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إفطار طوال اليوم

All Day Breakfast

Scrambled eggs over waffle with tomato,  48  
hash brown and mushrooms 
 
Poached eggs over waffle with tomato,  48
hash brown and mushrooms

Three egg omelette with crushed potato,  58
tomato, mushrooms, sausage and brioche

Egg white and spinach omelette with  58
tomato and mushrooms

Breakfast pastry basket  48
Available from 7.00 am until 12.30 pm 

٤٨ بيض مخفوق مع وافل، طماطم،  بطاطا مقلية 
وفطر

٤٨ بيض مطهو بالماء مع وافل، طماطم، بطاطا 
مقلية وفطر

5٨ ثالث بيضات أومليت بالبطاطا المهروسة،  
طماطم، فطر، نقانق والبريوش 

5٨ أومليت بياض البيض بالسبانخ مع الطماطم 
و الفطر

٤٨ سلة المعجنات لإلفطار 
متوفرة من الساعة ٧ صباحًا حتى الساعة  ١٢.٣٠ ظهرًا
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المقبالت أثناء اإلنتظار 

Starters While You Wait

V

Chargrilled asparagus with Romesco sauce,   64  
apple and date balsamic
 
Truffle polenta chips with sautéed mushrooms 48
and togarashi mayonnaise

Burrata with candied olives, heirloom,  48
tomato, coriander seeds and lavender

Crispy fried baby squid, almond tarator  58
and lime relish

Steamed chicken and prawn dim sum  58
with sauce cruet

Prawns with chilli, lemon, parsley and garlic 69

الهليون المشوي مع صلصة روميسكو،   6٤
التفاح وتمر بلسمي

 ٤٨ رقائق الكمأ مع فطر سوتيه  ومايونيز بتتبيلة  
توغاراشي 

٤٨ جبنة البوراتا مع الزيتون المحلى، طماطم، 
بذور الكزبرة والالفندر 

5٨ صغير الحّبار المقلي، صلصة اللوز وتتبيلة 
الليمون

 
5٨ حبات »ديم سام«  المطهوة على البخار بالدجاج  

أو القريدس، تقدم مع الصلصة 

6٩ قريدس مع فلفل حار، ليمون، البقدونس والثوم 
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السلطات تبقيك صحي ومشرق

Salads Keep You Healthy and Bright

Couscous salad with Kalamata olives,     69
tomato, cucumber and melon 

Corn and avocado with Mexican spices   48
and fresh cilantro

Smoked duck, fennel, peach and roasted   58
pepper salad with sesame  

Mini Beet salad with artisanal goat cheese   48
and caraway seeds

Tomato, pomegrante, olive and mint salad  58

6٩ سلطة الكسكس مع زيتون كاالماتا، طماطم،    
خيار و شمام 

٤٨ سلطة الذرة واألفوكادو مع التوابل المكسيكية    
 والكزبرة الطازجة

5٨ سلطة لحم البط المدخن، الشمرة، الخوخ    
مع الفليفلة المشوية والسمسم

٤٨ سلطة الشمندر الصغير مع جبن الماعز   
 وبذور الكراوية

5٨ سلطة الطماطم و الرّمان مع الزيتون و النعناع 
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Heirloom tomatoes with wasabi mascarpone,   48
crunched nuts and candied capers

Fennel, pear and radicchio salad with   58
marcona almonds and sherry vinaigrette

Mixed quinoa with apple and Arabic mesclun  69

Barlotti beans, avocado and olive salad with   43
roasted balsamic onions

٤٨ سلطة االلطماطم مع واسابي ماسكاربون،   
 المكسرات ونبات الكبر المحلى

5٨ سلطة الخوخ والهندباء الحمراء مضاف إليها    
لوز الماركونا وشيري فينايغريت

6٩ الكينوا المشكلة مع التفاح وأوراق خضار عربية    

٤٣ سلطة حبوب البورلوتي مع أفوكادو، زيتون    
وبصل بلسمي مشوي
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الشوربات

Soups

Lebanese lentil soup with sumac toast    42

Mushroom cappuccino with fire toasted  48
herb focaccia 

 
Roasted tomato and basil soup with  42
chilli nachos

شوربة العدس اللبنانية مع الخبز المحمص بالسّماق     ٤٢

كابوتشينو الفطر مع أعشاب فوكاتشي                        ٤٨
المحمصة على النار

شوربة الطماطم المشوية مع الريحان                             ٤٢ 
والناتشوز الحار 
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الساندويشات والبرغر

Sandwiches and Burgers 

Philly steak sandwich    79 

Croque monsieur     79
Baked turkey ham and cheese sandwich with mesclun salad

Crunchy spicy chicken sandwich    79

Reuben sandwich    69 
Grilled sandwich with pulled beef and cheese

The big club     90

The brie and honey meltdown sandwich      79

The Kambaa beef burger      100
With sautéed mushrooms, pickles, cheddar and fries

7٩ ساندويش فيلي ستيك  

7٩ ساندويش كروك موسيو 
لحم الديك الرومي المشوي والجبنة مع الخس المشكل

7٩ ساندويش الدجاج الحار والمقرمش 

6٩  روبن ساندويش 
ساندويش مشوية مع لحم البقر المسحب والجبنة

٩٠ كلوب ساندويش الكبيرة 

7٩ ساندويش الجبن الطري والعسل 

١٠٠ برغر كامبا بلحم البقر 
مع فطر سوتيه، مخلل، جبنة شيدر وبطاطا مقلية
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Served with fries and salad تقدم مع بطاطا مقلية وسلطة
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روتيتوس و بوريتوس

Rotittoes and Pooritoes 

Served with salsa, sour cream and guacamole

Rolled with your choice of Roti or Poori bread 

Chicken and black beans    69

Shredded beef and Mexican rice    69

Chipotle shrimp and sautéed vegetables    79

Tandoori chicken and peppers    69 

Cottage cheese, peppers and corn    58 

تقدم مع الصلصة، الكريمة الحامضة والغواكامول 

تلف بخبز الروتي أو خبز البوري حسب خيارك

 6٩ دجاج و حبوب الفاصولياء السوداء 

 6٩ قطع لحم البقر مع أرز مكسيكس 

 7٩ روبيان شبوتل مع خضار سوتيه 

 6٩ دجاج تندوري مع الفلفل 

5٨ Vقطع الجبنة البيضاء، الفلفل و الذرة 
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الحلويات

Desserts

Classic mille feuille   37

Chef´s special chocolate parfait   48
with yogurt sorbet  

Green tea and banana cake with coconut  37 
ice cream    

Please ask your server to introduce the spread of 
delightful choices we have in the vitrine today

For special celebrations, our artistic pastry chef can work 
closely with you to create an exquisite custom cake 
exclusively tailored to your occasion. 

 ٣7 حلوى ميل فوي الكالسيكية 

 ٤٨ شوكوال البارفيه على طريقة الشيف    
مع زبادي سوربيه

  ٣7 كيك الموز والشاي األخضر مع آيس كريم 
جوز الهند  

اسألوا النادل الخاص بكم ليعرفكم على تشكيلة الخيارات 
اللذيذة المعروضة لدينا اليوم 

لمناسباتكم الخاصة، يقوم فريقنا للحلويات بتصميم الكعكات 
اللذيذة ذات الطابع الخصوصي والفني المميز حسب أذواقكم.    
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العصائر الطبيعية الصحية

Super Healthy Juices 

C&G PEP 37
Cleansing and detoxifying

Carrot, celery, grapes, parsley

ABC 27
Nourishing blend and general health

Apple, carrot, celery, cucumber, lemon, ginger

GREEN GODDESS 69
Stimulates digestion and sustains energy 
Apple, celery, cucumber, mint

٣7 سي اند جي بيب 
تنظيف الجسم وإزالة السموم

جزر، كرفس، عنب، بقدونس

٢7 اي بي سي 
خليط مغذي للصحة العامة

تفاح، جزر، كرفس، خيار، ليمون، زنجبيل

6٩ غرين غاديس 
محفز للهضم ومعزز للطاقة
تفاح، كرفس، خيار، نعناع
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RED ALERT 37
Increases concentration, provides folic acid, 

natural vitamin boost 
Beetroot, carrot, orange, spinach

FRESH EXPRESS 37 
Natural anti-inflammatory and cold fighter

Pineapple, apple, lemon, beetroot

٣7 المنبه األحمر  
 يقوي التركيز الذهني، يزيد من حمض الفوليك في الجسم، 

مغذي طبيعي للفيتامينات
شمندر، جزر، برتقال، سبانخ

٣7 فريش إكسبرس  
مضاض طبيعي لإللتهابات ومحارب للزكام

أناناس، تفاح، ليمون، شمندر 
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CHOCO POP 48
For the connoisseurs 
Chocolate essence, popcorn essence, banana puree, milk, 
whipped cream

STRAWBERRY MILKSHAKE 48
For that sense of summer well-being

Strawberry ice cream, strawberries, milk, whipped cream

KAMBAA COLADA 37 
For the experience of decadence

Banana, coconut puree, whipped cream, honey

٤٨ شوكو بوب 
للذواقة

خالصة الشوكوالتة، خالصة الفشار، هريس الموز، حليب
كريمة مخفوقة

٤٨ ميلك شيك الفراولة 
إلحساس من الرفاهية الصيفي

فراولة، آيس كريم بالفراولة، حليب، كريمة مخفوقة 

٣7 كامبا كوالدا 
إلحساس من الدالل

موز، هريس جوز الهند، كريمة مخفوقة، عسل

ميلك شيك

Milkshakes 

DATES MILKSHAKE 48
For the feel of richness

Dates, milk, honey, ground cinnamon, ice, 
ice cream

٤٨ ميلك شيك التمر 
إلحساس بالغنى

تمر، حليب، عسل، قرفة مطحونة، ثلج،
آيس كريم
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سموثيز

Smoothies
THE TRUE PURPLE 37 
Raspberries, blueberries, blackberries, orange,  
honey, apple 

THE DIVA 37 
Raspberries, banana, honeydew melon, orange, apple

MERRY BERRY 37 
Mixed berries, raspberry essence, almond milk 

٣7  ذا ترو بيربل  
 توت، توت أزرق، عليق، برتقال، 

عسل، تفاح، ثلج

٣7  ذا ديفا 
توت العّليق، موز، شمام، برتقال، تفاح

٣7  ميري بيري 
توت مشّكل، خالصة توت العّليق، حليب اللوز
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THE ADDRESS COFFEE 32
Coffee with almond essence

BLACK COFFEE 24

ESPRESSO / DOUBLE ESPRESSO 24 / 27

RISTRETTO / DOUBLE RISTRETTO 24 / 27

MACCHIATO 27

FLAT WHITE 27

CAPPUCCINO 27

CAFE LATTE 27

MOCHA 27

AFTER EIGHT 32
Chocolate with mint essence

TURKISH COFFEE 27

SPECIALTY FLAVOURED COFFEE 30 
Almond, caramel, coconut, hazelnut or vanilla 

٣٢ قهوة العنوان 
قهوة مع خالصة اللوز

٢٤ قهوة سوداء 

٢7 / ٢٤ إسبريسو / إسبريسو مزدوجة 

٢7 / ٢٤ ريستريتو / ريستريتو مزدوجة 

٢7 ماكياتو 

٢7 فالت وايت 

٢7 كابوتشينو 

٢7 كافيه التيه 

٢7 موكا 

٣٢ أفتر إيت 
شوكوالتة مع خالصة النعناع

٢7 قهوة تركية 

 ٣٠  القهوة المنّكهة 
لوز، كاراميل، جوز الهند، بندق أو فانيال

القهوة

Coffee
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THE ADDRESS ICED COFFEE 32 
A regular coffee with cubed ice, served with cold  
milk and syrup 

ICED AMERICANO 32 
The unique taste of espresso over cubed ice 

ICED CARAMEL MACCHIATO 27 
Espresso with vanilla extract, caramel sauce, 
milk and cubed ice 

PEANUT BUTTER CRUNCH 58 
Peanut butter, coffee, chocolate essence, milk, 
ice, chocolate chip cookie, whipped cream 

BANANA SPLIT MOCHA 48 
Vanilla essence, banana, hot fudge sauce, milk, 
espresso, ice, whipped cream 

CARAMELLO 32 
Caramel, coffee, milk, ice, whipped cream

COCOCOFFEE 32 
Coconut essence, coffee, milk, ice, whipped cream,
Coconut flakes

٣٢ قهوة فندق العنوان المثلجة  
القهوة العادية مع مكعبات الثلج، تقدم مع الحليب البارد 

والشراب المنّكه

٣٢ قهوة أميريكانو المثلجة 
الطعم الفريد لإلسبريسو ممزوجًا بمكعبات الثلج

قهوة ماكياتو المثلجة بالكراميل                            ٢7
إسبريسو مع خالصة الفانيال، صلصة الكراميل، 

الحليب والثلج

 5٨ خليط زبدة الفستق 
زبدة الفستق، قهوة، خالصة الشوكوالتة، حليب، 

ثلج، بسكوت برقائق الشوكوالتة، كريمة مخفوقة

 ٤٨ بانانا سبليت موكا 
خالصة الموز، موز، صلصة فدج، حليب، إسبريسو، 

ثلج، كريمة مخفوقة

 ٣٢ كراميلو 
كراميل، قهوة، حليب، ثلج، كريمة مخفوقة

 ٣٢ كوكو كوفي 
خالصة جوز الهند، قهوة، حليب، ثلج،  كريمة مخفوقة،

رقائق جوز الهند

القهوة المثلجة

المشروبات المثلجة

Iced Coffee

Ice Blended Drinks
N
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BLACK 

ROYAL DARJEELING FTGFOP1 32 
The king of Indian teas, this first flush black  
tea boasts of an exquisite fragrance and a vibrant,  
sparkling taste that develops remarkable overtones  
of ripe apricots. An exquisite daytime tea. 

ENGLISH BREAKFAST TEA 32 
This classic was originally blended as an  
accompaniment to the traditional English breakfast.  
Very strong and full-bodied with light floral  
undertones, this broken-leaf black tea is  
perfect with morning toast and marmalade. 

1837 BLACK TEA 32 
This renowned signature tea is a unique blend 
of black tea with an undertone of fruits and 
flowers from the Bermuda triangle,  
leaving a lingering aftertaste of ripe berries,  
anise and caramel. A timeless classic. 

FRENCH EARL GREY 32 
A fragrant variation of the great classic, this  
black tea has been delicately infused with citrus  
fruits and French blue cornflowers. 

الشاي األسود

٣٢  رويال دارجيلينج 
تمتاز القطفة األولى من هذا األسود، ملك الشاي الهندي، 

برائحة مميزة وطعم رائع ينبض بالحياة والذي يعطي لمسات 
إضافية عطرة من المشمش الناضج. أنه شاي النهار الرائع.

٣٢  شاي الفطور اإلنجليزي 
 يعتبر هذا الشاي الكالسيكي مستمدًا من الطريقة 

التقليدية المتبعة في الفطور اإلنجليزي. كما أن هذا الشاي 
بأوراقه السوداء المقطعة وبنكهته القوية والمدعمة بالطعم 

الخفيف للزهور ُيعد الشاي األنسب لوجبة الفطور مع شرائح 
الخبز المحمص والمربى. 

٣٢  الشاي األسود ١٨٣7  
مزيج فريد من الشاي األسود مع لمسة إضافية خفيفة من 

الفواكه والزهور من مثلث برمودا، والذي يترك نكهة رائعة 
 تستمر طوياًل مكونة من التوت الناضج والينسون والكراميل.

إنه الشاي الكالسيكي الخالد. 

٣٢  آيرل جراي الفرنسي 
مجموعة عطرة متنوعة من الشاي الكالسيكي الرائع، حيث 
يمتزج الشاي األسود برقة مع الحمضيات ونبات القنطريون 

الفرنسي األزرق. 

تشكيلة الشاي

Tea Selection
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الشاي األخضر 

٣٢  إمبرور سنيتشا  
 شاي ممتاز مع طعم رقيق، حيث يعتبر هذا المشروب

منشطًا مثاليًا أثناء تناول وجبة الطعام أو بعدها، حيث أنه غني 
بفيتامين سي ويحتوي على القليل من التايين )الكافيين(.

٣٢  جاسمين بيرلز 
كوب مهدئ رائع من الشاي األخضر الصيني األنيق المخلوط 

بسخاء مع شاي بأزهار الياسمين. يتم لف البراعم الفضية 
 الرقيقة بطريقة دقيقة معقدة لتغدو على شكل حبيبات

مثل اللؤلؤ ثم تجفف بين زهور الياسمين العطرية الطازجة. 
تنتشر الآللئ بشكل سحري في الفنجان!

٣٢  الشاي المغربي بالنعناع 
 إنه الشاي الرائع الذي يفضله الكثيرون، حيث يخلط 
 الشاي الممتاز بطريقة مثالية مع النعناع الصحراوي

الرقيق القوي. إنه شاي للخلود. 

٣٢  مياه الحرير 
 مزيج جذاب من الشاي األخضر، الذي يعززه زهر البرغموت 
 البراق والرائحة الخفيفة لعطر الياسمين والورود. يعطي

 هذا الخليط الحلو من الشاي مزيجًا سلسًا ومتألقًا
مع ومضات فوارة من الضوء.

GREEN 

EMPEROR SENCHA 32 
A fine tea with a subtle taste, this invigorating  
brew is ideal during or after a meal, as it is rich in  
Vitamin C and contains a little theine. 

JASMINE PEARLS 32 
A smooth cup of elegantly fragrant Chinese green tea,  
lavishly blended with jasmine blossoms. The tender,  
silvery buds are intricately rolled into pearls and then  
dried amidst fresh, aromatic jasmine flowers. The pearls  
magically unfurl in the teacup!

MOROCCAN MINT 32 
A great favourite, this fine tea is perfectly  
blended with suave and strong Sahara mint.  

A tea for eternity. 

SILK WATER 32 
An enticing blend of green tea, enhanced with  
sparkling bergamot and the light fragrance of  
moonlit jasmine and rose. This sweet blend  
creates a smooth and shiny infusion with  
effervescent glints of light.
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شاي خاٍل من الكافيين

٣٢  سافانا داون - شاي أخضر خاٍل من التايين 
 مزيج أخضر عطر من أنواع الشاي األخضر الحلو الخالي 

 من الكافيين مع نكهات الذعة من ثمرة زهرة اآلالم النادرة 
 والمانجو الناضج. إنه الشاي العطري الذي ينبغي أن 

تستمتع به من شروق الشمس إلى غروبها.

٣٢  كاموميل 
 شاي مهدئ وخفيف، شاي نادر مصنوع من أزهار البابونج

 التي تعطيه رائحة العسل الغنية واللون الذهبي في
كوٍب خاٍل من التايين. 

٣٢  فانيال بوربون 
الشاي األحمر من جنوب أفريقيا مخلوط مع الشاي الحلو 
 بالفانيليا، يمكن أن يقدم هذا الشاي الخالي من التايين

دافئًا أو مثلجًا في أي وقت من اليوم، وهو الشاي المثالي 
لألطفال أيضًا. 

DECAFFEINATED TEA 

SAVANNAH DAWN - THEINE FREE GREEN TEA 32 
A fragrant meadow of sweet, decaffeinated green  
teas blended with tart notes of rare maracuya and  
ripe mango. A fragrant tea to be enjoyed from  
sunrise to sunset. 

CHAMOMILE 32 
Soft and soothing, this rare tea made from  
chamomile flowers boasts a rich honey aroma and  
yields a golden, theine-free cup. 

VANILLA BOURBON 32 
Red tea from South Africa blended with sweet  
vanilla, this theine-free tea can be served  
warm or iced at any time of the day, and is perfect  
for children as well. 

تشكيلة الشاي

Tea Selection
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الشاي المثلج على الطريقة المنزلية

٣٤ الشاي المثلج بالليمون 

٣٤ الشاي المثلج بالخوخ 

٣٤ الشاي المثلج بالفراولة 

٣٤ الشاي المثلج بالزنجبيل 

٣٤  شجرة النعناع 
أوراق النعناع، شاي النعناع الفلفلي، عصير الليمون، تفاح 

أخضر، فراولة، عسل

HOMEMADE ICED TEA 

ICED LEMON TEA 34

ICED PEACH TEA 34

ICED STRAWBERRY TEA 34

ICED GINGER TEA 34

MINT TREE 34 
Mint leaves, peppermint tea, lemon juice, green apple, 
strawberry, honey 



All prices are in AED and include 10% Municipality fee, 10% service charge and 5% VAT جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم بلدية و ١٠٪ رسوم خدمة  و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة

٣٤  عصير الليمون الكالسيكي  
ليمون، سكر، ماء 

٣٤  عصير ليمون فندق العنوان 
 ليمون، حامض الليمون، برتقال، أوراق النعناع، تفاح، 

سكر، ماء الصودا

٣٤  عصير الليمون مع الزنجبيل 
ليمون، زنجبيل، أوراق النعناع، تفاح سكر، ماء الصودا

٣٤  عصير الليمون والنعناع 
ليمون، زنجبيل، أوراق النعناع، سكر، ماء

CLASSIC LEMONADE 34 
Lemon, sugar, water 

THE ADDRESS LEMONADE 34 
Lemon, lime, orange, mint leaves, apple, 
sugar, soda water 

GINGER LEMONADE 34 
Lemon, ginger, mint leaves, apple, sugar, soda water

LEMON MINT 34
Lemon, ginger, mint leaves, sugar, water  

عصير الليمون على الطريقة المنزلية

Homemade Lemonade
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٤7  مازينا باشن  
فاكهة باشن، الزنجبيل الغازي، خالصة فاكهة باشن

٣٢  مانجو تايكيري 
عصير المانجو، عصير الليمون، خالصة المانجو

٢7  ذا جاردن  
نعناع طازج، تفاح أخضر، خيار، عصير التفاح، سكر

٣٢  ليب جلوس 
فراولة، أناناس، كريمة جوز الهند

٣٢  سمر كولر 
عصير الكرز، مشروب الزنجبيل الغازي، حامض الليمون

٣٢  فالمينجو 
 عصير التوت البري، عصير األناناس، عصير الليمون، 

مياه غازية

MARINA PASSION 47
Passion fruits, ginger ale, passion fruits essence

MANGO DAIQUIRI 32 
Mango juice, lemon juice, mango essence

THE GARDEN 27 
Fresh mint, green apple, cucumber, apple juice, sugar 

LIP GLOSS 32 
Strawberry, pineapple, coconut cream 

SUMMER COOLER 32 
Cherry juice, ginger ale, lime 

FLAMINGO 32 
Cranberry juice, pineapple juice, lemon juice,  
soda water 

موكتيالت كامبا الخاصة

Kambaa Special Mocktails



All prices are in AED and include 10% Municipality fee, 10% service charge and 5% VAT جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم بلدية و ١٠٪ رسوم خدمة  و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة

٣٢  العصائر الطازجة 
بطيخ أحمر، أناناس، برتقال، تفاح أخضر 

٢٢  العصائر المنعشة 
توت البري، طماطم، تفاح، مانجو

٢7  المشروبات الغازية 
 بيبسي، دايت بيبسي، سفن أب، دايت سفن أب،

 ميراندا، مياه التونيك، ليمون حامض،
مشروب الزنجبيل )جينجر أيل(

٣5  مشروبات الطاقة 
جو فاست

FRESHLY SQUEEZED JUICE 32 
Watermelon, pineapple, orange, green apple 

CHILLED JUICE 22 
Cranberry, tomato, apple, mango 

SOFT DRINKS 27 
Pepsi, Diet Pepsi, 7UP, Diet 7UP, 
Mirinda, tonic water, bitter lemon, 
ginger ale 

ENERGY DRINKS 35 
Go Fast  
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مياه

باتا سباركلنغ ٠،٣٣ ليتر  ٢٢

باتا سباركلنغ ٠،7٠ ليتر                                               ٣٢

باتا ستيل ٠،٣٣ ليتر  ٢٢

باتا ستيل ٠،7٠ ليتر                                                     ٣٢ 

إيفيان ٠،٣٣ ليتر                                                           ٢٢

إيفيان ٠،75 ليتر                                                           ٣٢

بيريه ٠،٣٣ ليتر                                                             ١٩

٣٠ بيريه ٠،75 ليتر 

WATER 

BATAA SPARKLING 0.33L 22

BATAA SPARKLING 0.70L 32

BATAA STILL 0.33L 22

BATAA STILL 0.70L 32

EVIAN 0.33L 22

EVIAN 0.75L 32

PERRIER 0.33L 19

PERRIER 0.75L 30



MARTINI COCKTAILS
CLASSIC          55
Vodka or gin served with olives or a twist

GIBSON          55
A classic martini flavored with a cocktail onion

DIRTY MARTINI         55
A classic martini flavored with olive brine

CUCUMBER MARTINI        55
A classic martini with fresh cucumber, sugar 

ESPRESSO MARTINI        55
Vodka, espresso

THE CLASSICS
MARGARITA         55
Tequila, triple sec, fresh lime juice.
Straight up or on the rocks, with or without a salt rim

OLD FASHIONED        55
Bourbon, Angostura bitters coated sugar cube,
fresh orange zest

MOJITO          55
Rum, fresh lemon juice, sugar, fresh lime wedges,
fresh mint sprigs, soda

MANHATTAN         55
Bourbon, Angostura bitters, sweet vermouth

COSMOPOLITAN        55
Vodka, triple sec, cranberry juice, fresh lime juice

DAIQUIRI          55
Rum, fresh lime juice, sugar

BLACK RUSSIAN        55
Vodka, Kahlua coffee liqueur

BLOODY MARY         55
Vodka, tomato juice, worcestershire sauce,
fresh lemon juice, tabasco, celery, salt, black pepper

LONG ISLAND ICED TEA       55
Vodka, rum, gin, tequila, triple sec,
fresh lemon juice, sugar, Pepsi

MAI TAI          55
Rum, triple sec, fresh lime juice, orgeat

FUN ON THE BEACH        55
Vodka, peach schnapps, cranberry juice,
fresh orange juice

SINGAPORE SLING        55
Gin, Cherry Heering, Dom Benedictine, triple sec,
Angostura bitters, fresh pineapple juice, sugar,
fresh lime juice

TEQUILA SUNRISE        55
Tequila, fresh orange juice, grenadine

CHAMPAGNE
Moët & Chandon         590
Veuve Clicquot, Yellow Label, Brut, NV      1,050
Dom Pérignon         5,800

SPARKLING WINE
Bottega Prosecco          58/325 
Bottega Pinot Nevo Rosé        58/325

WHITE WINE
Sauvignon Blanc, Argento, Argentina        45/230

Pinot Grigio, Argento, Argentina        45/230

Semillon-Chardonnay, DB Family Selection,       53/263
Southern Australia     

Pinot Grigio, Italia, Italy           53/263

Chenin Blanc, False Bay, South Africa         53/263 

Chenin Blanc, Saam, Paarl, South Africa        378  

Pinot Grigio, Zonin, Delle Venezie IGT,          320
Veneto, Italy

Chardonnay, Woodbridge, Robert Mondavi,        441
California, USA

Chardonnay, Ruffino Libaio, Toscana IGT,        360
Tuscany, Italy

Chardonnay, Fetzer, California, USA         441

Sauvignon Blanc, Mouton Cadet, Baron Philippe       400 
De Rothschild, Bordeaux, France

Riesling, Villa Maria, Private Bin,         410 
Marlborough, New Zealand 

Sauvignon Blanc, Southern Right,         430
Hemel En Aarde Valley, South Africa

Sauvignon Blanc, Oyster Bay,          450
Marlborough, New Zealand 

Petit Chablis, “Pas Si Petit”, La Chablisienne,        520
France 

ROSÉ WINE
Melbec Rosé, Argento, Argentina         45/230
   

RED WINE

Malbec, Argento, Argentina          45/230

Shiraz, Argento, Argentina          45/230

Shiraz-Cabernet Sauvignon,          45/250
DB Family Selection, South Eastern Australian 

Pinotage, False Bay, South Africa         53/264

Barbera, Araldica, Piedmont, Italy         270

Chianti, Cantina Delle Tore, DOCG,          336 
Schenk, Tuscany, Italy

Cabernet Sauvignon, Saam, Paarl, South Africa       362 

Shiraz, Fairview, Paarl, South Africa         488

Beaujolais, Georges Duboeuf, France         494

Merlot, Esser, California, USA          420

Pinot Noir, Matua Valley,           460
Marlborough, New Zealand

Merlot, Oyster Bay, Hawke’s Bay, New Zealand       510

Old Vine Zinfandel, Beringer,          560
Founder’s Estate, California, USA   

Burgundy, Louis Jadot Bourgogne Rouge,        610
Couvent Des Jacobins, France

BOTTLE BEER & CIDER
Stella Artois             47
Foster’s             47
Tiger              47
Budweiser             47
Peroni              49

All prices are in AED and inclusive of 10% municipality fees and 10% service charge and 5% VAT

BEVERAGE MENU



BOTTLE BEER & CIDER
Asahi              49
Corona             49
Heineken             49
Bulmer’s             63
Somersby             63

LIQUEURS
Baileys Irish Cream           42
Kahlua            42
Southern Comfort           42
Sambuca            42
Malibu            42
Drambuie            42
Jagermeister           42 

WHISKY
Johnnie Walker Red Label         47 
Johnnie Walker Black Label         60
J&B             53 
Chivas Regal 12YO           68
Chivas Regal 18YO           80
Glenfiddich 12YO           74  
Macallan 12YO           70  
Jim Beam            47 
Jack Daniels            58 

COGNAC
St. Remy Vsop           50
Remy Martin Vsop            79  
Hennessy Privilége Vsop            79 

GIN
Bombay Sapphire           47 
Gordons            47 
Tanqueray            53   
Hendrick’s            58

RUM
Matusalem            47
Havana Club 3 Yo           63 
Bacardi Black           63
Captain Morgan Black          63

VODKA
Smirnoff Red           47
Ciroc             60 
Ketel One            60 
Grey Goose            68 
Belvedere            65

TEQUILA
José Cuervo Silver           47 
Patron Silver           59 

MOCKTAIL
RASPBERRY CORIANDER LEMONADE       35
Fresh raspberry and coriander, muddled together
with a dash of lemon juice & topped up with sparkling water

MINT DREAM           35 
Fresh mint leaves with lemon juice and sugar

SUMMER COOLER          35 
Cherry syrup with fresh lime juice and ginger ale

VIRGIN MOJITO           35 
Lime wedges muddled with fresh mint,
sugar and apple juice.

VIRGIN MARY           35 
Tomato juice, worcestershire sauce, tabasco,
celery salt, crushed black pepper, fresh lemon juice

FRULATTI            35 
Peach, fresh banana and strawberry puree

COCONUT KISS           35
Pineapple juice, coconut cream, fresh cream and
a drizzle of cherry syrup

STILL WATER
Lielbata 500Ml            21
Lielbata 1L             32
Evian 330Ml             21
Evian 750Ml             27

SPARKLING WATER
Lielbata 330Ml            21
Lielbata 700Ml             32
Perrier 330Ml            26
Perrier 750Ml            37

FRESH JUICES
Orange             35
Pineapple             35 
Watermelon             35  
Green Apple             35 

CHILLED JUICES
Peach              26 
Apple              26 
Cranberry             26 
Grapefruit             26 
Tomato             26

SOFTDRINKS
Pepsi              26
Diet Pepsi             26 
Mirinda             26 
7 Up              26 
Diet 7 Up             26 
Tonic Water             26 
Bitter Lemon            26
Ginger Ale             26
Soda Water             26 
Go Fast             37

All prices are in AED and inclusive of 10% municipality fees and 10% service charge and 5% VAT

BEVERAGE MENU



THE SNACKS

THE GREENS

Burrata and Vine Tomato 
With basil pesto

Corn Tortilla Chips
With charred salsa, guacamole
and sour cream

Roxas Fries 
French cut potato, Cajun spice,
lime and chilli mayonnaise

Cajun Calamari
With chives and lemon mayonnaise

Tempura Prawns 
With wasabi mayonnaise

Chicken Tikka
With mint chutney

Quesadillas 
Chicken or wild mushroom, sour cream,
guacamole and salsa fresca

Hot Mezze Platter
With caramlised onion hummus and 
minted yoghurt

Cold Mezze Platter
With crisp Arabic bread
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Shades Signature Salad 
Baby gem, asparagus, Feta, apple, snow peas,
heirloom beetroot with salted caramel pecans

The Address Spa Salad
Quinoa, mixed greens, avocado, berries, pepino,
endive, olive, pecorino and Greek vinaigrette

Green Mango and Papaya Salad
Grilled king prawn, peanut, cilantro,
mint leaves and Vietnamese dressing

Add grilled chicken
Add shrimp
Add tofu

Caesar Salad 
Sun dried tomato, Parmesan, veal bacon
and garlic croutons

Add thyme and garlic chicken
Add grilled king prawn

“Wrap It Up” Option 
Choose any one of the above salads and one 
protein and the Chef will wrap it in a tortilla roll

الوجبات الخفيفة

الخضار         

جبنة بوراتا مع حبات الطماطم
وصلصة البيستو بالحبق

رقائق التورتيال بالذرة 
صلصة الطماطم المشوية، صلصة األفوكادو 

)غواكامولي(، كريمة حامضة

بطاطا روكساس المقلية 
بطاطا مقلية،  توابل الكاجون، مايونيزبالليمون 

والفلفل الحار

كالماري بتوابل الكاجون
مع الثوم المعمر والمايونيز بالليمون

روبيان تمبورا
مع صلصة المايونيز بالواسابي

دجاج تيكا
مع صلصة شاتني بالنعناع

كسادياس
الدجاج أو الفطر البري مع، كريمة حامضة، 

غواكومولي، وصلصة فريسك

صحن من المقبالت العربية الساخنة
مع كرامليزد  البصل و الحمص وزبادي بالنعناع 

 
أطباق من المازة الباردة

مع الخبز العربي المقرمش 

سلطة شيدز الخاصة
خس روماني، هليون، جبنة فيتا، تفاح،بازالء وشمندر، 

مع جوز البقان مكرمل ومملح

العنوان سلطة سبا 
خضار مشــكلة  مع كينوا، أفوكادو، توت أســود، خيار، 
هندبــاء، زيتــون، جبنــة بيكورينو، تتبيلة الخــل اليونانية

ســلطة المانجــو األخضر والبابايا
روبيان كبير مشوي،  فول سوداني، كزبرة، أوراق 

النعناع، تتبيلة فيتنامية

إضافة الدجاج المشوي
إضافة الروبيان

إضافة التوفو

سيزار سلطة 
خس طازج مع طماطم مجففة في

الفرن واألرضي

إضافة الزعتر ودجاج بالثوم
إضافة الروبيان الكبير المشوي

خيار تحويل السلطة إلى شطيرة-
باإلمكان اختيار أي من أطباق السلطة أعاله مع واحد 

من البروتينات ليقوم الطاهي بتحضيرها ولفها في 
خبز تورتيال بالقمح الكامل

 All prices are in AED and include 10% Municipality fee, 10% service charge and 5% VAT جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم بلدية و ١٠٪ رسوم خدمة  و ٥٪ ضريبة القيمة 
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THE GRAINS

THE PIZZAS

THE PASTAS

Ciabatta 
Chicken breast, tomato, aioli, aged Cheddar,
pickled onion and organic greens

Bagel
Smoked salmon, dill cream cheese,
Caper berries, red onion and arugula

Wagyu Beef Cheese Burger 
8 oz. Wagyu beef, tomato, red onion, 
pickled gherkin, brie cheese, Mozarella,
caramalised onion, barbeque sauce

Shades Club Sandwich
Thyme and garlic chicken breast, turkey bacon,
fried egg, tomato compote, chilli mayonnaise,
cheddar cheese

Fish And Chips 
Tartar sauce, minty mushy peas,
carved lemon

(All of the above come with a side order of fries)
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Margherita 
Tomato sauce, basil, oregano and Mozzarella

Frutti Di Mare
Calamari, shrimp, salmon, peppers and dill

Chicken Tikka
Mint chutney, pickled onion,
coriander and jalapeño

Vegetarian 
Sweet corn, cherry tomato, mixed peppers,
olives, onion, jalapeño and mushrooms

Choose your pasta and your sauce

Choice of Pasta:
Spaghetti
Penne
Tagliatelle

Choice of Sauces:
Basil pesto
Arabbiata (spicy tomato sauce)
Bolognese
Garlic chili olive oil (aglio olio peperoncino)
Creamy wild mushroom

الحبوب 

البيتزا

الباستا 

شياباتا 
صدر دجاج، طماطم، صلصة األيولي،جنبة شيدر 

معتقة، بصل مخلل، خضراوات عضوية

كعك الباجل
سمك سلمون مدخن، جبن الشبت، التوت، البصل 

األحمر والجرجير 

تشيز برغر بلحم البقر واغو 
٨ أونصات من لحم البقر واغو، خس 

آيسبيرغ،طماطم، بصل أحمر، مخلل خيار، كتشب 
بيتي، جبنة بروفولوني وبطاطا مقلية

شيدز كلوب ساندويتش 
زعتر مع صدر دجاج بالثوم، لحم حبش مقدد،بيض 
مقلي، صلصة الطماطم، مايونيز بالفلفل الحار، 

جبنة شيدر، بطاطا مقلية

سمك وبطاطا مقلية
صلصة التارتار، بازالء مهروسة مع النعناع،شرائح 

ليمون، بطاطا مقلية

)تتوفــر جميــع األطباق مــع طبق جانبي من البطاطــا المقلية(

مارغريتا
صلصة الطماطم، ريحان، أوريجانووجبنة الموزريال

فروتي دي ماري
كاالماري، روبيان، سمك السلمون،فلفل أخضر والشبت

دجاج تكا
صلصة شاتني بالنعناع، مخلل البصل،كزبرة، فلفل 

هاالبينو الحار

نباتية
ذرة حلوة، طماطم صغيرة، فلفل مشكل،زيتون، بصل، 

فلفل هاالبينو الحار وفطر

الباستا خيارك من أطباق الباستا والصلصة

المعكرونة خيارك من 
سباجيتي

بيني
تاجلياتلي

خيارك من الصلصات
بيستو بالريحان

أرابياتا
البولونيز

زيت الزيتون بالثوم والفلفل الحار
الكريم بالفطر البري

 All prices are in AED and include 10% Municipality fee, 10% service charge and 5% VAT جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم بلدية و ١٠٪ رسوم خدمة  و ٥٪ ضريبة القيمة 
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THE GRILLS

Beef
Certified Angus Tenderloin 240 gm

Certified Angus Ribeye 280 gm  

Certified Angus Strip Steak 220 gm 

Lamb
Australian Lamb Chops

Chicken
Thyme And Garlic Marinated Chicken Breast

Piri Piri Barbeque Chicken  

Shish Taouk

Fish & Seafood
Norwegian Salmon

King Prawns  

Arabic Mix Grill
Lamb chops, shish taouk, shish kebab,
Lamb kofta, hummus, garlic dip, Arabic bread,
Belwas salad and French fries 

CHOICE OF SIDE DISH (Choose any one)
Grilled Vegetables/Steamed Vegetables
Mashed Potato
French Fries
Cypriot Salad
Steamed Rice

All extra sauces will be charged an additional AED 10 each

CHOICE OF SAUCE (Choose any one)
Peppercorn Sauce
Mint Sauce
Lemon Butter Sauce
Smoky BBQ Sauce

Thyme Jus

All extra sides will be charged an additional AED 22 each

209
183
136

136

131 

131 

110 

152
167

173 

٢٠٩
١٨٣
١٣٦

١٣٦

١٣١
١٣١
١١٠

١٥٢
١٦٧

١٧٣

المشاوي

لحم بقري
لحم خاصرة بقري ٢٤٠ جرام
لحم خاصرة بقري ٢٨٠ جرام

ستريب ستيك ٢٢٠ جرام

لحم الحمل 
 قطع لحم الحمل األسترالي

دجاج  
صدر دجاج بالزعتر والثوم

مشاوي الدجاج بتتبيلة البيري بيري و الباربكيو
شيش طاووق

سمك وبطاطا مقلية
سمك السلمون النرويجي

روبيان ملكي

مشاوي عربية مشكلة
لحم ضأن مشوي، شيش طاووق، شيش 

كباب،كفتة لحم الضأن، حمص، غموس الثوم، 
خبز عربي،سلطة بيسواس، بطاطا مقلية

خيــارك من األطباق الجانبية
خضار مشوية أو مطبوخة على البخار

بطاطس مهروسة
بطاطس مقلية

السلطة القبرصية
أرز مطبوخ على البخار

يتم إضافة ١٠ درهم عن كل صلصة إضافية

خيارك من الصلصات
الفلفل
النعناع

الليمون والزبدة
الباربيكيو
زعتر جوس

يتم إضافة ٢٠ درهم عن كل طبق جانبي إضافي

 All prices are in AED and include 10% Municipality fee, 10% service charge and 5% VAT جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم بلدية و ١٠٪ رسوم خدمة  و ٥٪ ضريبة القيمة 

THE TREATS AND DESSERTS

Apple Crumble
With Crème Anglaise

Tiramisu

Seasonal Fresh Fruit Bowl
With cinnamon

Lemon Tart

Sticky Toffee Pudding
With vanilla ice cream 

Selection Of Ice Cream

Selection Of Sorbet

47 

42

31

42

42

13

13

٤٧

٤٢
٣١

٤٢
٤٢ 

١٣
١٣ 

األطايب والحلويات 

فطيرة كرمبل التفاح
مع صلصة كريم أنجليز

تراميسو 
طبق الفاكهة الطازجة الموسمية 

مع القرفة
تارت الليمون

أصابع توفي بودينج
مع  آيس كريم الفانيال

خيارك من اآليس كريم
خيارك من شراب الفاكهه المثلج

V   N   D

V        D

V

V        D

N   D

     D

V    



SIGNATURE COCKTAILS CLASSIC COCKTAILS

Red Ginger Mule  
Vodka, infused red ginger syrup, lime 
wedges, angostura bitter and ginger ale 

Vanilla Kick
Infused spiced rum with vanilla, lime wedges, 
vanilla syrup and soda

Golden Gin
Gin, grapefruit, black salt, chamomile tea with 
infused clove, lemon grass and sugar                

Marina Lovers
Gin, raspberry fruits, raspberry purée, 
lemon juice and cranberry juice    

Rosemary Paradise
Vodka, homemade syrup, lemon juice and 7 Up

Margarita 
Tequila, triple sec, fresh lime juice straight up 
or on the rocks, with or without a salt rim       

Pimm’s Cup 
Pimm’s No.1, lemonade and fresh fruits 

Sangria
Red wine, triple sec, brandy, orange juice and
fresh fruits

Coco Loco
Rum, malibu, coconut water and peach purée

Cucumber Cooler
Hendrick›s gin, chambord liqueur, cucumber syrup 

52  
 

52

52

                

52

    

52

52 

       

52 
 

52

52

52

Bellini 
Proseco, peach purée and peach liqueur                                                             

Classic Martini  
Vodka or gin served with olives or a twist                                                           

Mojito  
Rum, fresh lime juice, sugar, fresh lime wedges, 
fresh mint sprigs, angostura and soda                                                           

Manhattan    
Bourbon, angostura and vermouth                                             

Cosmopolitan      
Vodka, triple sec, cranberry juice 
and fresh lime juice  

Bloody Mary   
Vodka, tomato juice, worcestershire sauce, 
fresh lemon juice, tabasco, celery, salt and 
black pepper 

Mai Tai
Rum, triple sec, fresh lime juice, pineapple juice 
and orgeat

Fun On The Beach
Vodka, peach schnapps, cranberry juice and
fresh orange juice                

Long Island Iced Tea
Vodka, rum, gin, tequila, triple sec, 
fresh lemon juice, sugar and pepsi    

Espresso Martini
Vodka, kahlua and espresso
        

115
          

  58 
           

  58  

     

  58    
     

  58   
 

  

58  
 

58

58

                
68

    

68

 All prices are in AED and include 10% Municipality fee, 10% service charge and 5% VAT جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم بلدية و ١٠٪ رسوم خدمة  و ٥٪ ضريبة القيمة 

GLS GLS



 All prices are in AED and include 10% Municipality fee, 10% service charge and 5% VAT جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم بلدية و ١٠٪ رسوم خدمة  و ٥٪ ضريبة القيمة 

WHITE WINE 

White house wine    

Pinot Grigio 
Italy

Chenin Blanc
False Bay, South Africa                

Viña Esmeralda   
Miguel Torres, Spain

Pinot Grigio
Corte Giara, Delle Venezie IGT, 
Veneto, Italy

Sauvignon Blanc
Woodbridge, Robert Mondavi,
California, USA                 

Chardonnay
Ruffino Libaio, Toscana IGT, 
Tuscany, Italy    

Sauvignon Blanc
Mouton Cadet, Baron Philippe de 
Rothschild, Bordeaux, France

Riesling
Villa Maria, Private Bin, Marlborough, New 
Zealand 

Sauvignon Blanc
Southern Right, Walker Bay, South Africa 

Sauvignon Blanc
Oyster Bay, Marlborough, New Zealand

Petit Chablis
“Pas Si Petit”, La Chablisienne, France

241
          
261  

261

303  

335

366

                 

377
 

    

408

429
 

450
 

471

544

47
          
52

52

BTLGLS

RED WINE 

Red house wine    

Pinotage
False Bay, South Africa

Barbera
Araldica, Piedmont, Italy

Cabernet Sauvignon
Saam, Paarl, South Africa 

Chianti   
Cantina delle Tore, DOCG, Schenk,
Tuscany, Italy 

Merlot
Esser, California, USA             

Pinot Noir
Matua Valley, Marlborough, New Zealand 

Mouton Cadet   
Bordeaux, France

Merlot
Oyster Bay, Hawke’s Bay, New Zealand

Old Vine Zinfandel
Beringer Founder’s Estate, California, 
USA                 

Zuccardi “Q” Malbec
Familia Zuccardi, Mendoza, Argentina    

241
          
261  

282

303

335

439

481

502   

533

586
                 

617
    

47
          
52  

GLS BTL

CHAMPAGNE

ROSÉ WINE 

SPARKLING WINE

Veuve Cliquot Yellow Label Brut                                                               

Laurent-Perrier Brut                                                            

Laurent-Perrier Brut Rosé  

Rosé house wine    

Cuvée Sabourin Rosé Blush, 
Pays d’Oc IGP, France

Antinori Cipresseto Rosato,
Tuscany, Italy                

Château Minuty, M de Minuty,
Rosé  de Provence, France  

Prosecco, Zonin, Brut 

1098
          
1098

1098

241
          
261  

335

397

47
          
58  

340

BTL

BTL

73

GLS

GLS

GLS

          
293  



BOTTLED BEER AND CIDER 

DRAUGHT BEER, Pint

SPIRITS

Foster’s    

Budweiser 

Stella Artois              

Tiger 

Heineken   

Peroni 

Asahi
         
Corona 

Bulmer’s Cider 500ml 

Heineken 520ml

Peroni 520ml 

Johnnie Walker Red Label

Johnnie Walker Black Label

J&B Rare      

Chivas Regal 12YO

Chivas Regal 18YO                                                                                                                                      

Glenfiddich 12YO                                                                       

Macallan 12YO                                                                         

Jim Beam                                                                                                

Jameson 

Jack Daniels   

44

44

47

47

47

49

49

50

63

52

58

994
          
1360

994

1569

1883

1569

1569

1150

1150

1255

COGNAC

GIN

RUM

VODKA

St. Remy VSOP                                                                            

Remy Martin VSOP

Hennessy Privelege VSOP

Bombay Sapphire                                                              

Tanqueray

Tanqueray 10                                                                     

Hendrick’s  

Bacardi Carta Blanca                                                         

Mathusalem Classico                                                        

Havana Club 3 YO                                                                                                                                            

Havana Club 7 YO                                                              

Captain Morgan Black

Smirnoff Red                                                          

Skyy                                                       

Absolut Blue                                                                                                                                            

Cîroc                                                                      

Belvedere                                                                        

Grey Goose                                                                  

1569

1569

994

1150

1255

1150

 All prices are in AED and include 10% Municipality fee, 10% service charge and 5% VAT جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم بلدية و ١٠٪ رسوم خدمة  و ٥٪ ضريبة القيمة 

TEQUILA

Jose Cuervo Silver                                                                                                                                          

Jose Cuervo Gold                                                                 

Patron Silver 

Patron Reposado

Patron Anejo

Patron Café

52

78

78

30m BTL

30m BTL

47

63

52

63

84

68

73

52

52

58

30m BTL

47

52

58

58

30m BTL

47

50

58

63

63

994

994

1046

1046

1046

30m BTL

47

52

58

63

68

68

994

994

1046

1360

1360

1307

30m BTL

47

47

58

63

73

73

994

994

994

1255

1778



 All prices are in AED and include 10% Municipality fee, 10% service charge and 5% VAT جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم بلدية و ١٠٪ رسوم خدمة  و ٥٪ ضريبة القيمة 

COFFEE

Americano

Cafe Latte

Cappucino

Espresso

Hot Chocolate

Turkish Coffee

Double Espresso

23                                                                        
                

23                                                                        

23                                                                        
    

21                                                                        
        

25                                                                        

42

26 

23

23

23

21

25

42

26                                                                        

قهوة عربية

كافية التية

كابوتشينو

ااسبريسو

شوموالتة ساخنة

قهوة تركية

ااسبريسو

الموكتيالت

TEA

English Breakfast

Camomile

Earl Grey

Morroccan Mint

Green Tea

27                                                                        
                

27                                                                        

27                                                                        
    

27                                                                        
        

27                                                                        

27

27

27

27

27                                                     
              

شاي االنجليزية

شاي الكامومايل

شاي ارل جراي

شاي مغربي

شاي اخضر

الموكتيالت



 All prices are in AED and include 10% Municipality fee, 10% service charge and 5% VAT جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم بلدية و ١٠٪ رسوم خدمة  و ٥٪ ضريبة القيمة 

MOCKTAILS

First Kiss                                                                        
Peach juice, cream, strawberry purée                
and coconut purée

Naughty Iced Tea                                                      
Passion fruit, passion purée, home
made tea, mint leaves and lemon juice             

The Hospitality 
Organic pineapple, squeezed lime,
mint leaves and mango purée                 

Shades Passion
Passion fruit, lemon juice, passion fruit purée 
and ginger ale

Mango Daiquiri “frozen”
Fresh mango, mango purée and lemon juice

Green Lemonade 
Fresh kiwi, squeezed lime and lemonade                

Pink Lemonade
Lemon juice, sugar, grenadine and soda

Healthy Garden
Green apple juice, celery, lemon juice 
and sugar

Mint Dream 
Fresh mint leaves with lemon juice and sugar

Summer Cooler  
Cherry syrup with fresh lime juice 
and ginger ale

Frulatti 
Peach, fresh banana and strawberry purée

Coconut Kiss  
Pineapple juice, coconut cream, fresh cream and 
a drizzling of cherry syrup

37                                                                        
                

37                                                      

            

37 

                

37

37

37 
                

37

37

37

37  

37 

37

٣٧                                                                        
                

٣٧                                                      

            

٣٧ 

                

٣٧

٣٧

٣٧ 
                

٣٧

٣٧

٣٧

٣٧  

٣٧ 

٣٧

فيرست كيس
عصير الخوخ، كريما، مهروس الفراولة، 

ومهروس جوز الهند 

نوتي آيس تي
ثمرة الباشن، مهروس ثمرة الباشن، شاي محضر 

خصيصًا، عيدان النعناع وعصير الليمون 

ذا هوسبيتاليتي
أناناس طبيعي، عصير اللومي، عيدان النعناع 

ومهروس المانجو 

شيدز باشن 
ثمرة الباشن، عصير الليمون، مهروس ثمرة 

الباشن، وجنجر إيل 

مانجو دايكري 'مثلج'  
مانجو طازج، مهروس المانجو، وعصير الليمون  

جرين ليمونيد  
كيوي طازج، عصير اللومي، وليمونادا 

بينك ليمونيد  
عصير الليمون، سكر، يوسفي، وصودا

هيلثي جاردن  
عصيــر التفــاح األخضر، كرفس، عصير

الليمون و ســكر

مينت دريم 
أوراق النعناع الطازج مع عصير الليمون والسكر 

سامر كولر  
شراب الكرز مع عصير اللومي الطازج

وجنجر إيل 

فروالتي 
خوخ، موز طازج ومهروس الفراولة  

كوكونات كيس   
عصير األناناس، كريما جوز الهند، كريما طازجة 

وشراب الكرز الرائع 

الموكتيالت



STILL WATER

FRESH JUICES

SOFT DRINKS

Water Still 500ml                                                                        

Water Still 1l 

Evian 330ml                                                                       

Evian 1l

Perrier 330ml                                                                        

Perrier 750ml

Orange                                                                        

Pineapple  

Apple                                                                      

Watermelon

Mango                                                                       

Green Apple 

Classic Lemonade 

Classic Iced Tea                                                                        

Pepsi / Diet Pepsi                                                                      

Mirinda  

7 Up / Diet 7 Up                                                                      

Tonic water 

Bitter Lemon                                                                       

Ginger Ale                                                                         

Soda Water 

Energy Drink  “Go fast”                                                        

21

26

26

37

26

37

٢١
26
٢٦
٣٧
٢٦
٣٧

35

35

35

35

35

31

26

26

٣٥
٣٥
٣٥
٣٥
٣٥
31
٢٦
٢٦

26
        

26

26

26

26

26

26

35

٢٦
          
٢٦
٢٦
٢٦
٢٦
٢٦
٢٦
٣٥

مياه معدنية ٥٠٠ مل
مياه معدنية ١,٥ ليتر

إيفيان ٣٣٠ مل
إيفيان ١ ليتر

بيرير ٣٣٠ مل
بيرير ٧٥٠ مل

برتقال
أناناس

تفاح
بطيخ

مانجو
تفاح أخضر

عصير الليمون الكالسيكي
شاي مثلج كالسيكي

بيبسي/ بيبسي دايت
ميرندا

سفن أب / سفن أب دايت
ماء تونيك

بيتر ليمون
جينجر إيل
مياه غازية
جو فاست

 All prices are in AED and include 10% Municipality fee, 10% service charge and 5% VAT جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم بلدية و ١٠٪ رسوم خدمة  و ٥٪ ضريبة القيمة 

مياه معدنية

العصائر الطازجة

المشروبات الغازية



SHISHA - FAVOURITES

SHISHA – MIXED FLAVOURS

Apple                                                                        

Double Apple                                                                                                                                  

Grape

Mint 

Orange

Lemon               

Watermelon

Sweet Melon

Rose 

Cherry               

Strawberry 

Salum

Apple with mint                                                                        

Cherry with mint                                                                                                                                  

Double apple with mint

Lemon with mint 

Rose with mint

Watermelon with mint               

Strawberry with mint

Sweet Melon with mint

Orange with mint              

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

115
          
115

115
          
115

115
          
115

115
          
115

115

115
          
115
115
          
115
115
          
115
115
          
115
115

تفاح
تفاحتين

عنب
نعناع

برتقال
ليمون

بطيخ أحمر
بطيخ أصفر

ورد
كرز

فراولة
سلوم

تفاح مع نعناع
كرز مع نعناع

تفاحتين مع نعناع
ليمون مع نعناع

ورد مع نعناع
بطيخ أحمر مع نعناع

فراولة مع نعناع
بطيخ أصفر مع نعناع

برتقال مع نعناع

 All prices are in AED and include 10% Municipality fee, 10% service charge and 5% VAT جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم بلدية و ١٠٪ رسوم خدمة  و ٥٪ ضريبة القيمة 

شيشة - النكهات المفضلة

شيشة - نكهات مخلطة

CIGARETTES

Marlboro Lights

Marlboro Red

Dunhill Blue

Dunhill Black           

42
          

42

42
          

42

          

          




