
Authentic Levant Bread
Mama style 

Cold Mezzeh
Traditional Hummus with paprika and olive oil

Muhammara with nuts and sesame seeds 
Hand chopped tabbouleh with quinoa

Char grilled eggplant baba ghanouj 
Homemade Vegetable vine leaves with syrup grenadine molasses 

Seasonal fattouch with fresh pomegranate seeds 
Premium levant pickles and olives 

 Hot Mezzeh
Potato Harrah

Chef’s Selection of homemade dishes 

Char Grill Selection 
Jumbo prawns | Norwegian salmon 
Chicken shish tawouk |  lamb Kofta

Lamb chops | grass Fed beef rib eye kebab 

Served with 
Garlic paste | harissa | grilled vegetables 

Desserts
Warm Turkish baklawa

Vanilla ice cream 

Sesame cheese cake
Carob molasses

Traditional Um Ali

Season’s best fresh fruit platter 
Watermelon, pineapple, rock melon and strawberry

To Finish 
Café Blanc 



خبز شامي أصيل
أسلوب الماما

مازة باردة
حمص تقليدي بالفلفل الحلو وزيت الزيتون

محمرة بالمكسرات وبذور السمسم
تبولة مفرومة باليد مع كينوا

باذنجان مشوي بابا غنوج
ورق عنب نباتي منزلي الصنع مع شراب دبس الرمان

فتوش موسمية مع بذور الرمان الطازجة
مخلل وزيتون ليفانت فاخر

مازة ساخنة  
بطاطا حارة

مختارات الشيف من ا�طباق محلية الصنع

اختيارات من المشويات على الفحم
روبيان جامبو | سمك السلمون النرويجي

شيش طاووق دجاج | كفتة لحم
ريش لحم الضأن | كباب لحم بقري

تقدم مع
معجون الثوم | حريصا | خضروات مشوية

 الحلويات
بقالوة تركية دافئة
مثلجات الفانيليا

كعكة الجبن السمسم
دبس الخروب

تراث ام علي

أفضل طبق فواكه طازجة في الموسم
بطيخ ، أناناس ، شمام وفراولة

لنهاية التجربة
كافيه بالن



SOFT BEVERAGE PACKAGE
Selection of soft drinks, fresh juices, water

Tea/Co�ee

HOUSE BEVERAGE PACKAGE

Beers 
Corona, Stella Artois 

White Wines 
Da Luca Pinot Grigio, Italy

Red Wines 
Cabernet Merlot, The Hardy’s Riddle, Australia

Rose Wines 
Kumala Pinotage Rose, South Africa

Spirits
 JW Red Label
 Tanqueray Gin
 Bacardi White

 Ketel One
 Jose Cuervo Silver Tequila

El Massaya – Authentic Arak 

Shisha
Regular Shisha    AED 95

Premium Shisha    AED 110
Fruit Shisha    AED 125



 المشروبات
المشروبات الخفيفة

 مجموعة مختارة من المشروبات الغازية والعصائر الطازجة والمياه باالضافة إلى
الشاي و القهوة

المشروبات الروحية
بيرة

كورونا ، ستيال ارتواز

النبيذ ا�بيض
دا لوكا بينوت جريجيو ، إيطاليا

النبيذ ا�حمر
كابيرنت ميرلو ، لغز هاردي ، أستراليا

نبيذ روز
كوماال بينوتاج روز ، جنوب أفريقيا

  JW Red Label
تانكيراي جين  
باكاردي وايت  

كيتل وان  
خوسيه كويرفو سيلفر تيكيال  

المسايا - عرق أصيل

شيشة
شيشة عادية 95 درهم
شيشة مميزة 110 درهم
شيشة فواكه 125 درهم


