قائمة اإلفطار

المخبوزات
كرواسان

AED 11

سادة ،بالجبنة ،باللوز أو الزعتر ،يقدم مع اختيارك من مربى الخوخ،
أو الكريز ،أو الفراولة

معجنات الكاسترد والخوخ

AED 16

أطباق الفطور اإلماراتي التقليدي
خمير
ُ
شباب

AED 21

عصيدة ُبوبر

AED 27

بالليط مع البيض ،تقدم مع العسل

AED 21

AED 21

أطباق الفطور المالحة
فول مدمس ،مع اإلضافات التقليدية

AED 21

طبق فالفل مع صوص الطحينة

AED 20

جبن عكاوي

AED 32

عصائر طازجة
برتقال

AED 26

ليمون بالنعناع

AED 26

المشروبات الساخنة
أمريكانو

AED 19

قهوة اكسبرينس

AED 48

كافيه التيه

AED 24

شوكوال ساخنة (هوت شوكليت)

AED 24

كابوتشينو

AED 24

قهوة اسبريسو (مفردة  /مضاعفة)

AED 19/21

قهوة تركي

AED 21

سليماني (كوب)
شاي ُ

AED 11

شاي كرك (كوب)

AED 11

دلة قهوة عربي

AED 63

تقدم مع التمر
ّ

نصف دلة قهوة عربي
شاي تشابا

أطلب القائمة الخاصة

جميع األسعار تشمل  %5ضريبة القيمة المضافة.

AED 48

اإلفطار
اصنع األومليت الخاص بك

AED 42

طريقة طبخ البيض
بيضتان مقليتان (عيون) أو أومليت يقدم مع بطاطا هاش براون
وطماطم مشوية
خيارات الحشوة
من جبن اليقط ،فطر ،بصل ،طماطم ،فلفل ألوان ،قطعتان من
سجق اللحم البقري

بيض بنيدكت الكالسيكي

AED 58

بيض مسلوق فوق قطعتين من خبز المافن اإلنجليزي مع السلمون
المدخن والسبانخ .يقدم مع صوص الهوالنديز

فطيرة الموز والجوز

AED 37

يقدم مع شراب القيقب أو صوص الشوكوالتة

توست فرنسي بالقرفة الحلوة

AED 37

يقدم مع شراب القيقب أو صوص الشوكوالتة

بوريتو دجاج الرمال السبعة

AED 37

لفائف صدر الدجاج المشوي المتبل ببهار البزار ،خس ،جبن شيدر ،مع
خبز التورتيال .يقدم مع غواكامولي األفوكادو ،صلصة طماطم
وكريمة حامضة

جرانوال

AED 32

ألياف الفاكهة مع الروب ،التوت ،والعسل

طبق الفطور اإلماراتي
النكهات اإلماراتية

AED 58

تقدم مع شراب التمر ،كريمة الجبن وعسل
خمير
ّ
مبهر مع الشمر وبذور السمسم
خبز
ُ
شباب
فطيرة إماراتية تقليدية
ُمحلى خاص مع حشوة البالليط
كريب الزعفران محشو بالشعيرية الحلوة (بالليط)،
يقدم مع شراب التمر
عصيدة بوبر
اليقطين الحلو المهروس بنكهة الهيل والزعفران ويقدم دافئ

إفطار شرقي

AED 50

فول مدمس ،لبنة ،زعتر وزيت زيتون مع الخضار والمخلالت،
يقدم مع خبز طازج

شاي مغربي

أوراق النعناع الطازجة ،حبوب الشاي األخضر المغربي والسكر

جميع األسعار تشمل  %5ضريبة القيمة المضافة.

AED 75

Breakfast
Create Your Own Omelette

AED 42

Choice of cooking
2 eggs sunny side up or omelette served with two beef
sausages, hash brown potato and grilled tomato.
Choice of filing
Omelette with yact cheese, mushroom, onion, tomato and
capsicum.

Classic Egg Benedict

AED 58

Poached eggs served on two English muffins with smoked
salmon and spinach with Hollandaise sauce.

Banana Walnut Pancakes

AED 37

Served with maple syrup or chocolate sauce.

Sweet Cinnamon French Toast

AED 37

Sweet cinnamon bread with fresh fruits, maple syrup or honey.

Seven Sands Chicken Burritos

AED 37

Bezar marinated grilled chicken breast, lettuce, cheddar
cheese rolls with tortilla bread served with avocado
guacamole, tomato salsa and sour cream.

Granola

AED 32

Fruit fibre’n with yoghurt, berry and honey.

Emirati Breakfast Platter
Flavours of the Emirates

AED 58

Served with date syrup, cream cheese and honey.
Khameer
Spiced bread with fennel and sesame seeds
Choubab
Traditional Emirati Pancakes
Mohalla Special with Balaleet Stuffing
Saffron flavoured crepes stuffed with sweet
vermicelli (balaleet) served with date syrup
Aseeda Bobar
Warm sweet pumpkin puree, flavoured with
cardamom and saffron

Oriental Breakfast

AED 50

Foul Mudammas, Labneh, Zataar with olive oil and
Vegetable and pickles, served with freshly baked bread

Cheese Platter
Akawi, Kashkaval, Mozzarella tomato, Camel Ricotta, Figs
with sugar syrup Walnuts, dry apricot and raisins

All prices are inclusive of 5% VAT.

AED 75

Bakeries
Croissant

AED 11

Plain, cheese, almond or zataar, served with your choice of
apricot, cherry or strawberry jam.

Custard and Apricot Pastry

AED 16

Traditional Emirati Breakfast
Khameer
Choubab
Aseeda Bobar
Balaleet with Eggs, served with Honey

AED 21
AED 21
AED 27
AED 21

Savoury Breakfast Items
Foul Mudammas with Traditional Condiments
Falafel Plate with Tahini
Akawi Cheese

AED 21
AED 20
AED 32

Fresh Juices
Orange
Lemon mint

AED 26
AED 26

Hot Beverages
Americano
The Coffee Experience
Café Latte
Hot Chocolate
Cappuccino
Espresso (Single / Double)
Turkish Coffee
Sulaimani Tea (Glass)
Karak Chai (Glass)
Arabic Coffee Flask

AED 19
AED 48
AED 24
AED 24
AED 24
AED 19/21
AED 21
AED 11
AED 11
AED 63

Served with dates

Arabic Coffee Half Flask
Tchaba Tea
Ask your server for our special menu

All prices are inclusive of 5% VAT.

AED 48

Breakfast Menu

