
قائمــة الطعــام



قائمــة الطعــام
تمتاز قائمة طعامنا بجودة مكوناتها الطازجة الُمقدمة من 

مصادر محلية قدر اإلمكان. 

تمّتع معنا بمذاق أطباقنا المبتكرة ومشروباتنا المنعشة 
 المحضرة بمكونات صحية وطازجة غنية

 بالعناصر الغذائية. 

ندعــم المــوارد المحليــة 
نحن ملتزمون بدعم األمن الغذائي لإلمارات العربية المتحدة 
وتشجيع أنماط الحياة الصحية من خالل الزراعة المستدامة.

وانطالقًا من إيماننا بأهمية دعم المنتجين المحليين، عقدنا 
شراكات مع أفضل المزارع في اإلمارات العربية المتحدة، 
من بينها إمارتس بيو فارم المتخصصة في إنتاج الخضار 

والفواكه والبيض العضوي الحاصل على االعتماد عبر اتباع 
ممارسات الزراعة المستدامة.

كما نستخدم في مطعمنا أجود أنواع المحار المحلي الذي 
ُيستخرج طازجًا من مياه خليج دّبا الغنية بالمغذيات، شمال 

الفجيرة، اإلمارات العربية المتحدة.



 شــوربة البطاطــا مــع الكــراث  32 
و بشــر ليمــون الفجيــرة       

 شــوربة كريمية ُتحضــر بالطلب
نكهــة الليمــون الطازج من مــزارع الفجيرة 

 ريكوتــا محضــرة بالمطعــم مع الفواكه
34 والجرجيــر والمكســرات البرازيليــة      

طبــق الريكوتــا المميــز من الشــيف، ُمحضر مــن الحليب العضوي  
 باذنجــان في الفــرن مع الكاكي

32 المشــوي وجبــن فيّتــا    
طبــق مســتوحى مــن مطبخ البحر  المتوســط،

ُمحضــر بالباذنجــان الطازج من مزرعــة محلية
 وُمغطــى بجبــن الفيّتا الطازجة 

تعلم؟ هل 
 تفقــد الفواكــه والخضروات العناصــر الغذائية

والنكهــة كلمــا اســتغرقت وقتــًا أطول للوصول إلى مائدة العشــاء.

 شــمندر أصفــر، كينوا عضوية،
55 زبــادي ُمحضــر بالمطعــم    

شــمندر عضــوي مشــوي مــع الكينوا، ُيقدم مع الزبــادي المميز 
الُمحضــر طازجــًا بالمطعم

 طماطــم كرزيــة عضوية- كونفيــه الليمون-
40 أوراق جرجيــر المــاء وريحــان القرفــة   

 طماطــم هيرلــوم عضويــة، كونفيــه الليمون مع
خضــروات ورقية من مزرعــة محلية

 قرع جــوزي في الفرن مع
40 كشــمش أبيــض وزبــدة بنيــة     

 قــرع جــوزي مطهــي على نار هادئة مع الكشــمش
األبيــض الغنــي بالعناصــر الغذائية وزبــدة بنية ُمحضــرة بالمطعم

 ســلطة دجاج عضوية مع ورق الرشــاد
55 العضــوي وثمــار المانغــو المزروعــة بــرأس الخيمــة 

 دجــاج عضوي مشــوي على نــار هادئة غني
 بالبروتيــن مــع ثمــار مانغــو رأس الخيمــة الغنية بمضادات

األكســدة وورق الرشــاد المزروع مائيًا

يحتــوي علــى منتجات ألبان ِصرفخاٍل مــن الغلوتين نباتي 

يحتوي على المكســرات مأكــوالت بحريةنباتي

 جميــع األســعار بالدرهم اإلماراتي وتشــمل ٧٪ رســوم بلديــة باإلضافة إلى
 ١٠٪ رســوم خدمــة + ٥٪ ضريبــة القيمــة المضافة



75 دجــاج عضــوي، خــّس الكــوس وبــازالء صفــراء   
 دجــاج عضوي مســلوق مع البازالء

الصفــراء وخّس الكــوس المزروع مائيًا

75  أســقلوب، فول، قرع عســلي، 
خردل أحمر ورشــاد    

طبــق كالســيكي مــن محار األســقلوب ُيقدم مــع الفول والخردل 
األحمــر والرشــاد المزروع مائيًا

 ســلمون ُمدخــن بالمطعم مــع البطاطا،
 50 والخيــار المخلــل وصلصــة هولنديــة    

 طبــق الشــيف المميــز من الســلمون المدخن بأوراق
 الشــاي، ُيقــدم مــع البطاطا المهروســة في الفرن

والخيــار المــزروع مائيًا وصلصــة هولنديــة بالبيض العضوي

  50 محــار خليــج دّبــا مــع البروكلــي والبنــدق  
 محــار طــازج من ميــاه خليج دّبا النقية شــمال

 الفجيــرة، ُيقــدم مع البروكلي الموســمي
والبنــدق الغني بمضادات األكســدة(

 روبيــان أم القيويــن، فطر شــيتاكي مع
65  بــذور الكزبــرة والخــّس المــزروع مائيــًا  

 روبيــان غنــي بالنكهات اآلســيوية العطرية
 ُمحضــر مــن مــزارع أم القيوين، ُيقدم مع

فطــر شــيتاكي والخــّس المزروع مائيًا

  30 براونــي دبــل شــوكليت مــع الجــوز   
 مــن أطباق الشــيف الُمميــزة، ُمحضر من

 الشــوكوالتة وحيــدة المصدر وهي
مــن أكثــر المصادر الغنية بمضادات األكســدة

 زبادي مثلــج مع الفراولة
30  الطازجــة المزروعــة مائيــًا  

  زبــادي ُمميــز ُمحضــر بالمطعم مع
فراولــة محليــة مزروعة مائيًا

حقيقــة ممتعة
الزراعــة المائيــة “Hydroponics” هــي واحدة من الممارســات الزراعية 

التــي تهــدف إلــى زراعة النباتــات دون تربة باســتخدام محلول مائي 
غنــي بالمغذيــات. وبهــذه الطريقــة يمكن زراعــة النباتات فــي أّي بيئة غير 
معتــادة بمــا فــي ذلك داخل المنازل. وهــي تختلف عن الزراعــة العضوية 

التــي تعتمــد علــى توفيــر منتجات ُتزرع بشــكل طبيعي دون اســتخدام أي 
مبيــدات حشــرية أو أســمدة كيميائية.

 جميــع األســعار بالدرهم اإلماراتي وتشــمل ٧٪ رســوم بلديــة باإلضافة إلى
 ١٠٪ رســوم خدمــة + ٥٪ ضريبــة القيمــة المضافة

يحتــوي علــى منتجات ألبان ِصرفخاٍل مــن الغلوتين نباتي 

يحتوي على المكســرات مأكــوالت بحريةنباتي



18 حّمــص وخضــروات مقرمشــة   
 من أشــهر األطباق الشــرق أوســطية المفّضلة، ُيحضر

مــن كروديــت الخضار المزروعــة محليًا باإلمارات

18 شــوربة الخضــار والفــول الغنيــة   
  شــوربة الفول والخضروات

الموســمية الغنيــة بالعناصــر الغذائية 

 برغر ســوبر كيــدز النباتي مع
35 رقائــق البطاطــا الحلــوة فــي الفــرن  

 شــريحة برغــر نباتيــة مــن الفاصوليا الحمراء
مــع البطاطــا الحلوة في الفرن

 ناغيت ســمك موسى في
35  الفــرن مــع المايونيــز   

 ناغيت ســمك موســى المقرمش
مــع صلصــة المايونيز وليمــون الفجيرة

 دجاج عضــوي مع بطاطا
35 مهروســة وخضــروات علــى البخــار  

 دجــاج عضوي ُيقدم مــع البطاطا
المهروســة وخضــروات محليــة مطهيــة على البخار

20  طبــق فواكــه طازجــة  
طبــق مــن الفواكه الموســمية الطازجة

20 لفائــف النوتيــا والفواكــه  
 لفائــف ُمحضــرة طازجــًا بالمطعم من

القمــح الكامــل بحشــوة التوت الصحي

20 زبــادي مثلــج   
 زبــادي مثلــج ُمحضــر بالمطعم مع تشــكيلة

فواكــه مزروعــة مائيًا داخل اإلمارات

حقيقــة ممتعة
 ُيعــّد الحمــص مصــدرًا نباتيًا رائعــًا للبروتين وهــو خيار ممتاز

لألشــخاص النباتييــن أو الذيــن يتبعــون نظامًا غذائيــًا نباتيًا ِصرفًا.

قائمــة مينــي موس

 جميــع األســعار بالدرهم اإلماراتي وتشــمل ٧٪ رســوم بلديــة باإلضافة إلى
 ١٠٪ رســوم خدمــة + ٥٪ ضريبــة القيمــة المضافة

يحتــوي علــى منتجات ألبان ِصرفخاٍل مــن الغلوتين نباتي 

يحتوي على المكســرات مأكــوالت بحريةنباتي



قائمــة المشــروبات



ُمركزة  جرعات 

16 هولــي 
زنجبيــل، ليمون، ريحان

16 صن كيســد 
كركــم، ليمــون، ماء جوز الهند، فلفل أســود

16 فايبرانــت 
شــمندر، تفاح أخضــر، ليمون أخضر

 16 سبايســد أب 
أنانــاس، خــّل التفاح، قرفة 

تعلم؟ هل 
 ُيعــّد عصير الشــمندر مــن المشــروبات المفضلة لدى

 الرياضييــن،  ويســمى أيضًا”عصيــر فائق” ألنه يســاعد على
 تعزيــز القــدرة علــى التحمل، وتحســين تدفق الدم،

وتنظيــم ضغط الدم.

العصائر

22 ديتوكــس 
 شــمندر، جــزر، زنجبيــل، تفاح، ليمون

ُيزيــل ســموم الكبد وُيقلل مــن االلتهابات

22 انتعــاش وترطيــب 
 خيــار، بقدونــس، كزبرة، خّس، تفــاح أخضر، أناناس

  مشــروب مثالــي للتخلــص من الســموم والترطيــب، حيث يعمل
البقدونــس مــع الكزبــرة على تخليص الجســم من المعــادن الثقيلة

مشــروبات ُمميــزة 
عصائــر باردة

 جميــع األســعار بالدرهم اإلماراتي وتشــمل ٧٪ رســوم بلديــة باإلضافة إلى
 ١٠٪ رســوم خدمــة + ٥٪ ضريبــة القيمــة المضافة



24 للتركيــز 
ســبانخ، خيــار، بقدونس، ليمــون، تفاح، كرفس

 يعمــل الكرفــس علــى تنظيم درجة حرارة الجســم بينما
 يســاعد الخيــار علــى التخلص مــن التهابــات الجهاز البولي،

 فيمــا ُتعــزز الســبانخ عملية الهضــم الصحي ويســاعد البقدونس
والتفــاح في التخلص من الســموم ورفــع المناعة

24 ُمعــزز المناعــة 
تفــاح أخضــر، جــزر، زنجبيل، بابايا، زيــت جوز الهند.

 تتميــز البابايــا بكونهــا غنيــة بالبيتــا كاروتين واإلنزيمات
 التــي ُتعــد مضادات أكســدة رائعة تســاعد على تغذية البشــرة.

 ويوفــر زيــت جــوز الهند دهون صحية ويســاعد على
امتصــاص العناصــر الغذائية.

24 االبتــكارات اليوميــة 
 ســتجد خيــارات جديدة مدهشــة كل يوم من إبــداع طهاتنا،

 لــذا ننصحك بســؤال فريــق العمل عن العصائــر المميزة
المتوفــرة كل يوم

24 اســكواش الليمــون العضــوي 
أجــاص وقرفة/ يــوزو/ جريب فروت/ جعــة الزنجبيل

20 عصائــر طازجــة 
برتقــال أو أنانــاس أو بطيخ

16 مشــروبات غازية 
بيبســي، دايت بيبســي، ســفن أب، دايت ســفن أب، ميرندا 

ميــاه معدنية 
10 ٥٠٠ مل 

ميــاه معدنية فوارة
20 ٥٠٠ مل 

          30 ٧٥٠ مل 
                   

مشــروبات ساخنة

 24 جرعة فردية من اإلسبريسو أو الَمكياتو 
 24 قهوة أمريكية- عادية أو منزوعة الكافيين 
 24 قهوة تركية 
28 كابتشينو أو كافيه التيه أو جرعة إسبريسو مزدوجة 

 جميــع األســعار بالدرهم اإلماراتي وتشــمل ٧٪ رســوم بلديــة باإلضافة إلى
 ١٠٪ رســوم خدمــة + ٥٪ ضريبــة القيمــة المضافة



أصنــاف ُمميــزة من القهوة

 25 قهوة مثلجة سادة أو بالحليب 
 35 كافيه التيه بالفانيليا أو الكراميل 
 36 ميلك شيك فانيليا أو شوكوالتة أو فراولة 

جميــع حبــوب القهــوة المســتخدمة من مصدر واحد، ُتزرع بســفوح التال 
االســتوائية فــي شــيكماغالور جنوب الهند

توليفة شــاي نيوبــي الُمميز

Ethical Tea Partner- “ُتعــد عامــة نيوبــي التجاريــة واحدة من أعضاء 
ship” وهــي منظمــة عالميــة غيــر ربحية معنية بتحســين قطاع الشــاي 
وبيئــة العمــل فــي مزارع الشــاي بجميع أنحــاء العالــم. وتتبنى “نيوبي” 
إنتــاج الشــاي عبــر  نفــس أهــداف المنظمــة وتســعى نحــو تحســين 

إتاحــة بيئــة إنتــاج أكثــر عداًل واســتدامة.

25 الشــاي األســود  
شــاي اإلفطــار اإلنجليــزي، رويال دارجيلنغ، إيرل جراي، آســام

30 الشــاي األخضر 
 غرين سينشــا، شــاي هايالند األخضر، شــاي

سينشــا هيرتادج األخضر

30 الشــاي األبيض 
شــاي بيوني األبيض

30 توليفات األعشــاب 
بابونــغ، ُعشــبة الفيربينــا والنعناع

35 شــاي مغربــي بالنعنــاع 
شــاي مغربي أصلي

30 مشــروب الزنجبيــل الُمميــز 
شــاي ســاخن بالنعناع والليمون

35 ُمعــزز المناعــة 
تــوت صيفي، ثمــر الورد، كركديه

25 مشــروبات تدفئة 
 شــاي مساال، شاي برايد

أوف أفريكا، شــاي أســود وزعتر

حقيقــة ممتعة
 يحتــاج األمــر إلــى حوالي 2000 ورقة صغيــرة لصنع رطل

واحد من الشــاي الجاهز!

 جميــع األســعار بالدرهم اإلماراتي وتشــمل ٧٪ رســوم بلديــة باإلضافة إلى
 ١٠٪ رســوم خدمــة + ٥٪ ضريبــة القيمــة المضافة




