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Las Brisas brings you Tapas and Classics from the Streets of 

Barcelona and Madrid - La Boqueria in front of your door 

steps. 
شوارع برشلونة ومدريد الس بريساس يجلب لك أشهى المقبالت وألذ المشهيات التقليدية من 

 وسوق البوكوريا إلى عتبة بابك.
 
 

COLD STARTERS 
 

KALE Y MANCHEGO (V) (N)                        75                                         

KALE, MANCHEGO, CANDIED WALNUTS,  

AVOCADO, GRAPEFRUIT, RAISINS, 

DILL SHERRY VINAIGRETTE 
          

 

Xato Salad with Romesco Sauce (N)     80                                    

FRISEE LETTUCES, BLACK OLIVES, TOMATOES  

SMOKED COD  

         

  

A SIMPLE TOMATO SALAD (V) (H)               60 

HEIRLOOM TOMATOES, CUCUMBER, 

SALSA VERDE, TOPPED WITH CRUNCHY  

GARLICKY BREAD CRUMBS 

                

          

ENSALADA DE ATÚN (N)                         85                                                                                                               

GRILLED AHI TUNA, BOILED QUAIL EGGS,  

ARUGULA, ORANGE, AVOCADO, 

CRUSHED PISTACHIOS, APPLE CIDER DRESSING 

 

        

HOUSE SMOKED SALMON WITH                  75 

SQUID INK BAGUETTES        

AVOCADO, CREAM CHEESE, CAPERS, 

SILVER ONIONS, OLIVES 

 

CECINA, BRESAOLA, MANCHEGO              80 

CHEESE, CANTALOUPE (N)          

CAPSICUM JAM, OLIVES, NUTS                       

 

 

SOUPS 
 

HEIRLOOM TOMATO GAZPACHO (V) (H)   55         

CAPSICUM, OLIVE OIL, CUCUMBER                       

 

 

CATALONIAN SEAFOOD SOUP                    75 

HOME STYLE SEAFOOD SOUP,  

CHAR GRILLED SOUR DOUGH  

  

 

 كرنب مع جبنة مانشيجو )ن( )م( 
كينب أجعد، جبنة مانشيجو، جوي  
 مغطى بالسكي، أفوكادو، جييب

 فيوت، يبيب،
 شبت، صوص خل الكيي

    

فلفل ُحلو | باذنجان | بصل | 
 أنشوجة

 

  يوناني  خياي يبادي 

 أعشاب طايجة ثوم 

 

 

 لمقبالت الباردةا
 

)م( سلطة زاتو مع صوص روميسكو  

خس فييسي ,ييتون أسود ,طماطم 

مدخنسمك قد   

خبز الباجيت مع الحبار والسلمون 
 لُمدخن في المكان ا

 أفوكادو، جبنة ماسكايبون، ُكبّي،
 بصل فجي، ييتون كاالماتا

 

 سلطة طماطم معتادة )ن( )ص(
طماطم غيي معالجة وياثيًا، خياي 

 وصلصة خجياء، 
 ويعلوها فتات الخبي المقيمش

 بالثوم
 

بسطرمة سيسينا، بسطرمة 
 بريساوال، جبنة مانشيجو وشمام )م(
 ميبى الفلفل الُحلو، ييتون، مكسيات

 

 سلطة التونة )م(
تونة اليعنفة الصفياء المشوية، 

 ،بي  السمان المسلوق، جيجيي
 بيتقال دموي، أفوكادو، 

 مطحون وتتبيلة خل التفاحفستق 
 

GALICIAN LOBSTER, OCTOPUS,                  120 

SEAFOOD SALAD                  

WALNUT, ORANGE, CITRUS DRESSING                    

 

 سلطة الفواكه البحرية مع
 الكركند واألخطبوط من جاليسيا 

جوي مع صوص الحام  
 والبيتقال 

 

 
جازباتشو طماطم غير معدلة 

 ن( )ص() وراثيًا
 فلفل, خياي و ييت ييتون

شوربة مأكوالت بحرية من 
 كاتالونيا

 علىشويبة مأكوالت بحيية  
الطييقة المنيلية مع العجينة 

 المخميةا المشوية
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HOT STARTERS & TAPAS 
 

CATALONIAN MUSHROOMS WITH          65 

GARLIC AND PARSLEY (V) 

SERVED WITH PAN CON TOMATE, 

CHAR GRILLED SOUR DOUGH  

 

 

SPANISH TORTILLA                                     65        

POTATO, EGGS, ONIONS, 

MESCLUN LETTUCE 

 

 

GALICIA CHICKEN ‘EMPANADA’             70  Chicken, Puff 

CHICKEN, PUFF PASTRY, TOMATO, CAPSICUM,  

GARLIC, ONIONS, MIXED GREENS  

 
 
‘GAMBAS AL AJILLO’                                90 

CANDIED GARLIC, SMOKED PAPRIKA, 

CHILLI FLAKES  
         

 

HOMEMADE CECINA AND                       65 

LEEK CROQUETTES 

SAFFRON AIOLI 
         

   

ALITAS DE POLLO                                       70 

MARINATED SPICY CHICKEN WINGS, 

SERVED WITH GREEN DIP 

 

MEJILLONES A LA MARINER                   115 

MUSSELS COOKED IN TOMATO SAUCE, 

SERVED WITH CHAR GRILLED SOURDOUGH, 

OREGANO FRIES 

 

CALAMARES FRITOS                             75 

FRIED CALAMARI, TARTAR SAUCE, 

SMOKED PAPRIKA AIOLI 

 

 

GRILLED LOCAL SQUID                             75 

CHICKPEAS, PIPIRRANA, 

GRILLED PADRÓN PEPPERS, SALSA VERDE 

 

 

GRILLED SCALLOPS                                   80        

BEEF CHORIZO WITH GREEN PEA PUREE 

 ا فطر كاتالوني مع الثوم والبقدونس )ن(

 مع الخبي مع المطماطم والعجينةيُقدم 
 المخمية المشوية

 

 تورتيال إسبانية

 ،بطاطس، بي ، بصل
 خس

 

 دجاج غاليسيا "إمبانادا"
     صدر دجاج المزارع المحلية

 دجاج، عجينة هشة، طماطم،  
 فلفل ُحلو، ثوم، بصل، سلطة

 خجياء
 

 
 جامباس أالجيلو" روبيان "

 ثوم محمي، بابييكا ُمدخنة، فلفل
 حاي مبشوي

 

بسطرمة سيسينا مصنوعة 
 محليًا وكروكيه الكراث

 أيولي اليعفيان

 

 أليتاس دي بولو 
أجنحة دجاج مطهوة في العسل والفلفل 

 الحاي وتُقدم مع الصوص األخجي
 

 

 كاالماري مقلي
 كاالمايي مقلي يُقدم مع أيولي
 البابييكا الُمدخنة، وصوص

 التايتاي

 

 ثنائي الكاالماري والروبيان

 المشوي الحبار المحلي
 حمص، بيبييانا، فلفل باديون

 المشوي، صلصة خجياء
 

 الُمشهيات والمقبالت الساخنة 
 

 

 
 ميخيلونس أال مارينبرا

 بلح البحي المطهو في صلصة الطماطم
ويُقدم مع العجينة المخمية المشوية 

 والبطاطس المقلية مع التوابل

 

 إسكالوب مشوي وشوريزو اللحم
 البقيي مع بيوييه البايالء

 بيوييه البايالء
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MAIN COURSES 
 

TRADITIONAL PAELLA                   100 

SEAFOOD  

 

PULPO A LA PLANCHA FLAME (N)             115                              

GRILLED OCTOPUS, MARINATED WITH 

SMOKED PIMENTOS, ROMESCO SAUCE,  

ROASTED POTATOES, FENNEL,  

GREEN ASPARAGUS, BABY CARROTS     

    

CATCH OF THE DAY “AL AJILLO” (N)        140 

GARLICKY SPINACH, RAISINS AND PINE NUTS, 

SERVED WITH ARTICHOKE AND POTATO  

CASSEROLE, LEMON BUTTER SAUCE 

          

COD A LA BRASA                                       130              1 

GRILLED COD FISH FILLET,  

SAUTÉED SEA ASPARAGUS,   

CAULIFLOWER, GREEN SAUCE 

 

ANDALUSIAN BAKED                                    95 

YELLOW FIN TUNA 

ARTICHOKES, CHICKPEAS, TOMATO,  

ROASTED FINGERLING POTATOES, 

CAPERS AND LEMON BUTTER SAUCE 

 

SALSA VERDE SHRIMP                                 125 

WITH CILANTRO RICE 

SAUTÉED SEASONAL VEGETABLES 

 

CARNE A LA PLANCHA                              150   

MARINATED AND CHARRED PRIME RIB EYE 

FRIED POTATOES, QUINOA WITH  

PADRON PEPPERS AND TOMATOES,  

MUSHROOM JUS 

 

CATALAN STYLE CHICKEN                         105 

MEDITERRANEAN VEGETABLES, 

ROASTED PURPLE POTATOES 

   

LAMB CALDERETA                                        90 

SLOW COOKED HOME STYLE LAMB STEW,  

RED PEPPERS, CARROTS, ONION, TOMATO,  

GARLIC, GREEN BEANS, POTATOES,  

SERVED WITH CHAR GRILLED SOURDOUGH  

 

BARCELONA BOWL                                      90 

PILAF RICE, MEATBALLS WITH MELTED  

SHEEP'S MILK CHEESE, TOMATO SAUCE,  

CHICKPEAS, POACHED EGG 

 

 باييال المأكوالت البحرية التقليدية
 مأكوالت بحيية

 

 سمك القد على الفحم
 فيليه سمك القد المشوي، يُقدم مع
 سوتيه هليون البحي والقينبيط

 والصوص األخجي
 

تونة الزعنفة الصفراء األندلسية 
 المشوية

خيشوف، حمص، طماطم، أصابع 
 بطاطس مشوية،

تُقدم مع الُكبّي وصوص الليمون 
 باليبدة

 

 شاكارني أال بالن
شييحة جلع  غيام ُمتبلة 

 ومشوية على الفحم
بطاطس مقلية، كينوا مع فلفل 
 باديون والطماطم، ميق الفطي

 

 

 
 دجاج على الطريقة الكاتالونية

 تُقدم مع خجيوات البحي األبي 
 المتوسط، البطاطس األيجوانية

 المشوية
 
  

   

 كالدريتا الضأن
 ميق لحم جأن مطهو ببطء على
 الطييقة المنيلية، فلفل ُحلو أحمي،

  جيي، بصل، طماطم، ثوم،
بايالء، بطاطس، وتُقدم مع العجينة 

 المخمية المشوية

 
 

 

 األطباق الرئيسية 
 
 

 

 أخطبوط مطهو على اللهب )م(
أخطبوط مشوي مع تتبيلة الفلفل الُحلو 

 ، اإلسباني المدخن، صوص يوميسكو
 بطاطس مشوي، شمي، هليون أخجي،

 ييجيي صغ
 

 صيد اليوم مع "الثوم" )م( 
 سبانخ بالثوم مع اليبيب والصنوبي، 

تُقدم مع الخيشوف وكسيولة 
 البطاطس، وصوص الليمون باليبدة

 

روبيان بالصلصة الخضراء مع 
 بالكزبرة األرز
 خجيوات الموسمسوتيه 

 

 

 وعاء برشلونة

اللحم مع جبنة يي بيالف، كيات أ

 حليب الغنم الذاةب، صلصة الطماطم ،
 حمص وبي  مسلوق بدون قشية
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FAVOURITES       

ORIENTAL COLD & HOT MEZZEH (N)        80 

HUMMUS, MOUTABLE, TABOULEH, 

FATTOUSH, CHEESE RAKAKAT, 

SPINACH FATAYER, MEAT KIBBEH  

 

CAESAR SALAD       75  

ROMAINE HEARTS, CLASSIC DRESSING, 

BEEF BACON, GARLIC CROSTINI,  

SHAVED PARMESAN  

 

CHOICE OF       

ROASTED FARMED CHICKEN BREAST    80 

GRILLED PRAWNS             90 

GRILLED SALMON                              90 

          

AVOCADO & PRAWN SALAD               110 

BABY SPINACH, MIXED LETTUCE, 

LEMONGRASS POACHED PRAWNS,  

QUAIL EGG, LEMON VINAIGRETTE 

         

DETOX SALAD (N) (H) (V)                 85 

RED & WHITE QUINOA, FENNEL, CELERY, 

KALE, WALNUT, RASPBERRIES,  

BLUEBERRIES, ORANGE DRESSING 

           

BURRATA MADE WITH MILK                    110 

FROM LOCAL FARMS (N)                            

TOMATO CARPACCIO, MICRO GREENS, 

PINE NUTS, OLIVE OIL, BALSAMIC 

DUO OF CALAMARI AND SHRIMPS          85 

HOMEMADE SWEET CHILLI SAUCE, 

TARTAR SAUCE 

 

MEXICAN NACHOS                  75 

JALAPENOS, CHEDDAR CHEESE, 

GUACAMOLE, SOUR CREAM,  

TOMATO SALSA 

          

EP CLUB SANDWICH (N)     90  

ROASTED ORGANIC FARM CHICKEN, 

HEIRLOOM TOMATO, 

BEEF BACON, FRIED EGG,  

MULTI SEED TOAST, FRENCH FRIES 

 

CHICKEN SHAWARMA       85 

PITA BREAD, SHREDDED CHICKEN, 

PICKLED CUCUMBER, LETUCE, TOMATO, 

GARLIC SAUCE, FRENCH FRIES 

 

 المشهيات الشرقية الباردة والساخنة )م(     

  حمص  متبّل  تبولة  فتوش  يقاقات جبنة

 فطاةي السبانخ كبة لحم
 

 األطباق المفضلة

 

      سيزر سلطة

خس يومين تتبيلة تقليدية لحم بقي مقدد  خبي 
 جبنة بايمييان مبشوي  محمص بالثوم

 اختيار

المحليةصدي دجاج المياي        

 اليوبيان المشوي

المشوي السلمون  

 سلطة األفوكادو والروبيان

سبانخ بياعم  ميي  خس  يوبيان مسلوق 

 مع عشب الليمون

ان  صوص الخل بالليمونبي  سم  
 

 سلطة ديتوكس )م( )ص( )ن(

كينوا بيجاء وحمياء  شمي  كيفس  
 كينب أجعد  جوي  توت

 توت أييق صوص البيتقال
 

 بوراتا مصنوعة بحليب المزارع المحلية
 )م(

 
كايباشيوا الطماطم، والخجيوات 

اليانعة مع الصنوبي، وييت الييتون 
 ديهم إماياتيوصوص الخل البلسمي 

 

 ثنائي الكاالماري والروبيان

 صلصة الفلفل الحاي الحلوة المصنوعة محليًا

 صوص التايتاي

 ناتشوز مكسيكي

 فلفل هالوبينو  جبنة تشيدي  

 غواكامولي  كييمة حامجة
 صلصة طماطم 
 

كلوب سندويتش قصر اإلمارات 

 دجاج مياي  عجوية محمي )م(

 طماطم غيي معدلة وياثيا

 بي  مقلي لحم بقيي مقدد
الحبوب  بطاطس مقليةتوست متعدد   

 الدجاج شاورما
 مطحون دجاج ، خبي بيتا

 الطماطم ، الخياي مخلل
 مقلية ابطاط ، الثوم صلصة
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CHICKEN TIKKA SKEWER                  75 

SERVED WITH MINT CHUTNEY,  

PARATHA  

 

SUSHI AND SASHIMI                                125 

DAILY SELECTION OF NIGIRI SUSHI, 

SASHIMI, MAKI ROLLS SERVED  

WITH WASABI, SOY SAUCE,  

PICKLED GINGER 
 

BLACK ANGUS BEEF BURGER                110 

CARAMELIZED ONIONS,  

HEIRLOOM TOMATO, 

ICEBERG LETTUCE, GHERKINS,  

HOUSE AIOLI, CHEDDAR CHEESE, 

BEEF BACON, BRIOCHE BUN, FRENCH FRIES 

          

FRENCH FRIES (V)      40 
GARLIC AIOLI 

          
SOUP OF THE DAY      60 

CHEF’S DAILY RECOMMENDATION 

          

SLECTION OF PIZZA 
 

MARGHERITA DI BUFFALO      80 

TOMATO SAUCE, BUFFALO MOZZARELLA, 

PARMESAN CHEESE, FRESH BASIL,  

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, ITALIAN MOZZARELLA 
          

AL POLLO       90 

TOMATO SAUCE, ITALIAN MOZZARELLA, 

MARINATED CHICKEN, PARMESAN CHEESE, 

FRESH CHILLI, FRESH BASIL, 

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 

          

MARINARA                 120 

SHRIMPS, TUNA, SCALLOPS, CHILI, 

FRESH BASIL, ITALIAN MOZZARELLA, 

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 

 

VEGETARIANA                                           80 

ASPARAGUS, ZUCCHINI, ARTICHOKES, 

MUSHROOM, CAPSICUM, 

ITALIAN MOZZARELLA, FRESH BASIL 

 

RUCOLA GRANA E BRESAOLA                 95 

BRESAOLA, PARMESAN CHEESE,  

ITALIAN MOZZARELLA, ROCKET LEAVES, 

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 
    

      

قدم مع صلصة النعنا  وخبي البياتايي  

 ديهم إماياتي

 

    ختيارات السوشي والساشيمي ا

اختيايات يومية من نيجييي سوشي، 
 والساشيمي والماكي يول

 
 

 سيخ دجاج تكا

 

وياثيا  طماطم غيي معدلةبصل محمي    

 خس آيسبييج  خياي صغيي مخلل

 أيولي محلي  جبنة تشيدي

لحم بقيي مقدد  خبي بييوش  بطاطس 
 مقلية

 
 بطاطس مقلية )ن(

 أيولي الثوم

 

 حساء اليوم 

 توصيات الطاهي اليومية

 
 البيتزا شريحة

 مارغريتا دي بافالو

صوص طماطم  موياييال 

 جاموسي 

 ييحان طايج جبنة بايمييان 
 ييت ييتون بكي ممتاي

 

 

 ألبولو

ص طماطم  موياييلي إيطاليصو  

 جبنة بايمييان دجاج بالتوابل
 فلفل حاي طايج  ييحان طايج

 ت ييتون بكي ممتايييت يي

   
 مارينارا

يوبيان، تونة، محاي إسكالوب،  

فلفل حاي، ييحان طايج، 

موياييال إيطالية، ييت ييتون 

  بكي ممتاي
 فيجيتريانا 

 فلفلهليون، كوسة، خيشوف، فطي، 
 ُحلو، موياييال إيطالية، ييحان

 

 روكوال، جرانا إي بريساوال

بايمييان، بسطيمة بييساوال،جبنة 

موياييال إيطالية، جيجيي، ييت 

 ييتون بكي ممتاي

 بيف برجر األنجوس األسود

 



 

 

  

All foods are cooked to the recommended Food Code requirements unless otherwise requested.   
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of  

 Food borne illness. (V) Vegetarian Option, (N) Dish Contains Nuts, (H) Healthy Option. 
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes 

 يتم طهي جميع األطعمة إلى الحد الموصى به في متطلبات قانون الغذاء إال إذا ُطلب خالف ذلك.  
ت البحيية، أو أنوا  المحاي أو البي  النيةة أو الغيي تامة النج  قد يييد من خطي استهالك اللحوم، أو الدواجن، أو المأكوال

 إصابتك باألميا  المنقولة عن طييق األغذية.
 اختياي نباتي )ن(طبق يحتوي على مكسيات )م( خياي صحي )ص(.

 الجياةب و المحلية الحكومية اليسوم جميع و الخدمة يسم وتشمل ,اإلماياتي بالديهم المذكوية األسعاي

 

SLECTION OF PASTA                                                          
 

TAGLIATELLE BOLOGNESE      95 

BEEF RAGOUT, PARMESAN CHEESE 

 

SPINACH AND RICOTTA RAVIOLI (V)      90  110 

SUNDRIED TOMATO CREAM SAUCE, 

PORCINI MUSHROOMS,  

GRILLED ASPARAGUS  

         

LINGUINI AI FRUTTI DI MARE   115 

PRAWNS, LOBSTER SCALLOPS, CALAMARI, 

MUSSELS, TOMATO SAUCE, HERBS  

          

PENNE ARABIATTA (v)             75  80 

SPICY TOMATO-CHILI SAUCE, GARLIC, 

CHERRY TOMATOES, FRESH BASIL 

 

HOME STYLE SPAGHETTI                  85 

CHICKEN, CREAM SAUCE, KING OYSTER 

MUSHROOMS, FRESH BASIL  

    

      

 

 

DESSERTS 
 

CHURROS (N)                                            55  

CHOCOLATE & HAZELNUT SAUCE,  

OLIVE OIL ICE CREAM 

          

CREMA CARAMEL 

TURRON ICE CREAM,                                55 

BERRY COMPOTE 
 

  

LIQUID CHOCOLATE FONDANT (N)         55   

BERRIES, PISTACHIO ICE CREAM, CARAMEL 
          
 

TRADITIONAL APPLE TART (N)                 55 

TONKA VANILLA ICE CREAM,  

SAFFRON CHANTILLY 

 

 

BEST SEASONAL SLICED      65 

FRUITS & BERRIES (H)    
 

        

 
 

 رافيولي السبانخ والريكوتا)(

 صوص كييمة الطماطم المجففة في
الشمس، فطي بويسيني، هليون 

 ديهم إماياتي مشوي

 
 لينجويني بوافكه البحر                  

 يوبيان، كيكند، محاي إسكالوب،
  صلصةكاالمايي، بلح البحي، 

 
 ل بيني أرابياتا )ن(

، ثوم، صوص طماطم بالفلفل الحاي
 طماطم شييي، ييحان
 

 

 توروس )م(
 البندق والشوكوالتة، آيسصوص 

 كييم ييت الييتون
 

 
 فندان الشوكوالتة السائلة )م(

 توت، آيس كييم الفستق، كياميل

 

 

 سباغيتي بالطريقة المنزلية

 دجاج، صوص كييمة، فطي المحاي
 الملك، ييحان

 

 تاجلياتيلي بولونيز

 يخني اللحم البقيي، جبنة بايمييان

 

 كريم كراميل

 يس كييم التويون، كومبوت التوتآ

 

 شرائح فاكهة وتوت

 الموسم المفضلة )ص(

 المعكرونة شريحة

 تارت التفاح التقليدي )م(
 التونكا، آيس كييم حبوب فانيليا

 صوص اليعفيان
 


