
Breakfast a la Carte 

االفطار قائمة                                        

Contains: (A) alcohol (P) pork. All prices are in AED inclusive with 10% service and 5% VAT 
 

 

Dairy                                                                                                                                    
Organic Greek Yogurt              29 

العضوي اليوناني الزبادي      
Plain served with mix berries 

  التوت مزيج مع يقدم  عادي
 

Assorted Cereal               23 

المختارة  الطعام حبوب من تشكيلة  
Honey Granola, Bran flakes, Corn Flakes, Frosted 
Flakes, coco pops, Fruit & Fiber 
With your choice of milk 

 ب،بو كوكو بلوري، رقائق الذرة، رقائق النخالة، رقائق غرانوال، عسل
واأللياف الفاكهة  

الحليب من اختيارك مع  
 

Swiss Bircher Muesli               31 

السويسري بيرشر موسلي  
Roasted Oats, Pear, Apple, Nuts, Raisins, Natural 
Honey Comb, and Yogurt 

 العسل مشط الزبيب، المكرسات، التفاح، ، إجاص محمص، شوفان
، والزبادي الطبيعي  

 

Favourites 

 المفضلة
Selection of Artisan Cheese   80 

جبنال و الباردة القطع من                  اختيار 
Pickles, dried fruits, salted butter, multi grain bagel & 
Onion Laugen Roll 

لفة  زبدة مملحة، باجيل مولتيغرين و  المخلالت، الفواكه المجففة،
 البصل لوجي   
 

Golden Waffles or Buttermilk pancakes                   70 

الزبدة فطائر أو الذهبية الفطائر                                                            
  Blueberry compote, Canadian maple syrup & 
Whipped cream 
 التوت، كومبوت، شراب القيقبي الكندي، قشدة
 

Irish Oatmeal     50 

وفان االيرلنديال                                                                                                                               
White oats, golden raisin & banana compote 

األبيض والزبيب الذهبي والموز كومبوتالشوفان   
 

French Toast      65 

                                                                                                                                                                                                              خبز فرنسي محمص   
  Brioche, cinnamon & apple compote, whipped 
cream 
 بريوش ، القرفة و التفاح كومبوت ، كريمة مخفوقة

 

 Fruits 
 فواكه
   
Bowl of fresh Berries                 64 

التوت وعاء                                                                                                                             
Brown sugar, crème fraiche 

طازج كريم البني، السكر  
 
 

Fresh Seasonal Sliced Fruits              52 

الطازجة الموسمية الفواكه قطع                                 
Yogurt 
 زبادي

 

Bakery 

 مخبز
Breakfast Pastry Basket                      52 

  الخبز سلة و اإلفطار حلويات
Freshly Baked Danish, croissants, coconut slice muffins, 
brown & white toast, selection of jam, honey, 
marmalade 

 ُخْبز الهند، جوز شرائح فطائر كرواسان، الدنماركي، الطازج الخبز 
دوالمارماال والعسل المربى واختيار واألبيض، البنيُمَحمَّص  

 

Eggs 

 البيض
 
Two Free – Range Eggs cooked to  76       
your preference 

المدى حرة        البيض من اثنين                                                                                                                  
Scrambled – fried – poached 
مسلوق - مقلية -  مخفوق    
Chicken sausage, turkey ham or pork bacon (P) 

المقدد الخنزير لحم أو المقدد الرومي الديك لحم الدجاج، سجق  
Breakfast potatoes, grilled vine ripe tomato, sautéed 
mushrooms & baked beans 

مخبوزةال والفاصوليا الفطرمقلي الناضجةمشوية، الطماطم اإلفطار، بطاطا  
 
Three Free-Range Eggs Omelet       81 

المدى حرة البيض من ثالث                                                 
Scrambled – fried – poached 
مسلوق - مقلية -  مخفوق    
Chicken sausage, turkey ham or pork bacon 

المقدد الخنزير لحم أو المقدد الرومي الديك لحم الدجاج، سجق  
Breakfast potatoes, grilled vine ripe tomato, sautéed 
mushrooms & baked beans 

مخبوزةال والفاصوليا الفطرمقلي الناضجةمشوية، الطماطم اإلفطار، بطاطا  
 
Eggs Benedict                       85 

بينيديكت البيض                                                                                                                                                        
poached eggs, English muffin, sauce hollandaise, 
Turkey Ham 

 ميروال الديك لحم هوالنديس، صلصة اإلنجليزية، الكعك مسلوق، بيض
 المقدد
 
Omelet Soufflé                                                             81   

أومليت سوفلي                                                                                                                                                       
mixed roasted vegetables, spinach & Greek yoghurt dip  
ي 
وات محمصة مختلطة، السبانخ والزبادي اليونان   خض 

                                                                                                                                                                 
Poached Egg                                                                 85 

                                                                                                                                                                بيض مسلوق 
mixed roasted vegetables, spinach & Greek yoghurt dip 

ناناليو والزبادي السبانخ مختلطة، محمصة خضروات  

    

https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%B5

