KIDS MENU
Soup
Harees 13
An Emirati style soup made from Abu Dhabi white wheat and infused fresh veal

Addas 13
Seven Sands lentil soup made with Arabian spices, served with Arabic bread and Al Ain lime

Hot Mezzeh Selection
Mini Manakish
Minced Meat flavoured with bezar, onions, tomatoes, and fresh mint leaves, served with pomegranate syrup 16
Cheese served with olives, cucumbers, tomatoes, fresh mint and black sesame seeds 16
Al Ain Fresh Kishta served with comb honey 16

Main Courses
Lamb Kofta 32
Our special minced lamb kebab mixed with onions, served with French fries, mixed grilled vegetables
and a yoghurt sauce

Chicken Kofta 32
Minced chicken with coriander and mint, served with French fries, grilled vegetables and a yoghurt sauce

Alphabet Pasta 32
With your choice of Al Ain white creamy sauce or locally grown tomato and basil sauce
topped with grated Parmesan cheese

Chicken Nuggets 32
Marinated chicken golden fried in buttermilk, served with French fries and dip

All prices are in UAE Dirham and inclusive of 5% VAT.

قائمة األطفال
الشوربة
13 هريس

شوربة على الطريقة اإلماراتية محضرة من قمح أبوظبي األبيض ولحم العجل الطازج

13 عدس

تقدم مع الخبز العربي والليمون الطازج
َّ ، التوابل العربية،شوربة عدس الرمال السبعة المحضرة من العدس

المقبالت الساخنة
المناقيش الصغيرة
16  الطماطم وأوراق النعناع الطازجة ويقدم مع دبس الرمان،اللحم المفروم المتبّل بالبزار مع البصل
16  النعناع الطازج وحبة البركة، الطماطم، الخيار،جبنة مع الزيتون
16 قشطة العين مع العسل

األطباق الرئيسية
32 كفتة لحم الخروف

 إلى جانب تشكيلة،كفتة لحم الخروف الخاصة المفرومة مع البصل والمقدمة مع البطاطا المقلية والزعفران
 ويُقدم مع الروب،من الخضروات المشوية

32 كفتة الدجاج

 إلى جانب تشكيلة، والمقدمة مع البطاطا المقلية والزعفران،دجاج مفروم مع الكزبرة والنعناع
 ويُقدم مع الروب،من الخضروات المشوية

32 باستا األحرف األبجدية

 أو الطماطم المحلية مع صلصة الريحان المغطاة بجبنة البارميزان المبشورة،مع صلصة العين بالكريما البيضاء

32 )قطع الدجاج (نجتس

 وتقدم مع البطاطا المقلية،قطع دجاج متبّلة ومقلية في زبدة اللبن
. ضريبة القيمة المضافة5٪ جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل

