
All prices are in UAE Dirhams (AED) and inclusive of 10% service charge and 5% VAT 
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering.
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness.
(A) Contains Alcohol, (D) Contains Dairy, (G) Contains Gluten, (N) Contains Nuts, (S) Contains Shellfish, (V) Vegetarian

NIBBLES 25 AED

Kids Crudités (D, V)
Cucumber, carrots, tomato, capsicum, yogurt dip

VIK Salad (V)                                      
Iceberg, avocado, broccoli,asparagus, tomato, berries, 
raspberry vinaigrette

Melon and Cheese (D, N, V) 
Marinated melons, cheddar cheese, Romaine,
toasted melon seeds

BIG BITES 40 AED

Chickenwich (D, G)
Grilled hormone free chicken and cheese on whole wheat bread
mayo with raw vegetable sticks

Mac and Cheese (D, G)  
Toasted brioche bread, cheddar cheese, Dijon mustard 

Gluten-Free Pasta available on request   

Pizza (D, G)
Mini pizza with tomato and mozzarella

Kids Burger (D, G)
Mini burger, cheese, mayo, tomato, lettuce, fries

Grilled Sea bass
Hormone free Sea bass, green beans

DESSERTS 30 AED

Selection of Ice Creams (D)
Vanilla, Chocolate, Strawberry
 2 scoops

Kids Fruit Platter
Seasonal fruits, berries

Magnum (D, G, N)
Salted caramel, citrus 

*Pureed  food for babies available upon request
 
BEVERAGES 20 AED

Juice 
Orange, Watermelon, Green Apple, Pineapple or Mango

Water
Aqua Panna - Still or Sparkling
 

Select one nibble, one big bite and
one beverage for 70 AED



المقبالت ٢٥ درهم
 

خضار للصغار ( ح، ن)
خيار، جزر، طماطم، فليفلة، تغميسة زبادي

سلطة نباتية (ن)
خس ، أفوكادو ، بروكلي ، هليون ، طماطم ، توت ،

التوت صلصلة

شمام وجبن (ح، ك، ن) 
شمام متبل، جبن ماعز باألعشاب، كرنب، بذور البطيخ المحمص 

وجبات رئيسية  ٤٠ درهم
 

ساندويج دجاج (ح, غ)
دجاج خالي من الهرمون مشوي وجبن على خبز بالقمح كاملة 

مايونيز مع شرائح الخضروات الطازجة
 

معكرونة بالجبن( ح، غ)
خبز بريوش محمص، جبنة شيدر، خردل 

المعكرونة الخالية من الغلوتين متوفرة عند الطلب
 

بيتزا (ح, غ)
بيتزا صغيرة مع طماطم وجبن موزاريال

برغر الصغار (ح، غ)
برغر صغير، جبن، مايونيز، طماطم، خس، بطاطا مقلية

سلمون مشوي 
سلمون خالي من الهرمون نرويجي، فاصوليا خضراء 

أطباق التحلية ٣٠ درهم
 

تشكيلة آيس كريم (ح)
فانيليا، شوكوالتة، فراولة

مغرفتين 

سلطة فاكهة للصغار
فاكهة موسمية، توت

بودينغ الشوكوالتة (ح، غ، ك)
كاراميل مملح، آيس كريم فانيليا

* األغذية المهروسة لألطفال الرضع متوفرة عند الطلب 

المشروبات ٢٠ درهم

عصائر
برتقال، بطيخ، تفاح أخضر ، أناناس أو مانجا

ماء 
آكوابانا - معدني أو غازي 

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي (درهم) وتشمل ٪10 رسوم خدمة و ٪5 ضريبة القيمة المضافة
في حال لديكم أي حساسية ألي نوع من الطعام، الرجاء إخبار النادل قبل الطلب.

إّن تناول البيض أو لحوم المواشي والدواجن أو القشريات أو ثمار البحر وهي نيئة أو غير مطهوة جيدًا يمكن أن يزيد من نسبة خطورة اإلصابة باألمراض المنقولة باألغذية.
(ح) يحتوي على حليب, (خ) يحتوي على الكحول, (غ) يحتوي على غلوتين, (ك) يحتوي على مكسرات, (م) يحتوي على المحار, (ن) نباتي  

أختار ١ من المقبالت  ، ١ من الوجبة الرئيسية و
 1 من المشروبات ب ٧٠ درهم 


