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39Cobb salad (V) (United States)

Mix leaves, cherry tomato, cucumber, red 
kidney beans, avocado, and white onion
with olive oil dressing

55Tangy chicken salad (Lebanon) 

Chicken breast marinated with lemon 
and herbs, served with green salad

63Salmon super bowl (F) (Ss) (Hawaiian) 

Grilled salmon, quinoa, soft egg, sweet 
corn, green tea fukikake and cashew 
relish and dukkah

54Cherry tomato and grilled
halloumi salad (V) (D) (Lebanon)

Watermelon, chili, and mint with 
pomegranate dressing

34Creamy yellow lentil soup (D) (G) (V) (Middle East) 

Garlic croutons and fresh lemon wedges

34Roasted tomato and basil soup (D) (G) (V) (Italian)

Served with garlic croutons

23The cook’s soup
Ask for our daily choice

AED

49Chicken shish taouk wrap (Ss) (Middle East)

Hummus and fresh tabbouleh salad

49Lamb kofta wrap (Ss) (Middle East)

Tomato, local lettuce, onion, mint, tahini sauce

59Classic grilled chicken club (G) (E) (D) (United States)

Chicken breast, bacon, fried egg, tomato, 
cheese, lettuce and rosemary aioli

40Trio of sliders (G) (E) (D) (Ss) (United States)

• Beef with melted cheddar cheese and
 caramelized onion

• B.B.Q. pulled chicken with coleslaw

• Mix vegetables with tomato salsa; served
 with fries

30Levant mezze (G) (D) (Ss) (Middle East)

Select any 3: hummus, mutable, tabbouleh, 
fattoush, warak enab, muhammara, served 
with arabic bread

38Hot mezzeh (D) (G) (Ss) (Middle East)

Select any 3: kibbles, spinach fatayer, 
cheese sambousek, sejouk in tomato 
sauce, chicken liver

44Sticky chicken wings (G) (Korean)

Crispy fried buffalo chicken wings marinated 
with cajun spice tossed in bbq sauce

35Fried mac n cheese (D) (E) (G) (Ss) (V) (United States)

39Truffled fries (D) (V) (G) (France)

French fries with truffled pecorino and 
parmesan cheese

30Seasons best fresh fruit platter
Pineapple, watermelon, honey dew, strawberry

30Flourless Browne (D) (N) (E) (France)

Served with kashta ice cream and candy floss

25Tiramisu jar (D) (G) (Italy)

Espresso dust

55Melting pot - chocolate fondue,
(good for two) (France)

Select any four: Served with English cake, 
chocolate brownie, strawberries, honeydew, 
pineapple, kiwi and marshmallows

34Ice cream (D)

Select any three: Strawberry, chocolate, vanilla, 
pistachio, mango and kashta

40

• Classic margherita mozzarella pizza (D) (G) (V)

• Diavola (D) (E) (G)

• Tuna with red onions and black olives (D) (G) (F)

(Select Any One)

40Classic fried fish & chips (G) (F) (D) (United Kingdom) 

Served with tartar sauce and malt vinegar

107Oriental grill (D) (E) (G) (Middle East)

Lamb kofta, shish taouk, chicken kofta 
marinated with Arabic spices served with 
Arabic bread

    Chef recommended, (D) dairy, (E) egg, (F) fish, (G) gluten, (Hc) healthy choice, (N) nuts, (P) pork, (S) shellfish, (V) vegetarian, (So) soya 
sauce, (Ss)seeds, (V) vegetarian. All prices are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge, & 5% VAT

Italian origin with a twist



Mojito 
White Rum, lemon wedges, simple syrup, mint

Cosmopolitan
Vodka, orange juice, cranberry juice, lemon juice.

Margarita
Tequila, lime juice, cointreau

FOREVER CLASSICS 55 43
Corona

Heineken

Stella

Tiger

BOTTLE BEER

Chardonnay, Santa Julia

WHITE WINE

Shiraz Argento 22550
Cabernet Sauvignon,
Santa Julia

22550

24050
Sauvignon Blanc Lapostolle 22045

RED WINE

De Bortoli Rose 24050
ROSE WINE

Atto Primo 29060

SPARKLING WINE/ CHAMPAGNE

Red Bull 35

ENERGY DRINKS

AED AED

CLASSIC MOCKTAILS

Old Fashion    
 60
Bourbon, Brown Sugar Cube 
Angostura Bitters

Mai Tai 55
White Rum, Dark Rum, Triple Sec
Orgeat Syrup, Orange Juice

Moscow Mule    
 55
Vodka, Lime Juice, Sugar Syrup
Ginger Beer

Negroni  55
Gin, Campari, Sweet Vermouth

Aperol Spritz  55
Aperol, Prosecco, Soda Water

Daiquiri  55
White Rum, Lime Juice, Sugar

Z iced tea
Lemon grass, ginger, lemon zest, green tea

Passion fruit iced tea
Passion fruit iced tea with kiwi, lime, mint and 
thyme

Jasmine-ginger iced tea
Lemon, ginger, jasmine tea, thyme

ICED TEA 28

Right Thyme
Fresh Green Apple Juice, Fresh Lemon Juice
Lime, Thyme Syrup

Innocent Cosmo
Fresh Cranberry Juice, Fresh Lemon Juice
hibiscus grenadine

Coast Colada
Pineapple Juice, Coconut Syrup, Blue Curacao Syrup

Asian Mojito
Fresh Mint Leaves, Fresh Lime, Sugar  Syrup Soda

MOCKTAILS

Acai Kick
Banana, Mango, Acai Berry and Blueberry

Tropicolada
Coconut, Pineapple and Banana

Green Machine
Spinach, Celery, Broccoli, Mango, Banana and 
Pineapple

Raspberry Love
Raspberry, Blueberry and Banana

Mango Paradise
Mango, Passion fruit and Pineapple

SMOOTHIES

All prices are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge, & 5% VAT
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Coca – Cola

Diet Coke

Sprite

Sprite Light

Fanta

Ginger ale

Soda water

Tonic water

SOFT BEVERAGES

WATER

Garden spritz
Spiced rum, orange, pineapple, lemon,
Grenadine, angostura

Summer dream
Vodka, raspberry liqueur, mango & orange juice

Z GARDEN SPECIALS

Aqua Panna

San Pellegrino

Local water

Espresso    sgl | dbl

Macchiato

Americano

Cappuccino

Caffé latte

Turkish coffee    sgl | dbl

Hot chocolate

Iced coffee 
*Decaffeinated available on request

COFFEE

English breakfast

Jasmine green

Pure chamomile

Earl grey

Moroccan mint

Green tea

Iced tea
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TEA

Orange

Watermelon

Lemon mint

Pineapple

Carrot

Mango

Green apple

FRESH JUICE 22

AED AED

All prices are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge, & 5% VAT



All prices are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge, & 5% VAT

CLASSIC
AED 85

Black Grape Sensation
Apple Breeze

Icy Mint
Lemon Min Duo

Japanese Sweet Lemon
Infinity Grapefruit

Wild Pineaple
Blueberry Mist

HOUSE SPECIAL
AED 100

Dark Chocolate Cinnamon
Exotic Code 69

Ruby Red Berries
Tropical Passion Fruit



ئمة قا



بات الشور الساندويتشات واللفائف

سلطة الخبز المسطح

األطباق الرئيسية

للمشاركةالحلويات أصناف 

سلطة كوب (ن) (ا ص) (الواليات المتحدة األمريكية) 
خضروات ورقية مشكلة، طماطم كرزية، خيار، لوبياء 

حمراء، أفوكادو، وبصل أبيض بصلصة زيت زيتون

سلطة دجاج الذع (ا ص) (لبنان) 
صدور دجاج متبلة بليمون وأعشاب، تقدم مع سلطة 

خضراء

وعاء سلمون كبير (س) (بذ) (ا ص) (هاواي) 
سلمون مشوي، كينوا، بيض بريشت، ذرة حلوة، 

فيوريكاكي شاي أخضر وصلصة كاجو ودقة

39

55

63

54 سلطة حلومي مشوي وطماطم كرزية (ن) (أ) (ا ص) (لبنان) 
بطيخ، فلفل حار، ونعناع مع صلصة رمان

34 شوربة عدس أصفر كريمية (أ) (غ) (ن) (ا ص) (شرق أوسط) 
مكعبات خبز محمص بثوم وقطع ليمون طازج

34 شوربة طماطم مشوية وريحان (أ) (غ)  (ن) (ا ص) (إيطالي)
يقدم مع مكعبات خبز محمصة بثوم

23 شوربة الطاهي (ا ص) 
ُيرجى السؤال عن االختيار اليومي

لفائف شيش طاووك دجاج (بذ) (الشرق األوسط) 
سلطة متبلة طازجة وحمص

لفائف كفتة لحم ضأن (بذ) (ا ص) (الشرق األوسط) 
طماطم، خس محلي، بصل، نعناع، صلصة طحينة

49

49

59 كلوب كالسيكي بدجاج مشوي (غ) (ب) (أ) (الواليات المتحدة)
صدور دجاج، بيض مقلي، طماطم، جبنة، خس وأيولي 

بروزماري

شطائر ثالثية (غ) (ب) (أ) (بذ) (الواليات المتحدة) 
• لحم بقري بجبنة شيدر ذائبة وبصل مكرمل

• دجاج مشوي مسحب مع كلو سلو
• خضروات مشكلة بصلصة طماطم، يقدم مع أصابع 

بطاطا مقلية

مزة شامية (غ) (أ) (بذ) (ا ص) (الشرق األوسط) 
اختر أي 3 أنواع: حمص، متبل، تبولة، فتوش، ورق عنب، 

محمرة، يقدم مع خبز عربي

مزة ساخنة (أ) (غ) (بذ) (الشرق األوسط) 
اختر أي 3 أنواع: كيبلز، فطائر سبانخ، سمبوسك 

جبنة، سجق بصلصة طماطم، كبد دجاج

أجنحة دجاج دبقة  (غ) (كوري)
أجنحة دجاج بوفالو مقلية ومقرمشة متبلة ببهارات 

كاجون وبصلصة شواء

كرات معكرونة بجبنة مقلية  (أ) (ب) (غ)  (بذ) () (ن) (الواليات المتحدة) 

40

30

38

44

35

39 أصابع بطاطا مقلية بكمأة (أ) (غ) (ن) (فرنسا) 
أصابع بطاطا مقلية مع بيكورينو بكمأة وجنبة بارميزان

40

• مارغريتا كالسيكية (أ) (غ) (ن)
• ديافوال (أ) (ب) (غ)

• تونة بزيتون أسود (أ) (غ) (س)

(اختر أي نوع)

40 سمك مقلي كالسيكي وشرائح بطاطا مقلية (غ) (س) (أ) (المملكة 
المتحدة) 

يقدم مع صلصة تارتار وخل شعير

107 مشويات شرقية (أ) (ب) (غ) (الشرق األوسط) 
كفتة لحم ضأن، شيش طاووك، كفتة دجاج متبلة 

ببهارات عربية، وتقدم مع خبز عربي

يوصي به الطاهي، (أ) ألبان، (ب) بيض، (س) سمك، (غ) غلوتين،  (ا ص) اختيار صحي، (م) مكسرات، (خ) خنزير، (مح) محار، (ن) نباتي، (ص ص) صلصة صويا، (بذ) بذور، (ن) نباتي.

طبق من أفضل الفاكهة الموسمية الطازجة (ا ص) 
أناناس، بطيخ، شمام كوز العسل، فراولة

Flourless Browne (D) (N) (E) (France)

Served with kashta ice cream and candy floss

برطمان تيراميسو (أ) (غ) (إيطاليا) 
مسحوق إسبريسو

وعاء صهر- فوندو شوكوالتة، 
(يكفي فردين) (فرنسا)

 اختر أي 4 أنواع: ُيقدم مع كيك إنجليزي، براوني
 شوكوالتة، فراولة، شمام كوز العسل، أناناس، كيوي

ومارشميلو

30

30

25

55

34 آيس كريم (أ) 
 اختر أي 3 أنواع: فراولة، شوكوالتة، فانيال، فستق،

مانجو وقشطة

.جميع األسعار تشمل %7 رسوم بلدية، و %10 رسوم خدمة و %5 ضريبة القيمة المضافة



األصناف الكالسيكية  
رم أبيض، قطع ليمون، شراب سادة، نعناع

كوزموبوليتان  
فودكا، عصير برتقال، عصير توت بري، عصير ليمون

مارغريتا
تيكيال، عصير ليمون حامض، كوانترو

55األصناف الكالسيكية 

43

كورونا

هاينكن

ستيال

تايغر

زجاجات البيرة   

شاردونيه، سانتا خوليا    

سوفينيون بالنك البوستول   

النبيذ األبيض

شيراز أرخنتو    

كابرنيه سوفينيون،   
سانتا خوليا؛

225

225

50

50

240

220

50

45

النبيذ األحمر

240دي بورتولي روز   50

النبيذ الوردي

290أتو بريمو 60

النبيذ الفّوار/الشامبانيا

35ريد ُبل 

مشروبات الطاقة
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60

L

38

38
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كوكاكوال

كوكا دايت 

سبرايت

سبرايت اليت 

فانتا

جينجر إيل

ماء صودا

ماء صودا

المشروبات غير الكحولية 

المياه المعدنية

جاردن سبريتز 
رم مبهر، برتقال، أناناس، ليمون، شراب رمان، أنغوستورا

سمر دريم
فودكا، ليكير توت عليق، مانجو وعصير برتقال

األصناف الخاصة في زي جاردن  

أكوا بانا                       

سان بيليغرينو               

ماء محلي

وبات لمشر ا

.جميع األسعار تشمل %7 رسوم بلدية، و %10 رسوم خدمة و %5 ضريبة القيمة المضافة



سنسيشن
موز، مانجو، لبن زبادي مثلج، باشون فروت

أولتميت
فراولة، توت أزرق، توت عليق، لبن زبادي مثلج، حليب لوز

هايدريتنج
فانيال، موز، قرفة، زنجبيل، بذور شيا، حليب لوز

السموثي

إسبريسو  سنجل   دوبل 

ماكياتو

أمريكانو

كابوتشينو

كافيه التيه

قهوة تركي  سنجل  دوبل 

شوكوالتة ساخنة

القهوة المثلجة
* تتوفر القهوة منزوعة الكافيين عند الطلب

إنجليش بريكفاست

ياسمين أخضر

كاموميل نقي

إيرل غراي

نعناع مغربي

شاي أخضر

شاي مثلج

برتقال

بطيخ

ليمون بالنعناع

أناناس

جزر

مانجو

تفاح أخضر

القهوة

الشاي

العصائر الطازجة  
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ريفريش
أناس، ملفوف أحمر، توت أزرق

باور
كالي، سبانخ صغيرة، أناناس، تفاح أخضر، نعناع

إنيرجايز
شمندر، تفاح أخضر، جزر، كرفس، مبشور ليمون

العصائر           

شاي زي مثلج
عشبة ليمون، زنجبيل، مبشور ليمون، شاي أخضر

شاي باشون فروت مثلج 
شاي مثلج بباشون فروت مع كيوي، ليمون حامض، نعناع وزعتر

شاي ياسمين وزنجبيل مثلج
ليمون، زنجبيل، شاي ياسمين، زعتر

الشاي المثلج

مخفوق بلوبيري صويا 
توت أزرق مثلج، آيس كريم فانيال، حليب صويا قليل الدسم

مخفوق بينا كوالدا 
 شوفان بالطريقة التقليدية، كريمة جوزهند، شرائح جوزهند، قطع

أناناس

مخفوق كريمي ديت
.آيس كريم فانيال، حليب منزوع الدسم، تمر

مخفوق الحليب 

24

28

26

26

وبات لمشر ا

.جميع األسعار تشمل %7 رسوم بلدية، و %10 رسوم خدمة و %5 ضريبة القيمة المضافة



All prices are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge, & 5% VAT

CLASSIC
AED 85

Black Grape Sensation
Apple Breeze

Icy Mint
Lemon Min Duo

Japanese Sweet Lemon
Infinity Grapefruit

Wild Pineaple
Blueberry Mist

HOUSE SPECIAL
AED 100

Dark Chocolate Cinnamon
Exotic Code 69

Ruby Red Berries
Tropical Passion Fruit


