


      Healthy Option, (V) Suitable for Vegetarians, (N) Contains Nuts, (G*) Gluten-Free option 
available. Please inform us of any allergies or dietary requirements before ordering

All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

       جيد للصحة، )ن( مناسب للنباتيين، )م( يحتوي على مكسرات )غ*( يتوفر خيار خالي من الغلوتين
يرجى منك إعالمنا بأي حساسية أو متطلبات غذائية لديك قبل الطلب

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

SALADS

AVOCADO | 65      
Avocado | Beetroot | Carrot | Cucumber | Fennel
Tomato | Zucchini | Lemon Dressing (V) (G*)

CAESAR | 75  
Baby Gem Lettuce | Anchovies | Beef Bacon
Croutons | Parmesan | Caesar Dressing

COBB | 75   
Baby Romaine Lettuce | Beef Bacon | Chicken
Cheddar | Corn | Egg | Tomato | Blue Cheese Dressing 

QUINOA | 85                                                              
Persian Feta | Grape | Mint | Pomegranate
Pumpkin Seeds | Tarragon | Raspberry Dressing (V) (G*)                                                                                               
                                                                            
THAI BEEF  | 85
Skirt Beef | Chili | Cilantro | Cucumber | Mint
Red Onion | Peanuts | Thai Dressing (N)

PASTAS 

LINGUINE | PENNE (G*) | SPAGHETTI (G*)

Your choice of sauce:  
Aglio e Olio | 55
Alfredo | 75
Arrabbiata |75
Bolognese | 70
Pomodoro | 65    
 

السلطات

األفوكادو  |  65 
أفوكادو  |  شمندر  |  جزر  |  خيار  |  شمر  |  طماطم  

كوسة  |  صلصة  |  الليمون )ن()غ*(  

سيزر  |  75
خس  |  أنشوجة  |  لحم بقري مقدد  |  خبز مقرمش  

جبن البارميزان  |  صلصة السيزر

كوب  |  75
خس روماني  |  لحم بقري مقدد  |  دجاج  |  جبن شيدر  |  ذرة

 بيض  |  طماطم  |  صلصة الجبن األزرق

الكينوا  |  85 
جبن الفيتا  |  عنب  |  نعناع  |  رمان  |  بذور القرع  |  طرخون  |  صلصة 

التوت )ن()غ*(  
 

سلطة اللحم البقري على الطريقة التايالندية  |  85
لحم  |  فلفل حار  |  كزبرة  |  خيار  |  نعناع  |  بصل أحمر  |  فول سوداني

صلصة تايالندية )م( 

الباستا

لنجويني  |  بيني )غ*(   |  سباجيتي )غ*(

مع إختيارك المفضل من صلصة:
الثوم و الزيت  | 55

الفريدو  |  75
ارابياتا   | 75
بولونيز |  70

بومودورو  |  65
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PIZZAS
            
MARGHERITA | 75
Tomato Sauce | Mozzarella | Basil (V)

CHICKEN TIKKA | 85                                                                                              
Tomato Sauce | Chicken Tikka | Mozzarella 

DEVIL | 80          
Tomato Sauce | Beef Salami | Mozzarella

FOUR CHEESES | 80          
Fontina | Gorgonzola | Mozzarella | Parmesan (V)

GRILLS
(*) All our Grills are served with your choice of two 
sides and a sauce

Beef Tenderloin 220g | 220
Lamb Chops 220g | 220
Chicken Breast 200g | 160
Salmon Fillet 180g | 135
Sea Bass 180g | 180

SIDES                                                
Buttered Mashed Potato
Black Truffle Potato Purée 
Hand-cut Sweet Potato Fries
Steak Fries
Grilled Vegetables
Roasted Mushroom
Sautéed Spinach
Basmati Rice

(*) Any additional Side | 30 

SAUCES                                 
Béarnaise 
Green Peppercorn
Herb and Truffle Hollandaise
Hollandaise
Pan Jus     
Red Wine Jus (A)
Wild Mushroom

(*) Any additional Sauce | 15 

البيتزا

مارجريتا  |  75
صلصة الطماطم  |  جبن الموتزريال  |  ريحان )ن(

دجاج تكا  |  85
صلصة طماطم  |  دجاج تكا  |  جبن الموتزريال

ديفل  |  80     
صلصة الطماطم  |  سالمي اللحم  |  جبن الموتزريال 

األجبان األربعة   |  80     
فونتينا  |  غورغونزوال |  موتزاريال  |  بارميزان )ن(

المشويات
)*( تقدم المشويات مع إختيارك المفضل من صنفين جانبيين 

و صلصة

لحم تندرلوين 220 جرام  |  220
قطع لحم الضأن 220 جرام  |  220 

صدر دجاج 200 جرام  |  160  
فيليه السلمون 180 جرام  |  135 
سمك سي باس 180 جرام  |  180

األصناف الجانبية
بطاطس مهروسة بالزبدة

بطاطس مهروسة بالكمأة السوداء
بطاطس حلوة مقلي

بطاطس عريضة
خضار مشوية

فطر مشوي
سبانخ محمرة

 أرز بسمتي

)*( أي اضافات جانبية  | 30 

الصلصات
صلصة بيرنايس

صلصة حبوب الفلفل األخضر
صلصة هولنديز باألعشاب و الكمأة 

صلصة هولنديز
صلصة قدر الطهي) بان جوس(

مرقة النبيذ األحمر )ك(
صلصة الفطر البري

)*( صلصة إضافية  | 15
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TASTE OF LEVANTINE

LEVANTINE COLD MEZZE
Our Cold Mezze selection is served with Arabic bread

BABA GHANOUSH | 35     
Eggplant | Capsicum | Onion | Parsley | Tomato (V)

FATTOUSH | 35      
Capsicum | Cucumber | Lettuce | Mint | Radish
Sumac | Tomato (V)

HUMMUS | 25      
Chickpeas | Lemon | Olive Oil | Tahini (V) 

LABNEH | 25     
Sour Cows’ Milk Yogurt

LEVANTINE HOT MEZZE 
Our Hot Mezze selection is served with Arabic bread

CHEESE REKAKAT | 45          
Mixed Lebanese Cheese | Parsley (V)

FALAFEL | 45                                                             
Chickpeas | Coriander | Cumin | Tahina Sauce (V) (N)  
                                                     
FRIED KIBBEH | 45                             
Bulgur | Minced Lamb | Peanuts | Arabic Spices (N)                                                                                                          

LAMB SAMBOUSEK | 45            
Lamb | Cumin | Onion | Peanuts (N)

LEVANTINE MAIN COURSES
All our Main Courses are served with Arabic Bread

ARABIC MIXED GRILL | 175                     
Lamb Chops | Kofta Kebab | Shish Kebab | Shish Taouk 
Served with French Fries          

CHICKEN KABSA | 95                                                 
Chicken | Arabic Spices | Capsicum | Peanuts | Tomato 
Yogurt (N)

LOCAL SEA BASS HARRA | 140    
Local Sea Bass | Harra Sauce 

مجموعة مختارة من أطباق ليفانتين

المقبالت الباردة ليفانتين      
المزة الباردة تقدم مع الخبز العربي

بابا غنوج  |  35
باذنجان  |  فلفل حلو  |  بصل  |  بقدونس  |  طماطم )ن(

فتوش  |  35
فلفل حلو  |  خيار  |  خس  |  نعناع  |  فجل  |  سماق 

طماطم )ن(

حمص  |  25
حمص  |  ليمون  |  زيت زيتون  |  طحينة )ن(

لبنة  |  25
زبادي حامض محضر من حليب البقر

المقبالت الساخنة ليفانتين 
المزة الساخنة تقدم مع الخبز العربي

رقاقات الجبن   |  45
جبن لبناني مشكل  |   بقدونس )ن(

فالفل   |  45       
حمص | كزبرة | كمون | صلصة طحينة )ن( )م(

كبة مقلية  |  45      
برغل | لحم غنم مفروم |  فول سوداني |  توابل عربية )م(

سمبوسك لحم الغنم  |  45
لحم غنم | كمون | بصل | فول سوداني )م(

األطباق الرئيسية ليفانتين
جميع األطباق الرئيسية تقدم مع الخبز العربي

المشويات الُمشكلة على الطريقة العربية  |  175
قطع لحم الضأن | كفتة كباب | شيش كباب | شيش 

طاووق تقدم مع البطاطس المقلية

كبسة الدجاج  |  95
دجاج | التوابل العربية | فلفل حلو | فول السوداني

طماطم | زبادي )م(

سمكة حارة  |  140
سي باس محلي | صلصة حارة
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TASTE OF INDIA
All our Curries are served with Mango Chutney, 
Lime Pickle, Pappadoms, Raita and
Plain Rice or Paratha

BIRYANI                                                
Aromatic Biryani Rice | Indian Spices (N)

Chicken | 160 
Prawn | 180
Vegetable (V) | 145 

BUTTER CHICKEN | 160
Marinated Chicken | Creamy Butter Sauce (N)

GOAN PRAWNS CURRY | 160
Prawns | Coconut Gravy

LAMB ROGAN JOSH | 165
Kashmir Style Lamb | Spicy Onion Gravy 

PANEER MASALA | 120
Indian Cottage Cheese | Tomato Masala (V)

TASTE OF ASIA

BEEF CHEEK RENDANG | 165
Beef Cheek | Lemongrass and Coconut Gravy
Baby Potatoes | Crispy Shallot
Served with Jasmine Rice    

DIM SUM | 65                                      
Chicken & Prawn Crystal Siu Mai Dumpling
Served with Sweet Plum Sauce 

MIE GORENG | 85
Egg Noodles | Chicken | Prawns | Crunchy Vegetables
Served with Sweet & Tangy Sauce (N)

NASI GORENG JAKARTA | 70
Indonesian Fried Rice | Chicken Satay | Fried Egg 
Served with Crackers and Pickled Vegetables  

 

مجموعة مختارة من األطباق الهندية
تقدم جميع األطباق مع شانتي المانجو

مخلل الليمون | بابادم 
ريتا يقدم مع أرز سادة أو  براتا

 
برياني 

أرز برياني | توابل هندية )م( 

دجاج  |  160 
روبيان  |  180 

خضار )ن( |  145 

دجاج بالزبدة  |  160          
دجاج متبل | صلصة الزبدة الكريمية )م(

روبيان الكاري   |  160 
روبيان | صلصة جوز الهند )ن( 

روغان جوش لحم الغنم  |  165 
لحم غنم بطريقة كشمير | صلصة البصل الحارة

بانيير ماساال   |  120                  
جبن قريش هندي | ماساال الطماطم )ن(

مجموعة مختارة من األطباق اآلسيوية

ريندان اللحم  |  165 
لحم البقر | صلصة عشب الليمون وجوز الهند 

بطاطا صغيرة | الكراث المقرمش 
تقدم مع أرز سادة أو  أرزالياسمين

ديم سم  |  65
معجنات الدجاج و الروبيان 

تقدم مع صلصة البرقوق الحلوة

مي جورنج  |  85 
نودلز البيض | دجاج | روبيان | خضروات مقرمشة   

تقدم مع صلصة حلوة ومنعشة )م(

ناسي غورينغ جاكارتا  | 70
أرز مقلي على الطريقة االندونيسية | دجاج ساتاي | بيض مقلي يقدم مع 

المقرمشات والخضراوات المخللة
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DESSERTS

MARE MARE TIRAMISU CLASSICO | 45
Mascarpone | Savoiardi Biscuit | Espresso

TEAN UMM ALI | 45    
Rose Water | Pistachio | Toasted Almonds (N)

VANILLA CRÈME BRULÉE  | 45
Madagascar Vanilla | Sugar Crust
Edible Gold Leaf

FRUIT PLATTER | 75                                   
Fruits Selection of: Berries | Kiwi | Melon | Mango
Served with Ricotta and Agave Syrup (V) (G*)

HOUSE-MADE ICE CREAM & SORBET
20 per scoop

ICE CREAMS
Caramel
Chocolate
Vanilla 

SORBETS 
Lemon 
Passion Fruit
Raspberry

SAUCES
Caramel
Chocolate
Mango Coulis
Raspberry Coulis

SPRINKLES
Caramelized Popcorn
Coconut Flakes
Crispy Chocolate Pearls
Flaked Almonds (N)
Granola (N)
Jelly Bean
M&M’s
Peanuts (N)
Pistachio (N)
Pumpkin Seeds (N)

الحلويات

تيراميسو كالسيكو على طريقة ماري ماري  |  45
جبن ماسكربون | قهوة إسبريسو | بسكوت

أم علي على طريقة تين |  45
ماء ورد | فستق | لوز محمص )م( 

كريم بروليه الفانيال  |  45
فانيال | السكر

 أوراق ذهب قابلة لألكل
 

طبق الفواكه  |  75 
تشكيلة من الفواكه: توت | كيوي | شمام

مانجو 
تقدم مع الريكوتا و شراب الصبار )ن( )غ*(

اآليس كريم و السوربيه المحضر داخل المطعم   
المغرفة الواحدة 20

استمتعوا بثالثة إضافا آيس كريم
كراميل 

شوكوالته 
فانيال 

السوربيه 
ليمون 

باشن فروت 
توت العليق

الصلصات
كراميل

شوكوالته
مانجو

توت العليق

إضافات مقرمشة
فشار بالكرميل
رقائق جوز الهند

كرات الشوكوالتة المقرمشة 
رقائق اللوز )م(

جرانوال )م(
جيلي بين
إم آند إمز 

فول السوداني)م(
فستق )م(

بذور القرع )م(


