
الفوار الفاخر فوف كليكو.
ّ
150
			
شاي ما بعد الظهيرة من بيجو
190
		
شاي ما بعد الظهيرة من بيجو | كابتشينو ذهبي
		
210
			
فوار فاخر
شاي ما بعد الظهيرة من بيجو | ّ

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

L O O S E T E A | B Y T W G 				

			
BLACK TEA

English Breakfast Tea				
Very strong and full-bodied with light floral undertones,
this TWG broken-leaf black tea is perfect with morning
toast and marmalade.

35

Earl grey				
A legendary grand classic, this fragrant black tea is rich
infused with the finest TWG Tea bergamot.

35

Napoleon Tea				
This Tea of destiny combines a high quality black tea
with a sophisticated TWG blend of sweet French spices
with a hint of vanilla, giving a most extraordinary
and fully developed aroma.

40

Golden Rose				
A bouquet of desires in a golden cup. This mythical food
of the gods, liquid gold has been thought for millennia
to bestow immortality on those who drink it. This TWG
sensual black tea is blended with rare blossoms, sweet
spices and leaves of pure gold.

45

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

شاي سائب | من TWG
الشاي األسود
شاي الفطور اإلنجليزي

			

بفضل مذاقه القوي وقوامه الغني بنكهة الورد الخفيفة
يجسد الشاي األسود من  TWGبأوراقه المطحونة
ولونه الخافت،
ّ
المحمص الصباحي والمر ّبى.
الخبز
مع
الخيار المثالي
ّ
			
شاي إيرل غراي
فض ً
بسخاء إلى هذا
ال عن توليفته الكالسيكية الفاخرة ،تُضاف
ٍ
الشاي األسود أجود نكهات البرغموت من .TWG

35

35

			
شاي نابوليون
توليفة من الشاي األسود الممتاز
يجمع شاي ديستيني هذا بين
ٍ
فاخر من توابل فرنسية حلوة من ُ TWGيضاف إليها القليل
ومزيج
ٍ
ٍ
من الفانيليا لتمنحها الرائحة األكثر تفردًا وكماالً.

40

			

45

غولدن روز

باقة من الرغبات في فنجان ذهبي .لقد ساد اعتقاد أللف عام بأن
هذا السائل الذهبي الذي تذكر األساطير أنه كان قوت اآللهة يمنح
مزج هذا الشاي األسود الغني من  TWGبأزهار
الخلود لمن يتناولهُ .ي ُ
وبأوراق من الذهب الخالص.
نادرة وبتوابل حلوة
ٍ

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

L O O S E T E A | B Y T W G 				

			
GREEN TEA

Address Downtown Afternoon Tea Blend				
A charming delicacy, this green tea reveals a spicy infusion
with sweet notes of lavish lavender blossoms that leave
a floral bouquet on the palate.

35

Sencha Meicha				
A majestic and noble tea from the Shzuoka region. This
delicate, grassy TWG tea conveys a sense of serenity
that is characteristic of only the finest quality Japanese
green teas.

35

Moroccan Mint				
A great favorite, this fine TWG green tea is perfectly blended
with suave and strong Sahara mint.

40

Crème Brûlée				
Welcome to the world of sweet French savoir-faire. TWG Tea
created this special green tea by blending subtle bouquets
of red fruits and strawberries, evoking the taste of crème brûlée.

45

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

شاي سائب | من TWG
الشاي األخضر
توليفة العنوان وسط المدينة لشاي ما بعد الظهيرة

		

35

سينكا ميكا

			

35

النعناع المغربي

			

40

كريم بروليه

			

45

ّ
إضافات
توليفة حا ّرة تُمزج مع
يتكشف هذا الشاي األخضر بقوامه الساحر عن
ٍ
ٍ
حلوة من أزهار الالفندر الفاخرة لتزهر باقةً من النكهات على طاولتك.
ٍ

توليفة شاي سحرية وراقية من منطقة شيزوكا اليابانية .يمنحك هذا
الشاي اللذيذ بنكهة األعشاب من  TWGإحساسًا نقيًا بالسكينة تتفرد
به أجود أنواع الشاي الياباني األخضر.
المفضلة الرائعة من أجود أوراق الشاي األخضر
تتكون هذه التوليفة
ّ
تامة مع النعناع الصحراوي ذي النكهة
بعناية
من  TWGالممزوجة
ٍ
ٍ
القوية والحلوة.
مرحبًا بك إلى عالم الشاي الفرنسي الراقي .ابتكرت  TWGهذه
بعناية
مجموعة منتقاة
التوليفة الخاصة من الشاي األخضر بمزج
ٍ
ٍ
من الفاكهة الحمراء والفراولة لخلق نكهة الكريم بروليه.

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

LO O S E T E A | B Y T WG
WHITE TEA
White Night Jasmine Tea				
The rarest Yin Zhen white tea tips are blended with
the most enveloping and fragrant, night blooming
TWG jasmine. This Fujian tea is one of the most
extravagant jasmine teas of China.

55

RED TEA
Lemon Bush Tea				
Red tea from South Africa blended with wild citrus fruits.
Refreshing, this TWG theine-free tea can be served warm
or iced at any time of the day.

40

BLUE TEA
Jasmin Oolong			
A tea of celebration. An exceptional and unique marriage
of China Blue tea and jasmine, this TWG Tea blend excites
the palate with a hint of astringency.

40

HERBAL TEA
Chamomile				
40
Soft and soothing, these rare chamomile flowers boast a
rich honey aroma and yield a golden, theine-free cup.

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

شاي سائب | من TWG
			
الشاي األبيض
55
		
شاي الياسمين الليلي األبيض
إضافات من شاي ين زين األبيض األكثر
تتكون هذه التوليفة من
ٍ
ّ
المعطرة
ندر ًة على اإلطالق ممزوجة مع نكهة الياسمين الليلي
األكثر قو ًة من  .TWGيعد شاي مقاطعة فوجيان هذا واحدًا من
أفخر أنواع شاي الياسمين في الصين.

الشاي األحمر
شاي شجرة الليمون

		

شاي أحمر من جنوب أفريقيا مع أقوى نكهات الحمضياتُ .يمكن
تقديم شاي  TWGالمنعش الخالي من التايين دافئًا أو مث ّلجًا في
وقت من اليوم.
أي
ٍ

الشاي األزرق
		
شاي األولونغ بنكهة الياسمين

شاي االحتفال .توليفة استثنائية وفريدة من الشاي الصيني األزرق
والياسمين من ابتكار  TWGلتثير ذائقتك بنكهة خفيفة من المرارة.

شاي بأعشاب
البابونج		

باإلضافة إلى المذاق الناعم والسلس ،تضفي أزهار البابونج النادرة
رائحة العسل الغنية وتمنح نكهةً خاصةً لفنجان الشاي الذهبي
الخالي من التايين.

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

40

40

40

C O F F E E | F R O M D A R K T O W H I T E 		

			

Ristretto				25
A short espresso
ESPRESSO				25|30
Single or Double
Café Lungo				30
Long double espresso
Macchiato				25|30
Espresso with a spot of milky foam
Cortado				
30
Double espresso with steamed milk
Cafe Con Panna				30
Double espresso with whipped cream
Cafe Affogato				35
Double espresso poured over vanilla ice cream
Cappuccino				30
Double espresso with milky foam
Flat White				30
Double ristretto with steamed milk
Cafe Latte				30
Single espresso with steamed milk
Address Coffee				35
White chocolate, almond, double ristretto and steamed milk

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

القهوة | من الداكنة إلى البيضاء
رستريتو		

25

إسبريسو		

30|25

فنجان إسبريسو صغير

بمقدار واحد أو مقدار مضاعف

		

كافيه لونجو

فنجان إسبريسو كبير بمقدار مضاعف

30

ماكياتو		

30|25

كورتادو		

30

كافيه كون بانا

		

30

كافيه أفوغاتو

		

إسبريسو مع القليل من رغوة الحليب

إسبريسو بمقدار مضاعف مع حليب مبخّ ر

إسبريسو بمقدار مضاعف مع كريمة مخفوقة

إسبريسو بمقدار مضاعف ُيسكب فوق آيس كريم بنكهة الفانيليا

35

كابتشينو		

30

فالت وايت

		

30

كافيه التيه

		

30

قهوة العنوان

		

إسبريسو بمقدار مضاعف مع رغوة الحليب
رستريتو بمقدار مضاعف مع حليب مبخّ ر
إسبريسو بمقدار واحد مع حليب مبخّ ر

شوكوالتة بيضاء ،لوز ،رستريتو بمقدار مضاعف وحليب مبخّ ر

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

35

C O F F E E | G R E E N & G O L D E N 			

			
Matcha, green tea grind to a fine powder.

Green Americano				

30

Green Cappuccino				

35

Green Latte				

35

Green Frappe				

35

Enhance your experience with a 23 carat golden coffee.
Golden Cappuccino 				

95

Golden Latte				

95

Coffee Syrup				

7

Almond, Hazelnut, Caramel, Vanilla

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

قهوة | خضراء وذهبية
ماتشا ،أوراق الشاي األخضر المطحونة لتصبح مسحوقًا دقيقًا.
أميركانو أخضر

		

30

كابتشينو أخضر

		

35

التيه أخضر

		

35

فرابيه أخضر

		

35

ً
قيمة استثنائية لتجربتك باالستمتاع أيضًا
أضف
ذهبية مز ّين بغبار الذهب عيار  23قيراط.
قهوة
بفنجان
ٍ
ٍ
كابتشينو ذهبي

		

95

التيه ذهبي

		

95

شراب القهوة

		
اللوز ،البندق ،الكراميل ،الفانيليا

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

7

I C E D C O F F E E 				
Iced Latte | Iced Americano 				

30

Iced Turkish Coffee				

30

Almond Iced Coffee				
Served with Vanilla Ice Cream

35

ICED TEA			

		

Black Tea with Lemon & Ginger				

35

Sparkling Green Tea with Cucumber 				

35

Red Tea with Citrus Fruits				

35

WATER			

		

Voss Still | Sparkling 330 ml				

30

Voss Still | Sparkling 800 ml				

40

Lielbata Still | Sparkling 330 ml				

25

Lielbata Still | Sparkling 700 ml				

30

SOFT DRINKS
Pepsi | Diet Pepsi				

30

7 Up | 7 Up Free				

30

Fever Tree | Spring Soda Water | Tonic Water | Ginger Ale | Bitter Lemon		

30

Red Bull				

60

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

القهوة المثلجة
		
قهوة التيه مث ّلجة | قهوة أميركانو مث ّلجة
		
قهوة تركية مث ّلجة
		
قهوة م ّثلجة باللوز
تُقدم إلى جانب آيس كريم بنكهة الفانيليا

30
30
35

شاي مث ّلج
		
شاي أسود مع الليمون والزنجبيل

35

فوار مع الخيار
شراب أخضر ّ

		

35

شاي أحمر مع الحمضيات

		

35

ماء
فوار  330مل		
فوس عادي | ّ

30

فوار  800مل		
فوس عادي | ّ

40

فوارة  330مل		
ليلباتا عادية | ّ

25

فوارة  700مل		
ليلباتا عادية | ّ

30

فوارة
مشروبات ّ
		
بيبسي | بيبسي دايت
		
سفن أب | سفن أب خالية من السكر

30
30

		
مياه صودا | مياه تونيك | مزر الزنجبيل

30

		

60

ريد ُبل

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

		
العصائر

30

برتقال | بطيخ | جريب فروت| مانجو | أناناس | تفاح | توت بري | طماطم

		
المشروبات الغازية
بيبسي | بيبسي دايت | سفن أب | ماء صودا | ماء تونيك | جعة الزنجبيل

				
30

		
مشروبات الطاقة
ريد بول

65

فوس غير فوارة | فوارة  375مل		
فوس غير فوارة | فوارة  800مل		

30
40

		
الشاي

30

		
القهوة

30

ماء أرتيسيان

القيمة
و %5ضريبة
خدمة
و %10رسوم
رسوم
%10charge
وتشمل
اإلماراتي،
المضافةAll prices are.
in AED and
are inclusive
of 7%
municipality
بلديةfee،
+ 10%
service
+ 5%
جميع األسعار بالدرهم VAT

نوع المطبخ
CUISINE

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

SMALL BITES
Cheese + Cold Cut Board				110
British + French Cheese Selection | Beef Cold Cuts
Beef Sliders				95
Firemen Mustard | Texan Sauce | Confit Tomatoe | French Gruyère | French Fries
Seabass Ceviche				80
Coconut | Lime | Coriander
Crispy Langoustines [S]				80
Pistou
Baby Beignet				95
Mint Goats’ Cheese | Spicy Tomato | Fig–Foie Gras
Rillettes Trio 				110
Duck | Vegetables | Sardines | Rustic Bread Toast
Chicken Shawarma				75
Bell Peppers Jam | Rocket | Garlic Sauce
Bruschetta
Stracciatella Burrata | Grilled Vegetables | Pistou

			

95

Riviera Flat Bread [V]				70
Marinated Aubergine | Courgette | Tomato | Provence Herbs
Black Truffle Flat Bread [V]				150
Cream | Black Truffle | Gold Flakes
Avocado Panini [V]
Labneh | Coriander | Tomato | Pomegranate

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

			

70

مقبالت صغيرة
		
لوحة جنبة ولحوم باردة
مجموعة مختارة من األجبان البريطانية  +الفرنسية | لحوم بقري باردة

110

شطائر اللحم البقري
		
خردل فايرمان | خس | كونفي طماطم | غروير فرنسية | أصابع بطاطا مقلية

95

سيفتشي سمك القاروص 		
جوزهند | ليمون حامض | كزبرة

80

النجوستين مقرمش [مح]
		
بيستو

80

فطائر محشوة صغيرة
		
جبنة ماعز بالنعناع | طماطم حارة | كبد األوز بالتين

95

ريليتيس تريو
		
بط | خضروات | سردين | خبز ريفي محمص

110

شاورما دجاج
		
مربي فلفل حلو | جرجير | صلصة ثوم

70

بروسكيتا
		
ستراتشيتيلال بوراتا | خضروات مشوية | بيستو

95

خيز ريفييرا مسطح [ن]
		
باذنجان متبل | كوسة | طماطم | أعشاب بروفنس

70

خيز مسطح بالكمأة السوداء [ن]
		
كريمة | كمأة سوداء | شرائح ذهب

150

بانيني أفوكادو (ن)
		
لبنة | كزبرة | طماطم | أفوكادو | رمان

70

ك

كحول

(م)

مكسرات

(ن)

نباتي

مح

محار

خ

لحم خنزير

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية ،و %10رسوم خدمة و %5ضريبة القيمة المضافة.

SIGNATURE SUSHI ROLL

(6 Pieces)

Fountain Roll [S]				90
Shrimp Tempura | Wagyu Beef | Cream Cheese | Kabayaki
California Roll [S]				70
Crab | Avocado | Cucumber | Tobiko			
Spicy Tuna Roll				70
Spicy Yellowfin Tuna | Sriracha | Green Onions | Sesame		
Philadelphia Roll				80
Smoked Scottish Salmon | Cream Cheese | Cucumber | Sesame
Sharing Platter				210
Selection of 3 Sushi Rolls

SASHIMI

(3 Pieces)

Yellowfin Tuna				
50
Salmon				50
Hamachi				55
Octopus				45

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT
All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

لفائف السوشي المميزة

( 6قطع)

		
لفائف فاونتن (مح)
تمبورا روبيان | لحم بقري واغيو | جبنة كريمية | كاباياكي

90

لفائف كاليفورنيا (مح)
		
لحم سلطعون | أفوكادو| خيار | توبيكو

70

		
لفائف تونة حارة
تونة الزعنفة الصفراء الحارة| سريراتشا| بصل أخضر| سمسم

70

		
لفائف فيالدلفيا
سلمون إسكتلندي ُمدخن | جبنة كريمية | خيار| سمسم

80

		
طبق كبير
مجموعة من  3لفائف سوشي

210

ساشيمي

( 3قطع)

		
تونة الزعنفة الصفراء
سلمون		
هاماتشي		
إخطبوط		

ك

كحول

(م)

مكسرات (ن) نباتي مح محار خ لحم خنزير
All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية ،و %10رسوم خدمة و %5ضريبة القيمة المضافة.

50
50
55
45

FONDUE
Cheese Fondue [A]				115
Comte | Beaufort | Gruyere | Croutons
Chinese Fondue 				
Wagyu Beef | Carrots | Enoki | Shitake | Scallion | Snow Peas

135

Burgundy Fondue				150
Beef | Lamb | Chicken
Chocolate Fondue				65
Strawberry | Banana | Marshmallow

DESSERT
Ice Éclair [N]				50
Éclair Chou I Vanilla Ice Cream | Pears Infused I
Almond Caramelized | Chocolate Sauce
Vacherin				50
Vanilla Ice Cream | Strawberry Sorbet | Meringue | Chantilly
Ice Kunafa				50
Crispy Kunafa | Camel Milk Kashta Ice Cream | Frozen Dates | Rose Lokoum
Madeleine [N]				50
Pistachio + Chocolate Ice Cream | Lemon Madeleine | Orange Caramel Wedges

Alcohol

Nuts

Vegetarian

Shellfish

Pork

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT
All prices are in AED and are inclusive of 10% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

فوندو
		
فوندو جبنة (ك)
كومت | بوفورت | غروير | مربعات خبز محمصة

115

فوندو صيني
		
لحم بقري واغيو | جزر | إينوكي | شيتاكي | بصل أخضر | بازالء سكرية

135

		
فوندو بورغندي
لحم بقري | لحم ضأن | دجاج

150

فوندو الشوكوالتة 		
فراولة | موز | مارشميلو

65

الحلويات
		
آيس إكلير
إكلير شو | آيس كريم بالفانيال | شراب كمثرى |
لوز مكرمل | صلصة شوكوالتة

50

		
فاتشيرين
آيس كريم بالفانيال | شراب فراولة | مرنغ | شانتي

50

		
كنافة باآليس كريم
كنافة مقرمشة | آيس كريم بقشدة حليب اإلبل | تمور مثلجة | لوقوم بالورد

50

مادلين 		
آيس كريم بالفستق والشوكوالتة | مادلين بالليمون | قطع برتقال بالكراميل

50

ك

كحول

(م)

مكسرات (ن) نباتي مح محار خ لحم خنزير
All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي ،وتشمل  %10رسوم بلدية ،و %10رسوم خدمة و %5ضريبة القيمة المضافة.

All prices are in AED and are inclusive of 7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

