املقبــات
املقبالت الباردة

املقبالت الساخنة

تشكيلة مزات الرمال
السبعة 48

سمبوسة الجشيد (صغار القرش) 32

الشوربة

السلطات

شوربة هريس 32

معجنات مقلية ومحشوة بلحم القرش مع توابل البزار

شوربة عدس

املناقيش

سلطة المنجا الخضراء

37

السلطة الخاصة بالرمال السبعة

32

تبولة

27

جبنة الحلومي المقرمشة 37

سلطة الكينوا باالفوكادو

متبل

27

جبن مع معجون الزيتون

فتوش

حمص

كبة البزار

27

اللحم المفروم 32
جبنة 32

37

زعتز

37

فخارة

37

27
42

محضرة على الطريقة االمراتية مع خبز الرقاق

42

اللحم البقري و الضأن المفروم و المخبوز مع اللوز

األطبــاق الرئيســية
األطباق اإلماراتية اخلاصة

فوقة

مشاوي على الفحم

طبق األرز اإلماراتي بنكهة بسمتي والتوابل

كفتة لحم الخروف 74

عيش ولحم

فوقة السمك 74

كباب الدجاج بالزعفران 74

فوقة الروبيان
فوقة الدجاج

كفتة لحم الجمل 74
كفتة الدجاج 74
اختيار  3من األسياخ

تشكيلة سمك اماراتي مقلي 110

90

لحم الخروف المطبوخ على الطريقة التقليدية
مع األرز البرياني و الروب

100
74

لحم غنم ملكي لشخصين

ثريد

مشاوي على الفحم 111

مأكوالت بحرية

270

الغوزي الكامل 1575

طبق عربي أصيل ويحضر مع خبز الرقاق

األطباق اإلماراتية التقليدية المحضرة
من لحم الضأن أوالتيس

ثريد لحم الخروف 84

نرحب بطلباتكم قبل  24ساعة

ثريد الخضار
ثريد الدجاج 74

74

األطبــاق اخلاصــة
مجبوس سمك الكنعد 74

صالونة بدوية

54

جشيد الرمال السبعة  -او مع الربيان
دجاج صغير مشوي 95

ضلع لحم بقر

74/58

برياني لحم الجمل

150

105

برغر لحم الجمل 73

األطبــاق اجلانبيــة
أزر ابيض

بطاطا مهروسة

25

بطاطا مقلية /بطاطا مقلية بالبيزار

أزر برياني

32

تشكيلة خضار سوتيه

32

32

هريس 48

32

قمح أبو ظبي مع لحم العجل الطازج المضروب والمقدم مع السمن

احللويــات
احللويات الباردة
كنافة بالجبن

مهلبية عربية

37

مختارات من آيس كريم حليب الناقة ( 2مغرفة) 37
تمر و عسل
كركديه مع روب
لبن بالليمون و الفلفل الوردي
قرفة و رمان

حلويات إماراتية ساخنة
ليالي دبي

32
37

سميد مطهو مع المكسرات والكريمة،
يقدم مع العسل

عصيدة بوبر
خبيصة

حلوى الرمال السبعة

ُ
متعة الطعام المستوحاة من غِ نى ثقافة وتاريخ اإلمارات.
تتألف اإلمارات العربية المتحدة من سبع مناطق تتميز كل منها بثقافة وتقاليد ومأكوالت مختلفة ،ويمثل مطعم الرمال السبعة احتفا ً
ال
متحف االتحاد ،دبي | ذا بيتش ،جميرا بيتش ريزيدنس ،دبي

32

الطحين المحمص بالفرن مع السكر ،السمن ،الهيل،
ماء الزهر والزعفران

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %5ضريبة القيمة المضافة.

ّ
ككل.
األمة
باإلمارات السبعة والتراث الغني والقيَم التي ّ
توحد ّ

27

أم علي

27

لقيمات

27

كرات العجين المقلية مع دبس التمر  ،حبوب السمسم
األبيض و الفستق

32

يرُ جى إخبارنا إن كان لديك أي متطلبّات خاصة أو حساسية تجاه أي من أنواع الطعام.

04 5516652
sevensandsrestaurant.com
#sevensands

