
    

 قائمة الطعام طوال اليوم

 الشوربات
 

۲٥  شوربة العدس العربية           

و خبز عربي محمص متبلة بالكمون و تقدم مع الليمون  

 

٨٥                                                                                                                                  شوربة الفطر البري والكريمة  

 زعتر و ثوم محمص ببطء، قطع خبز البريوش المحمصة و زبدة بالكمأة 

             

٨٥                                                                                               )ف( الطريقة التقليدية على الذرةالٌمغذى بشوربة الدجاج    

 شعير وخضروات مع الروزماري

          

  ۲٥                                                                                                                                         شوربة الطماطم الدسمة

الثوم و خبز مع جبن األرتسان كريم  

  

  السلطات
 

 ٦٨                   )ف(السلطة الخضراء الخاصة والمميزة لدينا 

 زيتون كاالماتا, صلصة الخل المحضرة بالمنزل ازجة, أعشاب طازجةخضروات ط

 

 ٧٣                 )ف( والزعتر الطازج سلطة جبنة الماعزمع الشمر

 صلصة البرتقال، شمندرذهبي و لوز مدخن

 

 

 

 

 

 برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم

 )ن( نباتي، )م( يحتوي على مكسرات)ك( يحتوي على كحول، 

 )ف( أطباق فيرمونت المميزة يحتوي على مأكوالت بحرية ( ب)
 معدة من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة أطباق عالمة فيرمونت للمطبخ الصحي تعكس

 ضريبة القيمة المضافة. ٪٥رسوم خدمة و  ٪١٠رسوم بلدية,  ٪٧جميع األسعار بالدرهم و تشمل 



    

All Day Dining Menu 

Soup  

Arabic Lentil Soup (V)          52 

Mildly spiced with cumin, lemon wedges, flat bread croutons   

Cream of Wild Mushroom (V)      58 

Thyme and slow-roast garlic brioche crouton with truffle butter 

Country Style Corn-fed Chicken Broth         58 

Barley and vegetables, rosemary  

Tomato Bisque (V)          52 

Chive crème, artisan cheese bread 

 

Salad and Appetizer 

Signature Green Salad (N)           68                       

Garden greens and vegetables, fresh herbs, kalamata olives, house vinaigrette          

Goat Cheese, Shaved Fennel and Fresh Zataar (N)      73     

Orange confit, golden beetroot, smoked almonds 

 

 

 

 

 

 

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you 

(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts 

The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes 

created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed 

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge and 5% VAT 

 

 



    

 مقائمة الطعام طوال اليو

 المقبالت السلطات و 

 

 ٨٩                  جبنة البوراتا و الطماطم العضوية

 ل الحلبيباذنجان لبناني مع الفلف ريحان، زيت زيتون فاخر من بوجيال

 ٩٥                                                     تونا تارتار      

 رقائق التورتيالأوفوكادو, فول الصويا الخضراء, سمسم, حمض و 

 ١٠٥                                           سرطان البحر مع الجبن 

 صلصة جبن الشيدر و روبيان 

 ٨٠                                                    روبيان مشوي مع الحمض 

 سلطة الكينواة و الكرنب, كرز مجفف, فستق حلبي و صلصة الحمض  

 

   ٦٨                                                          مقلية شرائح دجاج

 تقدم مع الرانش و صلصة الباربيكيو صدور دجاج، مغلفة برقائق الذرة المقرمشة،

 

  ٧٣                                                    سلطة السيزر
 ممزوج بصلصة السيزرلحم رومي مقدد  قطع خبز محمصة,خس روماني طازج,

 المحلية بالثوم و مغطاة بشرائح جبنة البارميزان

 

 ٨٤                                                    مع دجاج مشوي

 ٩٩                                  قطع( ٦مع روبيان مشوي )

 
مساعدتكمبرجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا   

 )ك( يحتوي على كحول، )ن( نباتي، )م( يحتوي على مكسرات

 )ف( أطباق فيرمونت المميزة يحتوي على مأكوالت بحرية ( ب)
 معدة من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة أطباق عالمة فيرمونت للمطبخ الصحي تعكس

 ضريبة القيمة المضافة. ٪٥رسوم خدمة و  ٪١٠رسوم بلدية,  ٪٧جميع األسعار بالدرهم و تشمل 



    

All Day Dining Menu 

Salad and Appetizer 

 

Burrata and Heirloom Tomato                89 

Basil cress, extra virgin olive, from Puglia, Lebanese eggplant with Aleppo chilli 

Tuna Tartare     95 

Avocado, edamame, sesame, citrus, tortilla chips 

Lobster Mac & Cheese          105 

White cheddar sauce, lobster 

Citrus Grilled Prawns  (N) 80 

Quinoa & kale salad, raisens, pistachio, with citrus dressing 

Crispy Fried Chicken Wings                          68 

Tossed with mango BBQ sauce, blue cheese dip, celery and coleslaw  

Caesar Salad                            73 

Fresh romaine, toasted croutons, turkey bacon, in a creamy homemade garlic dressing  

topped with shaved parmesan 

With Grilled Chicken                         84 

With Grilled Prawns (6 pcs)             99 

 

 

 

 

 

 

 

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you 

(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts 

The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes 

created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed 



    

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge and 5% VAT 

 قائمة الطعام طوال اليوم

 ساندويشات فيرمونت دبي

 الخبر الخالي من الغلوتين متوفر عند الطلب أو يمكنك طلب تخضير الساندويش بدون خبز 

 ملفوف في ورق خس روماني بدون أي تكلفة إضافية.

 

  ٩٩                    )ف(  والخاص بنا كلوب ساندويش المميز

 دجاج فرنسي، بيض عضوي، طماطم، لحم بقري مقدد، مايونيز محلي، خس و خبز أبيض

 

  ٧٣                     ( )ن( )ف   "ُجبن بخبز التوتست "ديلوكس

 أربع أنواع من االجبان خبز أبيض سميك، زبدة، صلصة فلفل أحمر، مخلل

 

    ٧٨                         )ن( صحيال ارخضالساندويش 

 خبز أسمر، أفوكادو مشوي، بياض البيض مقلي، جبنة الكوتاج معطرة بالليمون، شرائح طماطم، 

 جرجير، سلطة جانبية و مخلل

 

 ٩٥                                 ساندويش شريحة اللحم المشوي 

 الكمأةشريحة لحم، مخفوق من الجبنة الزرقاء, جرجير, صلصة الفيلفلة الحمراء, كعكة الفوكشا مع 

 

  ٨٥                     سمك السالمون النرويجي الذائب 

   شبت, طماطم, بريوش الشاي األخضر و ليمون أيولي

 

 

 

 

 
 برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم

 )ك( يحتوي على كحول، )ن( نباتي، )م( يحتوي على مكسرات

 )ف( أطباق فيرمونت المميزة يحتوي على مأكوالت بحرية ( ب)
 معدة من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة أطباق عالمة فيرمونت للمطبخ الصحي تعكس

 ضريبة القيمة المضافة. ٪٥رسوم خدمة و  ٪١٠رسوم بلدية,  ٪٧جميع األسعار بالدرهم و تشمل 



    

All Day Dining Menu 

Signature Sandwiches 

Gluten free bread available on request   

Our sandwiches can also be prepared with iceberg lettuce instead of the bread  

  

Signature Club Sandwich           99 

French corn-fed chicken, organic egg, tomato, crisp beef bacon, homemade mayonnaise,  

lettuce on white bread 

Cheese Toast Deluxe (V)         73 

Four cheeses, thick white bread, butter, red pepper dip, side of pickles        

Healthy Vegetarian Club (V)           78 

Multigrain bread, guacamole, grilled avocado, fried egg white, cottage cheese, 

sliced tomato rocket, side salad and pickles  

Grilled Steak Sandwich  95 

Prime flank steak, crumbled blue cheese, arugula, red pepper chutney,  

focaccia, truffle spread 

Norwegian Salmon Melt                                                                                                                  85 

Dill, tomato, green tea brioche, lemon aioli 

 

 

 

 

 

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you 

(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts 

The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes 

created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed 

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge and 5% VAT 

 



    

 قائمة الطعام طوال اليوم

 ساندويشات فيرمونت دبي

 

 ٩٥ لشواء                                                                                                     ضلع لحم البقر المقؤمش  مع صلصة ا

 ملفوف, مع صلصة التوت و القيقب و بطاطس حلوة مقلية         ضلع لحم البقر متبل مع عصير التفاح,

 

  ٨٠                          برغر بورتوبيللو مشوي 

 كعكة الفوكشافطر بورتوبيللو متبل مع صلصة البلسميك و أكليل الجبل, جبن الماعز, أفوكادو, خس و 

 

 برغر مشوي على الفحم

  ٨٩           برغر بالٌجبن

 شيدر صلصة سرية يقدم مع األصناف التقليدية جم، جبنة ٢٠٠برغر لحم بقري مفروم 

 

 

 

 

 

 

 
قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكمبرجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام   

 )ك( يحتوي على كحول، )ن( نباتي، )م( يحتوي على مكسرات

 )ف( أطباق فيرمونت المميزة يحتوي على مأكوالت بحرية ( ب)
 معدة من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة أطباق عالمة فيرمونت للمطبخ الصحي تعكس

 ضريبة القيمة المضافة. ٪٥رسوم خدمة و  ٪١٠بلدية, رسوم  ٪٧جميع األسعار بالدرهم و تشمل 

 



    

All Day Dining Menu 

Signature Sandwiches 

 

Crispy BBQ Veal Rib           95 

Apple cider braised veal ribs, picked cabbage, blueberry & maple bbq sauce, 

 sweet potato fries 

 

Grilled Portobello Burger          80 

Balsamic- rosemary marinated portobello, goat cheese, avocado,  

rocket lettuce, focaccia 

 

Cheese Burger           89 

Classic 200 gms ground beef patty, cheddar cheese, secret sauce, classical accompaniments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you 

(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts 

The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes 

created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed 

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge and 5% VAT 

 



    

 قائمة الطعام طوال اليوم

 )ف( برغر فيرمونت المميز

   جميع أصناف برغر فيرمونت تقدم مع نوعان من الصلصة، سلطة ملفوف أو سلطة خضراء و بطاطا مقلية، مخلل

 

 

 ١۲٤              جم لحم أنغوس إسترالي ۲٠٠

 ١٦۲                                           ٧جم لحم واغيو درجة  ۲٠٠

 ١١٥                            جم دجاج فرنسي ۲٠٠

 ٧٨                         )ن( فاصولياء سوداء و باذنجان، زنجبيل و توابل

 

 أختيارك من :

 ملفوف في ورق خس روماني خبز بالسمسم، خبز بريوش، خبز قمح كامل الحبوب أوبدون خبز

 من أربع إضافات أختيارك

 زبدة الفول السوداني مخلل

 مايونيز حار بصل محمر

 أناناس مشوي  فطر سوتيه

 جبنة الغورير زيتون

 جبنة شيدر هاالبينو 

 جبنة اإليمنتال  بيض مقلي

 بيبوريني  صلصة الطماطم

 لحم ديك رومي مقدد واغامولي )صلصة االفوكادو( 

 ديك رومي      البصلحلقات  

 

 
 برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم

 )ك( يحتوي على كحول، )ن( نباتي، )م( يحتوي على مكسرات

 )ف( أطباق فيرمونت المميزة يحتوي على مأكوالت بحرية ( ب)
 طبيعية صحية وغير معالجةمعدة من مكونات  أطباق عالمة فيرمونت للمطبخ الصحي تعكس

 ضريبة القيمة المضافة. ٪٥رسوم خدمة و  ٪١٠رسوم بلدية,  ٪٧جميع األسعار بالدرهم و تشمل 

 



    

All Day Dining Menu 

Fairmont Signature Burger 

All Signature burgers are served with two dips, coleslaw or green salad, French fries and a side of pickles 

 

200 gms ground Australian Angus beef           124 

200 gms Wagyu grade 7                                          162 

200 gms corn fed chicken burger                         110 

Black bean and aubergine, ginger and spices (v)         78 

 

Your choice of 

Sesame bun, brioche bun, whole wheat or Californian (iceberg lettuce wrap)  

 

Your choice of Four toppings  

Pickles       Peanut butter (N) 

Caramelized onions     Spicy mayo 

Sautéed mushrooms      Grilled pineapple 

Olives       Gruyere 

Jalapeno       Cheddar 

Fried egg       Emmental 

Tomato salsa       Pepperoni 

Guacamole       Turkey bacon 

Onion rings                       

 

 

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you 

(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts 

The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes 

created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed 

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge and 5% VAT 

 

 



    

 قائمة الطعام طوال اليوم

 األصيلةالمازات العربية 

 المازات الباردة

 ٣٧      هريس ناعم من الحمص مع الطحينة و زيت الزيتون الفاخر() حمص

 ٣٧           روب ُمصفي() لبنة

 ٣٧      سلطة عربية مع خس روماني، طماطم، خيار، فلفل و الفجل() وشتف

 ٣٧      الليمون و زيت الزيتون( بقدونس مفروم مع البرغل و صلصة) تبولة 

 ٣٧         (على الطريقة اللبنانية بحشوة االرز) ورق عنب

 ٣٧                     هريس باذنجان مدخن مع خضار() بابا غنوج

 ٣٧                  هريس باذنجان مدخن مع صلصة الطحينة() متبل

 ١١٥                    )ف( طبق من المازات العربية الباردة

 المازات الحارة

 ٣٧           بالُجبن سمبوسك

 عجينة مقلية بحشوة الُجبن

 ٣٧           ر السبانخئفطا
 عجينة مقلية بحشوة السبانخ والبصل والسماق

 ٣٧           كبة لحم الضأن
 لحم الضأن المقلي بالبصل والصنوبر

   ٣٧           أجنحة الدجاج

 الليمون العربية مع صلصة الرمان و أجنحة دجاج مشوية على الطريقة

 ٣٧           سمبوسك لحم الضأن
 عجينة مقلية بحشوة لحم الضأن

  ١۲٠                    طبق من المازات العربية الحارة

 

 

 
 برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم

 )ك( يحتوي على كحول، )ن( نباتي، )م( يحتوي على مكسرات

 )ف( أطباق فيرمونت المميزة يحتوي على مأكوالت بحرية ( ب)
 معدة من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة أطباق عالمة فيرمونت للمطبخ الصحي تعكس

  ضريبة القيمة المضافة. ٪٥رسوم خدمة و  ٪١٠رسوم بلدية,  ٪٧جميع األسعار بالدرهم و تشمل 



    

All Day Dining Menu 

Taste Of Arabia 

Cold Mezzeh (V) 

Hummus (chick peas)                                                          37 

Labneh (yoghurt cheese)                                              37 

Fattoush (romaine lettuce, tomato, cucumber, pepper)                                                      37 

Tabouleh (parsley and bulgar)                                              37 

Warak enab (stuffed vine leaves)                                             37 

Babaganoush (eggplant)          37 

Moutabel (roasted eggplant with tahina)       37                          

Chilled Arabic platter                                             115 

            

Hot Mezzeh 

Cheese Sambousek (filled fried pastry)  (V)                                          37 

Spinach Fatayer (filled baked pastry) (V)                               37 

Lamb Kebbeh (ground lamb)                                              37 

Chicken Wings                                               37 

Meat Sambousek (filled fried pastry)                                             37 

Hot Arabic Mezzeh platter                                            120 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you 

(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts 

The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes 

created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed 

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge and 5% VAT 

  



    

 قائمة الطعام طوال اليوم

 أطباق من حول العالم

 مشاوي عربية

 أطباق المشاوي العربية تقدم مع إختيارك من أرز بالزعفران أو بطاطا مقلية :جميع 

 

 ١٤١                )ف( مشاوي لبنانية مشكلة

 كفتة لحم الضأن، شيش كباب، شيش طاووق ريش لحم الضأن

 

 ١٨٣                طبق مأكوالت بحرية مشكلة

 مك، صلصة الليمون مع الزبدةأم الروبيان العماني مشوي، حبار، روبيان كبير، س

 

 ١٧٣                  روبيان مشوي

 روبيان متبل مشوي، صلصة الليمون مع الزبدة

 

 ١١٠              شيش طاووق على طريقتنا الخاصة

 شيش كباب دجاج مشوي مع الليمون وتتبيلة الثوم و صلصة الثوم

 

 ١۲٦                  كفتة لحم الضأن
 الضأن مفروم مع الصنوبر، بصل و صلصة الطحينةكباب لحم 

 

 ١٤٦              ريش لحم الضأن المشوية
 متبلة بالفلفل األسود، صلصة الطحينة

 

 

 
 برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم

 )ك( يحتوي على كحول، )ن( نباتي، )م( يحتوي على مكسرات

 )ف( أطباق فيرمونت المميزة يحتوي على مأكوالت بحرية ( ب)
 معدة من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة أطباق عالمة فيرمونت للمطبخ الصحي تعكس

 ضريبة القيمة المضافة. ٪٥رسوم خدمة و  ٪١٠رسوم بلدية,  ٪٧جميع األسعار بالدرهم و تشمل  

 



    

All Day Dining Menu 

Mains From Around The World 

Arabic Grill 

All Arabic grill items are served with a choice of saffron rice or French fries 

 

Lebanese Mixed Grill          141 

Lamb kofta, shish kebab, shish tawook and lamb chops 

Grilled Mixed Seafood Platter          183  

Grilled Omani lobster, calamari, jumbo prawns, fish, lemon butter sauce 

Grilled Prawns                  173  

Grilled marinated prawns, lemon butter sauce 

Signature Shish Tawook                     110 

Grilled chicken kebab with lemon and garlic marinade, garlic sauce 

Lamb Kofta              126 

Minced lamb kebab, with pine nuts onions, tahina sauce 

Grilled Lamb Chops           146 

Black pepper marinade, tahina sauce 

 

 

 

 

 

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you 

(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts 

The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes 

created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed 

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge and 5% VAT 

 



    

 طوال اليوم قائمة الطعام

 أوربا

 

  ١٤١             )ف( )ب( سمكة اليوم مشوية بالليمون

 هريس فلفل أصفر، بصل صغير،بطاطا و جرجير

 

 ١٣٤                                                                                   سمك السالمون المشوي على فحم خشب األرز  

 حمض المع, فاصولياء خضراء, صلصة الكريفون و الفستق الحلبي  

 

     ٧٦                     فطير الراعي مع بلحم الغنم        

 لحم غنم مطهو ببطء, بطاطا مهروسة، جزر و بازيالء 

 

 )ف(  بالثوم قطع لحم البقر المشوية مع زبدة

 

 ۲٤٦                                               شريحة أنغوس تندرليون بقري

 ١٩٥                                              شريحة أنغوس ريب أي بقري مشوي

  تفاح مقلي, زبدة و خردل

 

 ٧٥             )ك( سمك وبطاطا مقلية

  سمك القد مع متبل بالبيرة, بطاطس مقلية و خل الشعير

 

     ١٥۲             )م(العربية بالتوابل مشوي صغير دجاج

 .المشوية الخضار من أسياخ مقلية، بطاطس أو شرقي أرز

 

 
 برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم

 )ك( يحتوي على كحول، )ن( نباتي، )م( يحتوي على مكسرات

 )ف( أطباق فيرمونت المميزة يحتوي على مأكوالت بحرية ( ب)
 معدة من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة أطباق عالمة فيرمونت للمطبخ الصحي تعكس

 ضريبة القيمة المضافة. ٪٥رسوم خدمة و  ٪١٠رسوم بلدية,  ٪٧جميع األسعار بالدرهم و تشمل  

 



    

All Day Dining Menu 

Europe 

Fresh Catch of the Day simply Grilled with Lemon Lime        141 

Spicy yellow pepper puree, shallots, potato and rocket                                           

Cedar Grilled Salmon  (N)         134  

Citrus glaze, green beans, grapefruit and pistachio salsa 

Lamb Shepherd’s Pie            76  

Slow cooked lamb, mashed potato, carrots, peas 

Grilled Beef with Garlic Butter 

Grain Fed Angus Tenderloin             246  

Grilled Angus Rib Eye           195  

Pomme frites, butter, dijonaise  

Fish & Chips (S) (A)           75  

Beer battered, Line caught Cod fries, malt vinegar 

French Corn Fed Chicken Breast                                        152    

Potato puree, buttered vegetables, poultry jus  

 

 

 

 

 

 

 

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you 

(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts 

The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes 

created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed 

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge and 5% VAT 

 



    

 اليومقائمة الطعام طوال 

 اّسيا

 
 ١۲٠        )ف(االّسيوية مغطى بصلصة الصويا  لحم األضلع البقري مطهو ببطء على الطريقة

 أرز أبيض مطهو على البخار، خضروات أسيوية، سمسم، ثوم و فلفل حار

 

 

 رز المقلي على الووكإختيارك من األ رز المقلي على الووكإختيارك من األ

 

 ١١٠            الدجاجأرز مقلي مع الدجاج وأسياخ 

 ١٤١                       أرزمقلي مع ثمار البحروأسياخ ثمارالبحر

 ٨٩           أرز مقلي مع الخضار يقدم مع أسياخ الخضار

 

 

 ١۲٦                        مقلية نودولز 

 بالروبيان، دجاج، بذور الفاصولياء، بيض، فلفل و زنجبيل

 

 

 

 

 

 
بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكمبرجاء إبالغنا   

 )ك( يحتوي على كحول، )ن( نباتي، )م( يحتوي على مكسرات

 )ف( أطباق فيرمونت المميزة يحتوي على مأكوالت بحرية ( ب)
 معدة من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة أطباق عالمة فيرمونت للمطبخ الصحي تعكس

 ضريبة القيمة المضافة. ٪٥رسوم خدمة و  ٪١٠رسوم بلدية,  ٪٧بالدرهم و تشمل جميع األسعار 

 



    

All Day Dining Menu 

Asian Market 

Braised Asian Style Beef Short Ribs, Glazed with Soy Master Glaze        120 

Steamed white rice, asian vegetables, sesame, garlic and chilli 

 

Your choice of Wok Fried Rice served with Chilli Soy Sauce                                      

Chicken fried rice with chicken skewer        110 

Seafood fried rice with seafood skewer        141              

Vegetable fried rice served with vegetable skewer       89 

Stir Fried Noodles           126 

Prawn, chicken, bean sprouts, egg, capsicum and ginger 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you 

(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts 

The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes 

created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed 

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge and 5% VAT 



    

  قائمة الطعام طوال اليوم

 

 ٩٩            البيتزا

 الصلصة اإليطالية التقليدية و جبنةو عجينة البيتزا محضرة بالمنزل و تقدم مع " ١٢كل أنواع البيتزا لدينا محضرة بمقاس 

 :فيور دي التي مع إختيارك من أثنين من اإلضافات، يمكنك إختيار إضافات اّخرى من االّتي  الموزاريال

 

  : مكونات إضافية

 شرائح الزيتون

 بيبروني

                                   ر(بحرية )روبيان، حبار، بلح البحت مأكوال

 دجاج مشوي

 سجق

 فلفل محمص

 فطر

 اناناس

 طماطم روما

 لحم رومي مدخن

 خرشوف

 

 ١٠       إضافات أخرى

 

 

 

 
 برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم

 نباتي، )م( يحتوي على مكسرات)ك( يحتوي على كحول، )ن( 

 )ف( أطباق فيرمونت المميزة يحتوي على مأكوالت بحرية ( ب)
 معدة من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة أطباق عالمة فيرمونت للمطبخ الصحي تعكس

 ضريبة القيمة المضافة. ٪٥رسوم خدمة و  ٪١٠رسوم بلدية,  ٪٧جميع األسعار بالدرهم و تشمل 



    

All Day Dining Menu 

Pizza            99 

 
All of our pizzas are made on a 12” homemade crust, topped with traditional Italian tomato sauce and  

fior di latte mozzarella cheese, include your choice of two toppings          

 
Choice of toppings         

 
Pepperoni 

Sausage   

Seafood (shrimp, squid, green mussels)        15 

Grilled chicken                         

Mushroom         

Roasted bell pepper      

Sliced olive     

Pineapple       

Turkey ham    

Artichoke         

Roma tomatoes 

ADD AN EXTRA TOPPING          10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you 

(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts 

The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes 

created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed 

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge and 5% VAT 



    

 قائمة الطعام طوال اليوم

  ٨٤            المعكرونة

 تجربتك للمطبخ اإليطالي : اختار نوع واحد من المعكرونة ونوع واحد من الصلصة لتكتمل

 

 أنواع المعكرونة

 بينا، إسباغيتي، فيوسيلي،آل يوفو، معكرونة عضوية خالية من الغلوتين

 

 : الصلصة

 (١٠)إضافة           دجاج، فطر وكريمة، طماطم وريحان
 آرابياتا

 بيستو بالكريمة

 (٥)إضافة              بولونيز

 (٢١)إضافة            فروتي دي ماري والطماطم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم

 )ك( يحتوي على كحول، )ن( نباتي، )م( يحتوي على مكسرات

 )ف( أطباق فيرمونت المميزة يحتوي على مأكوالت بحرية ( ب)
 صحية وغير معالجة معدة من مكونات طبيعية أطباق عالمة فيرمونت للمطبخ الصحي تعكس

 ضريبة القيمة المضافة. ٪٥رسوم خدمة و  ٪١٠رسوم بلدية,  ٪٧جميع األسعار بالدرهم و تشمل 



    

 All Day Dining Menu 

 Pasta                                      84 

 Create your ideal Italian experience by choosing one pasta and one sauce:    

 

 Pasta 

 Penne, Spaghetti, Fusilli, Fettuccine Al’uovo, Organic gluten free pasta 

 

 Sauces        

 Tomato and basil                             

Chicken mushroom and cream                                                                                                                      10  
Arabbiata 

Pesto cream            

Bolognese           5 

Frutti di mare seafood and tomato        21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you 

(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts 

The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes 

created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed 

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge and 5% VAT 

 



    

 قائمة الطعام طوال اليوم

 الهند

 )م( )ف(برياني 

 ممستوحى من الطبق الكالسيكي من جنوب الهند، أرز بسمتي ٌمتبل بإعتدال ومُعطر بالنكهة األصيلة مع الفلفل األخضر

 والكاجو مع إختيارك من :

 ١١٠            دجاج

   ١٤١            روبيان

 ١٢٠            لحم ضأن

  ١١٠                        (ن) خضار

 و رايتا مع الخياررز بسمتي، بابا دوم، مخلل المانغا أيقدم مع 

 

 ٩٤             )ن( دال ماكني

 الخيار عرز بسمتي، بابا دوم، مخلل المانغا و رايتا مأالطبق الهندي األصلي يقدم مع 

 ٩٤                دال باالك

 الخيار عرز بسمتي، بابا دوم، مخلل المانغا و رايتا مأيقدم مع  الطبق الهندي األصلي مطهو مع السبانخ

 ٩٤               ارالخضبكاري 

   رزبسمتيأتقدم مع  مشكلة مع بهارات الكاري المعطرة خضار موسمية

 ١١٥           دجاج مع الزبدة

   رزبسمتيأقطع من الدجاج مع صلصة كريمة الطماطم تقدم مع 

 ١٤١         امن جنوب الهند كاري الروبيان و المانغ

 رز بسمتيأو يقدم مع  متبل بإعتدال و مطهو في حليب جوز الهند

  

 

 

 
 برجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعدتكم

 )ن( نباتي، )م( يحتوي على مكسرات )ك( يحتوي على كحول،

 )ف( أطباق فيرمونت المميزة يحتوي على مأكوالت بحرية ( ب)
 معدة من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة أطباق عالمة فيرمونت للمطبخ الصحي تعكس

 ضريبة القيمة المضافة. ٪٥رسوم خدمة و  ٪١٠رسوم بلدية,  ٪٧جميع األسعار بالدرهم و تشمل 



    

All Day Dining Menu 

INDIAN  

Biryani (N)  
Inspired by a classic dish from North India. Mildly spiced, aromatic Basmati rice simmered with green chillies 

and cashews with your choice of:  

Chicken           110 
Prawn            141  
Lamb            120  
Vegetable (V)              110  
 

Served with pappadam, mango pickle and cucumber raita 

Dal Makhni  (V)          94 
Authentic Indian dal makhani served with Basmati rice, pappadam, mango pickle  

and cucumber raita  

 

Dal Palak (V)                         94 
Authentic Indian dal cooked with spinach, served with Basmati rice, pappadam,  

mango pickle and cucumber raita          
     
Vegetable Curry (V)          94 
 Assorted seasonal mixed vegetables cooked in aromatic curry sauce served with basmati rice 

  

Butter Chicken           115 
Tender chicken tikka in mildly spiced creamy tomato gravy served with basmati rice 

 

South Indian Prawn and Mango Curry           141 
Mildly spiced, cooked in coconut milk, served with basmati rice 

 

 

 

 

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you 

(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts 

The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes 

created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed 

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge and 5% VAT 



    

 قائمة الطعام طوال اليوم

 الحلويات

 ٥٨                                                                                                                  )ن( أم علي

 خبز البودينغ التقليدي مع المكسرات، زبيب، كريمة حلوةالحلوى المفضلة محلياَ مكونة من 

 ٥٨                                                                                                                                  طبق الفاكهة الطازجة

 فواكه موسمية مشكلة

 ٣١                                                                                                               (للكوب) أختيار من المثلجات هاجن داز

 كارميل مملح شوكوال بلجيكية، كوكيز، فراولة، فانيال،

 ٦٨                                                                                                               تشيز كيك بيريز

 كعكة الجبن مخبوزة مع صلصة التوت البري

 ٥٨                                                                                                               كريم بورليه

 طبقة متموجة من السكر البني الذهبيحلوى فرنسية كالسيكية، غنية باكاسترد الفانيليا مع 

                 ٥٨                                                                                                                            شوكوال مولتن

 كعكة الشوكوال الذائبة تقدم مع الفانيليا

 ٥٨                                                                                                              تارت الفواكه الطازجة

 فواكة طازجة متنوعة في تارت مع الفستق و كاسترد الكريمة

 

 من أختيار الشيف

 ٥٨                                                                                                              ستيكي توفي بودينغ
 تصنع الحلوى بطريقتنا الخاصة من قبل الشيف، كعكة رطبة أسفنجية مغطاة بصلصة التوفي الساخن

 

 
تكمبرجاء إبالغنا بأي حساسية ضد الطعام قد تكون لديكم حتي يمكننا مساعد  

 )ك( يحتوي على كحول، )ن( نباتي، )م( يحتوي على مكسرات

 )ف( أطباق فيرمونت المميزة يحتوي على مأكوالت بحرية ( ب)
 معدة من مكونات طبيعية صحية وغير معالجة أطباق عالمة فيرمونت للمطبخ الصحي تعكس

 القيمة المضافة.ضريبة  ٪٥رسوم خدمة و  ٪١٠رسوم بلدية,  ٪٧جميع األسعار بالدرهم و تشمل 

 



    

All Day Dining Menu 

Sweet Temptation   

Umm Ali (N)            58 

A local favourite, traditional bread pudding mixed nuts, raisins, sweet cream  

Fresh Carved Fruit Platter          58     

Selection of seasonal fruits 

Selection of Haagen Daaz Ice cream (PER JAR)       31 

Belgian chocolate, salted caramel, cookies and vanilla cream, strawberry and cream   

Berry Cheese Cake           68 

Baked cheesecake served with berry compote 

Crème Brulee             58 

The French classic, rich vanilla custard, with a crispy layer of of golden brown sugar 

Chocolate Molten          58 

Chocolate molten cake served with vanilla anglaise 

 

Chef’s Signature Dessert 

 

Sticky Toffee Pudding           58 

Moist sponge cake covered with warm toffee sauce 

 

 

Kindly let us know if you have any allergies so we can assist you 

(a) Contains alcohol - (v) Vegetarian dish - (n) Contains nuts 

The Fairmont Lifestyle symbol reflects dishes 

created from ingredients which are naturally healthy and unprocessed 

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge and 5% VAT 


