
(A) Contain Alcohol | (D) Contain Dairy
(G) Contain Gluten | (N) Contain Nuts
(P) - Contain Pork | (S) Shellfish
(V) Vegetarian |  - Signature Dish
Half Board Supplement  48    88    full price
All prices are in AED and are inclusive of 
7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

)ك( يحتوي على الكحول  |  )أ( يحتوي على األلبان 
)غ( يحتوي على الغلوتين   |  )م( يحتوي على المكسرات

)خ( يحتوي على مشتقات الخنزير   |   )م.ب.( يحتوي على مأكوالت بحرية

)ن( نباتي  |    طبق ممّيز

مختارات نصف اللوحة - 48 88  السعر الكامل
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 7٪ رسوم بلدية باإلضافة إلى 10٪ رسوم خدمة + 

5٪ ضريبة القيمة المضافة



(A) Contain Alcohol | (D) Contain Dairy
(G) Contain Gluten | (N) Contain Nuts
(P) - Contain Pork | (S) Shellfish
(V) Vegetarian |  - Signature Dish
Half Board Supplement  48    88    full price
All prices are in AED and are inclusive of 
7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

)ك( يحتوي على الكحول  |  )أ( يحتوي على األلبان 
)غ( يحتوي على الغلوتين   |  )م( يحتوي على المكسرات

)خ( يحتوي على مشتقات الخنزير   |   )م.ب.( يحتوي على مأكوالت بحرية

)ن( نباتي  |    طبق ممّيز

مختارات نصف اللوحة - 48 88  السعر الكامل
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 7٪ رسوم بلدية باإلضافة إلى 10٪ رسوم خدمة + 

5٪ ضريبة القيمة المضافة



(A) Contain Alcohol | (D) Contain Dairy
(G) Contain Gluten | (N) Contain Nuts
(P) - Contain Pork | (S) Shellfish
(V) Vegetarian |  - Signature Dish
Half Board Supplement  48    88    full price
All prices are in AED and are inclusive of 
7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

)ك( يحتوي على الكحول  |  )أ( يحتوي على األلبان 
)غ( يحتوي على الغلوتين   |  )م( يحتوي على المكسرات

)خ( يحتوي على مشتقات الخنزير   |   )م.ب.( يحتوي على مأكوالت بحرية

)ن( نباتي  |    طبق ممّيز

مختارات نصف اللوحة - 48 88  السعر الكامل
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 7٪ رسوم بلدية باإلضافة إلى 10٪ رسوم خدمة + 

5٪ ضريبة القيمة المضافة

Menu À La Carte



(A) Contain Alcohol | (D) Contain Dairy
(G) Contain Gluten | (N) Contain Nuts
(P) - Contain Pork | (S) Shellfish
(V) Vegetarian |  - Signature Dish
Half Board Supplement  48    88    full price
All prices are in AED and are inclusive of 
7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

)ك( يحتوي على الكحول  |  )أ( يحتوي على األلبان 
)غ( يحتوي على الغلوتين   |  )م( يحتوي على المكسرات

)خ( يحتوي على مشتقات الخنزير   |   )م.ب.( يحتوي على مأكوالت بحرية

)ن( نباتي  |    طبق ممّيز

مختارات نصف اللوحة - 48 88  السعر الكامل
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 7٪ رسوم بلدية باإلضافة إلى 10٪ رسوم خدمة + 

5٪ ضريبة القيمة المضافة

Mezzeh | Dip 
| Served with Pao De Queijo and Pita Bread |  AED 

Eggplant Caviar (V) - 105 kcal
Pomegranate | Extra Virgin Olive Oil

Hummus (N) - 280 kcal
Pine Nut | Parsley | Smoked Paprika

Basil Hummus (V) - 289 kcal
Chickpea Puree | Tahini | Harissa Walnut

Bulgur Bel Romman (V) - 186 kcal
Pickled Red Onion | Cherry Tomato | Parsley

Labneh Beiruti (D)(N)(V)  - 256 kcal
Walnut | Black Olive | Mint

Pate De Palmito (D)(N)  - 139 kcal
Palm Heart | Ricotta | Crispy Banana 

Fully Loaded Hummus (N)  - 486 kcal
Beef | Pine Nut | Parsley

Especial AED

Camarao Tropical (S)  - 357 kcal
Brazilian Shrimp Cocktail | Tomato | Avocado

Tuna Tartar (D)  - 346 kcal
Avocado | Mango | Coriander

Dibba Bay Oyster, 6 pcs (S)  - 453 kcal
Cachaça Condiment | Lime Zumo

Beef Tartar (D) - 486 kcal
Palm Heart | Mustard Ice Cream

 مازة | صلصة
درهم | يقّدم مع  الباو دي كويجو و خبز البيتا | 

كافيار الباذنجان )ن(  - 105 سعرات حرارية  58
|  زيت زيتون بكر ممتاز رّمان 

حّمص )م(  - 280 سعرات حرارية
صنوبر |  بقدونس |  بابريكا مدّخنة 

حّمص بالريحان )ن(  - 289 سعرات حرارية 
 هريسة الحّمص | طحينة | هريسة الجوز 

برغل بالرّمان )ن( - 186 سعرات حرارية 
بصل أحمر مخّلل | طماطم كرزية |  بقدونس   

لبنة بيروتية )أ( )م( )ن( - 256 سعرات حرارية
جوز |  زيتون أسود | نعناع 

باتي دي بالميتو )أ( )م(   - 139 سعرات حرارية
لّب النخيل |  جبن ريكوتا  |  موز مقرمش   

حّمص محشو بالكامل )م(  - 486 سعرات حرارية  68
لحم بقري |  صنوبر |  بقدونس

درهم ممّيز 

كاماراو تروبيكال )م.ب.(   - ٣57 سعرات حرارية  7٨
كوكتيل الروبيان البرازيلي |  طماطم  |  أفوكادو 

ترتار التونة )أ(  - ٣٤٦  سعرات حرارية  ٩٨
أفوكادو | مانجو | كسبرة 

محار خليج دبا، 6 قطع  )م.ب.(   - ٤5٣ سعرات حرارية  15٨
توابل كاشاسا | عصير الزيزفون الطازج 

تارتار لحم البقر  )أ( - ٤٨٦ سعرات حرارية  10٨
لّب النخيل  |  آيس كريم الخردل 
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درهم وجبة خفيفة ساخنة            
فالفل )أ( )ن(  - 5٤0 سعرات حرارية  5٨

 حّمص |  سبعة توابل شرقية |  صلصة طحينة

كبة اللحم )غ(  - ٤٣٢ سعرات حرارية
 لحم مفروم |  برغل | صلصة األناناس والطماطم 

باستل دي كارنه )أ( )غ(  - ٤٨٦ سعرات حرارية
 إمبانادا |  أوريغانو |  جبن شيدر

لفافة بالجبن )أ( )غ(    - ٣00 سعرات حرارية
 أربعة أنواع من الجبن |  آهي أماريلو أيولي

كوكسينا برازيليرا )أ( )غ(  - ٣٣٤ سعرات حرارية
 وجبة دجاج خفيفة تقليدية | مايونيز التشيبوتلي  

٦٨ كفتة الدجاج    - ٤٩٦ سعرات حرارية  
 سلطة طماطم شرقية |  خشخاش 

كفتة لحم الضأن    - 5٤٨  سعرات حرارية   7٨
 سلطة طماطم شرقية |  خشخاش

    

درهم ٥8 الحساء 
مرق الدجاج البرازيلي - ٣٦٢ سعرات حرارية 

دجاج مسّحب |  يوكا |  طماطم 

شوربة العدس اللبناني)غ( )ن(   - 1٨0 سعرات حرارية
 ُسلق | عدس أخضر | كزبرة |  ليمون أخضر 

درهم 48 السلطة 
سلطة األناناس واألفوكادو  )ن( - ٢01 سعرات حرارية

 مخّلل البصل |  رّمان | صلصة السماق

فّتوش بطريقة خاصة )غ( )ن(   - 155 سعرات حرارية
 Minus 8 ّ بقلة بّرية |  فجل أحمر | كّراث |  خل 

تّبولة بطريقة خاصة )غ( )ن(  - ٦7 سعرات حرارية
Minus 8 ّ بقدونس |  جرجير |  طماطم |  برغل |  خل 

سلطة جبن حلوم مشوي )أ( )م( )ن(  - ٢٣٦ سعرات حرارية
 كرنب |  برغل | طماطم  |  صنوبر |  رّمان  

سلطة استوائية )ن(  - 1٨٨ سعرات حرارية
 أوراق الجرجير |  لّب النخيل |  مانغو |  صلصة الباشن فروت

سلطة جبلية )ن(  - 1٢٨ سعرات حرارية
 جاردن جرين | الريكوتا | بطاطا مشوية | ورق الزعتر

Hot Snack AED 

Falafel (D)(V) - 540 kcal
Chickpea | Oriental Seven Spice | Tahini Sauce

Meat Kibbeh (G) - 432 kcal
Ground Meat | Bulgur | Tomato Pineapple Salsa

Pastel De Carne (D)(G) - 486 kcal
Empanada | Oregano | Cheddar Cheese

Cheese Cigar (D)(G)  - 300 kcal
Four Kind Cheese | Aji Amarillo Aioli

Coxinha Brasileira (D)(G) - 334 kcal
Traditional Chicken Snack | Chipotle Mayo

Chicken Kofta  - 496 kcal
Oriental Tomato Salad | Khashkhash

Lamb Kofta  - 548 kcal
Oriental Tomato Salad | Khashkhash

Soup AED 58

Brazilian Chicken Broth- 362 kcal
Pulled Chicken | Yucca | Tomato 

Lebanese Lentil Soup (G)(V)  - 180 kcal
Swiss Chard | Green Lentil | Coriander | Lime

Salad AED 48

Pineapple Avocado Salad (V) - 201 kcal
Pickled Onion | Pomegranate | Sumac Dressing

Fattouch Interpretation (G)(V)  - 155 kcal
Purslane | Red Radish | Shallot | Minus 8 Vinegar

Tabbouleh Interpretation (G)(V) -  67 kcal
Parsley | Arugula | Tomato | Bulgar |  Minus 8 Vinegar

Grilled Halloumi Salad (D)(N)(V) - 236 kcal
Kale | Bulgur | Tomato | Pine Nut | Pomegranate

Salada Tropical (V) - 188 kcal
Rocket Leaf | Palm Heart | Mango | Passion Fruit Dressing

Jabalia Salad (V) - 128 kcal
Garden Green | Ricotta | Baked Potato | Zaatar Leaf
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CURRY | STEW AED 98

Feijoada Li Brasil (D)  - 648 kcal
Black Bean Beef Stew | Veal Bacon | 
Beef Sausage | Brazilian Rice

Brazilian Chicken Curry (D) - 559 kcal
Coconut Milk | Bell Pepper | Coriander

Marinated Seafood Stew (D)(S)  - 487 kcal
Coconut Milk | Onion | Coriander

Chicken Liver (D)(N) - 386 kcal
Pomegranate Sauce | Coriander | 
Kefir Lime Leaf | Pine Seed

Red Meat | Chicken AED

Espetinho De Carne Frango (D) - 765 kcal
Beef and Chicken Skewer | Batata Harra 

Costeleta De Cordeiro (D) - 489 kcal
Grilled Lamb Chop | 
Tahini Sweet Potato Mash | Chimichurri 

Chicken Dabke - 380 kcal
Grilled Organic Chicken | Capsicum | 
Eggplant | Herb Roasted Potato 

Coffee Rubbed
Beef Tenderloin (D)  - 512 kcal
Smoked Paprika Mash | Black Garlic

Chargrilled Prime Sirloin (D)   - 562 kcal
Roasted Vegetable | Mashed Potato |  
Chimichurri Sauce

Tomahawk Steak (D)   - 1056 kcal
Chimichurri | Roasted Vegetable | Sweet Potato Fries

درهم ٩8 كاري | اليخنة  
فيجوادا لي برازيل )أ(  -  ٦٤٨ سعرات حرارية 

يخنة الفاصوليا السوداء باللحم البقري |  لحم عجل مقّدد |  سجق 
لحم بقري |  أرّز برازيلي 

كاري الدجاج البرازيلي )أ( -  55٩ سعرات حرارية 
 حليب جوز الهند |  فلفل رومي | كزبرة 

يخنة المأكوالت البحرية المتّبلة )أ()م.ب.(  -
٤٨7 سعرات حرارية 

 حليب جوز الهند | البصل | كسبرة

كبد الدجاج )أ( )م( -  ٣٨٦ سعرات حرارية 
صلصة الرّمان | كزبرة | أوراق الليمون األخضر الكفيري | صنوبر  

درهم لحم أحمر | دجاج 
11٨ إسبيتينو دي كارني فرانغو )أ( -  7٦5 سعرات حرارية  

 سيخ لحم البقر والدجاج  |  بطاطس حاّرة

كوستيليتا دي كورديرو )أ( -  ٤٨٩ سعرات حرارية   11٨
 قطع لحم الضأن المشوي |  

 بطاطس حلوة مهروسة بالطحينة | تشيميتشوري 

دجاج دبكة -  ٣٨0 سعرات حرارية   138
 دجاج عضوي مشوي | فلفل أحمر |  

 باذنجان| بطاطس محمرة باألعشاب 

 تندرلُوْين اللحم البقري  1٦٨
المتّبل بالقهوة )أ(  -  51٢ سعرات حرارية 

 بابريكا مدّخنة مهروسة | ثوم أسود     

 لحم سيرلوين ممتاز  ٢1٨
مشوي على الفحم )أ(   -  5٦٢ سعرات حرارية 

خضروات محّمرة | بطاطس مهروسة |  صلصة تشيميتشوري 

شريحة لحم توماهوك  ٦٨٨
)أ(    -  105٦ سعرات حرارية

 تشيميتشوري | خضروات محّمرة |   بطاطس حلوة مقلية
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Seafood  AED

Lebanese Grilled 
Jumbo Prawn (N)(S) - 486 kcal
Spicy Vegetable | Pickled Radish | Pine Nut  

Arroz Selvagem Com
Frutos Do Mar (S)  - 512 kcal
Mixed Marinated Seafood | Black Rice | Parsley

Sayadieh - 398 kcal
Whole Grilled Sea Bass | Turmeric | Onion Rice 

Churrasco Li Brasil  AED

Chargrilled Skewer 
(D)(N)(S)  - 1086 kcal       
Prawn | Chicken Shish Tawook | Lamb Kebab | 
Churrasco Prime Beef Grilled Corn | Brazilian Chili Fries | 
Pineapple Cream | Amazonia Salad 

Picanha | Fat Aged | 
The Most Famous Brazilian Cut  - 754 kcal       
Wagyu Rump | Chimichurri | Brazilian Chili Fries | 
Amazonia Salad                           

Vegan Main Course AED 78

Moqueca Vegana (N)(V) - 344 kcal
Broccoli | Butternut Squash | Coconut Milk

Mushroom Stew (G) - 480 kcal
Mixed Mushroom | Manioc | Parsley

Charmoula Aubergine (N)(V) - 101 kcal
Tomato | Basil | Roasted Hazelnut

188

268

298

198

248

درهم مأكوالت بحرية    
 روبيان كبير مشوي

على الطريقة اللبنانية )م( )م.ب.( - ٤٨٦ سعرات حرارية
خضار حار | فجل مخلل | حبوب الصنوبر 

 أرّز سيلفاجم كوم
فروتوس دو مار)م.ب.(  - 51٢ سعرات حرارية 
مأكوالت بحرية مشّكلة متّبلة |  أرّز أسود | بقدونس 

صيادية - ٣٩٨ سعرات حرارية   ٢٤٨
سمك القاروص المشوي بالكامل |  كركم | أرّز بالبصل 

درهم تشوراسكو لي برازيل     
 أسياخ مشاوي على الفحم  ٢٦٨

  )أ()م()م.ب.( -10٨٦ سعرات حرارية  
روبيان |  شيش طاووق الدجاج |  كباب لحم الضأن | تشوراسكو 

لحم البقر الممتاز | ذرة مشوية | بطاطس مقلية بالفلفل الحاّر 
البرازيلي |  كريمة األناناس | سلطة أمازونيا

٢٩٨  بيكانا | دهون معتقة | أشهرقطعة  
من اللحومات البرازيلية   -75٤ سعرات حرارية  

ردف لحم بقر الواغيو |  تشيميتشوري |  بطاطس مقلية بالفلفل 
الحاّر البرازيلي |  سلطة أمازونيانيا

درهم ٧8 نباتي صرف   
موكيكا فيغانا )ن( )م( -٣٤٤ سعرات حرارية  

 بروكولي |  قرع العسل |  حليب جوز الهن
  

يخنة الفطر )غ( -٤٨0 سعرات حرارية  
 فطر مشّكل |  نبات المانيهوت |  بقدونس 

باذنجان شارموال  )ن( )م( -101 سعرات حرارية  
طماطم | ريحان | بندق محّمر 

1٨٨

1٩٨
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Side Dish AED 38

Batata Harra (V)  - 78 kcal

Brazilian Chili Fries - 140 kcal

Sweet Potato Fries (V) - 166 kcal

Mashed Potato (V) - 230 kcal

Grilled Vegetables (V) - 177 kcal

Arabic Salad (V) - 109 kcal

Pita Bread | Pão De Queijo (V) - 122 kcal

Sweet AED 48

Labneh Acai Cheesecake (D) - 190 kcal
Labneh Mousse | Acai Jelly 

Quindim (D)(G)(N) - 210 kcal
Baklava Tuille | Blood Orange Sorbet

Café Com Leite (D)(G) - 320 kcal
Chocolate Mousse | Lady Finger Biscuit | Double Cream

Baklava Ice Cream (D)(G)(N)  - 310 kcal
Layered Filo Pastry | Orange Blossom Honey | 
23K Gold Flake

Tropical Fruit Salad (V) - 172 kcal
Papaya | Mango | Pineapple | Passion Fruit Dressing

درهم ٣8 طبق جانبي 
 بطاطس حاّرة  )ن(   -  7٨ سعرات حرارية

 بطاطس مقلية بالفلفل الحاّر البرازيلي -
  1٤0 سعرات حرارية

 بطاطس حلوة مقلية  )ن(  -  1٦٦ سعرات حرارية
 بطاطس مهروسة  )ن(  -  ٢٣0 سعرات حرارية

 خضروات مشوية  )ن(  -  177 سعرات حرارية
 سلطة عربية  )ن(  -  10٩ سعرات حرارية

 خبز بيتا  |  باو دي كايجو  )ن(  -  1٢٢ سعرات حرارية

درهم 48 الحلويات 
تشيز كيك اللبنة باألساي )أ( -  1٩0 سعرات حرارية

 موس اللبنة | هالم بنكهة األساي

كوينديم )أ( )غ()م(  -  ٢10 سعرات حرارية
 بقالوة تويل |  سوربيه البرتقال األحمر

كافيه كوم ليتشه )أ( )غ()م(  -  ٣٢0 سعرات حرارية
 موس الشوكوالتة |  أصابع البسكويت |  كريمة مزدوجة 

بقالوة باآليس كريم )أ( )غ()م(    -  ٣10 سعرات حرارية
رقائق من عجينة الفيلو |  عسل زهر البرتقال | رقائق الذهب عيار 

 23 قيراطًا 

سلطة فواكه استوائية )ن(  -  17٢ سعرات حرارية
بابايا  |  مانغو  |  أناناس  |  صلصة الباشن فروت 



(A) Contain Alcohol | (D) Contain Dairy
(G) Contain Gluten | (N) Contain Nuts
(P) - Contain Pork | (S) Shellfish
(V) Vegetarian |  - Signature Dish
Half Board Supplement  48    88    full price
All prices are in AED and are inclusive of 
7% municipality fee + 10% service charge + 5% VAT

)ك( يحتوي على الكحول  |  )أ( يحتوي على األلبان 
)غ( يحتوي على الغلوتين   |  )م( يحتوي على المكسرات

)خ( يحتوي على مشتقات الخنزير   |   )م.ب.( يحتوي على مأكوالت بحرية

)ن( نباتي  |    طبق ممّيز

مختارات نصف اللوحة - 48 88  السعر الكامل
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 7٪ رسوم بلدية باإلضافة إلى 10٪ رسوم خدمة + 

5٪ ضريبة القيمة المضافة


