Dim Sum
ديم سوم
Bánh bôt loc tôm
Crystal Prawn Dumpling

36

Sesame oil, Chinese chives
معجنات الروبيان
 البصل األخضرالصيني،مع زيت السمسم

Vằn thắn gà
Chicken Siew Mai

32

With shiitake mushrooms and water chestnut
معجنان شوماي مع الدجاج
مع فطر الشيتاكي وماء الكستناء

Bánh bôt loc rau (V)
Crystal Dumpling

28

Mixed vegetable and spinach
معجنات المطهوة على البخار
مع الخضروات المختلطة و السبانخ

Món Nộm
Salad Selection
اختيارات من السلطات
Gỏi xoài xanh (N) (GF)
Green Mango

40

Crab, mint, sesame
المانجا الخضراء
لحم السلطعون مع النعنع والسمسم

Nộm đu đủ (N)
Green Papaya

40

Dried beef, peanuts, chili
البابايا الخضراء
لحم العجل المجفف مع الفول السوداني والفلفل الحار

Bún bò trộn Nam bộ (GF)
Beef & Noodle Salad

40

Beef, basil, mints and dipping sauce
سلطة نودلز مع لحم العجل
لحم العجل مع النعناع والحبق تقدم مع الصلصة

Xa lát rau (GF) (V)

30

Vietnamese Herb Salad
Cucumber, radish, basil, mint, kang kong, cilantro, boston lettuce, oregano, thyme,
سلطة فيتنامية
 وزعتر بري,مردقوش, خس البوسطن, كزبرة, كنغ كونغ, نعنع, حبق, فجل,خيار

( نباتيV) Vegetarian

( خالي من الغلوتينGF) Gluten free

( تحتوي على مكسراتN) Contain nuts

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about the food
ingredients used, please ask for the manager
.الرجاء اطلب استفسار من المدير,بالنسبة الولئك الذين لدهم متطلبات غذائية خاصة او اي حساسية ويرغبون في معرفة المكونات الغذائية المستخدمة

All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge
 رسوم خدمة٪١٠ رسوم بلدية و٪١٠ جميع االسعار بالدرهم االماراتي وتشمل

Bánh Tráng Nướng
Vietnamese rice paper crisps
لفائف األرز الفيتنامية
Bánh Tráng Gà (N)
Chicken

30

Peanuts, mint, cabbage, carrot, shallots

دجاج
 والبصل, والجزر, والملفوف, والنعنع,مع الفستق

Bánh Tráng Cá Thu
Tuna (served cold)

30

Spring onions, sesame, fried shallots, wasabi mayo, fresh herbs

لحم التونة
 واألعشاب الطازجة, وسابي, بصل محمص, سمسم,بصل أخظر

Bánh Tráng Tôm

30

Shrimp
Shallots, garlic, ginger, mint, cilantro

القريدس
 كزبرة, نعنع, زنجبيل, ثوم,بصل

Xiên Nướng
Skewer selection
مشاوي مشكلة
Gà Xiên Nướng (GF) (N)

40

Chicken Skewer
Lemon grass, garlic, red onion and peanut butter
أسياخ الدجاج
مع زبدة الفول السوداني,بصل, ثوم,عيدان الليمون

Tôm Xiên Nướng (GF)

68

Prawn Skewer
Lemon grass, garlic, red onion, ginger and chili sauce
اسياخ القريدس
 والفلفل الحار, زنجبيل, بصل, ثوم,عيدان الليمون

Đậu Xiên Nướng (V)

25

Tofu Skewer
Lemon grass, red onion, ginger and soy sauce

أسياخ ألتوفو
 والفلفل الحار, زنجبيل, بصل, ثوم,عيدان الليمون

( نباتيV) Vegetarian

( خالي من الغلوتينGF) Gluten free

( تحتوي على مكسراتN) Contain nuts

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about the food
ingredients used, please ask for the manager
.الرجاء اطلب استفسار من المدير,بالنسبة الولئك الذين لدهم متطلبات غذائية خاصة او اي حساسية ويرغبون في معرفة المكونات الغذائية المستخدمة

All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge
 رسوم خدمة٪١٠ رسوم بلدية و٪١٠ جميع االسعار بالدرهم االماراتي وتشمل

Các món khai vị nóng
Vietnamese Bites
لقمات من الفيتنام
Bò cuốn lá lốt (N)
Beef Henry

35

Wrapped in king henry leaf with peanuts and tamarind sauce
لحم عجل
ملفوف مع اوراق الهبنري محشي بالفستق السوداني مقدم مع صلصة التمر هندي

Tôm bao xả ớt (GF) (N)
Grilled Prawn Lollipop

35

With lemongrass, chili and tamarind sauce
القريدس المشوي
مقدم مع الليمون غراس والفلفل وصلصة التمر الهندي

Bánh xèo (V)
Saigon Crèpe

32

Bean sprouts, turmeric and garden herbs
سيغون كريب
البازالء مع الكركم واالعشاب

Bún chả gà (N)
Grilled & Chopped Chicken

35

Fresh noodles, sweet and sour dipping sauce and fresh herbs
الدجاج المشوي والمقطع
النودلز الطازجة مع صلصة الحلوة والحامضة مقدمة مع االعشاب

Bánh cuốn nhân tôm thịt

40

Steamed Rice Crepe
Rice crepes, chicken, prawn and jelly mushrooms
الدجاج مع الجمبري
الرز مع فطر الجيلي

( نباتيV) Vegetarian

( خالي من الغلوتينGF) Gluten free

( تحتوي على مكسراتN) Contain nuts

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about the food
ingredients used, please ask for the manager
.الرجاء اطلب استفسار من المدير,بالنسبة الولئك الذين لدهم متطلبات غذائية خاصة او اي حساسية ويرغبون في معرفة المكونات الغذائية المستخدمة

All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge
 رسوم خدمة٪١٠ رسوم بلدية و٪١٠ جميع االسعار بالدرهم االماراتي وتشمل

Chả giò các loại
Fried Rolls
الفائف المقلية
Nem Cua
Fried Crab Spring Roll (GF)

40

Crab meat, shiitake & jelly mushroom, sweet & sour sauce
لفائف السلطعون المقرمشة
 مقدم مع الصلصة الحامضة والحلوة, والفطر المحرشف, لحم السلطعون والفطر الشيتاكي

Chả giò Hà Nội (GF)
Traditional Hanoi

35

Chicken, shrimp vermicelli, mushrooms, onion and carrot
هانوي التقليدية
 الشعيرية مع الفطر والبصل والجزر, الدجاج مع الجمبري

Nem chay rán giòn (GF) (V)

30

Crispy Vegetable Roll
Rice paper net, jicama, shiitake mushrooms, spring onion, carrot and garlic
لفائف الخضار المقرمشة
 ثوم,جزر, بصل أخضر, فطر,رقائق الرز

Gỏi cuốn tươi
Fresh Rolls (served cold)
الفائف الطازجة
Gỏi cuốn tôm (GF)
Prawn Spring Roll

68

Guava and mixed herbs
لفائف القريدس
جوافا مع االعشاب

Gỏi cuốn rau (GF) (V)
Vegetarian

30

Mix vegetables, mushrooms and herbs
خضار
خضار مشكلة مع الفطر واالعشاب

( نباتيV) Vegetarian

( خالي من الغلوتينGF) Gluten free

( تحتوي على مكسراتN) Contain nuts

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about the food
ingredients used, please ask for the manager
.الرجاء اطلب استفسار من المدير,بالنسبة الولئك الذين لدهم متطلبات غذائية خاصة او اي حساسية ويرغبون في معرفة المكونات الغذائية المستخدمة

All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge
 رسوم خدمة٪١٠ رسوم بلدية و٪١٠ جميع االسعار بالدرهم االماراتي وتشمل

Các loại súp
Soup
الحساء
Phở Bò (GF)

70

Beef Noodle Soup
Wagyu beef tenderloin, rice noodles and fresh herbs
شوربة نودلز مع لحم العجل
حساء لحم العجل مع النودلز واألعشاب البرية

Phở Gà (GF)

50

Chicken Noodle Soup (Beef Stock)
Chicken, rice noodles and fresh herbs
شوربة نودلز مع لحم الدجاج
حساءالدجاج مع النودلز واألعشاب البرية

Phở chay (GF)(V)

40

Vegetable Noodle Soup
Vegetarian pho, with rice noodles and fresh herbs
شوربة نودلز مع الخضار
حساء الخضارمع النودلز واألعشاب البرية

( نباتيV) Vegetarian

( خالي من الغلوتينGF) Gluten free

( تحتوي على مكسراتN) Contain nuts

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about the food
ingredients used, please ask for the manager
.الرجاء اطلب استفسار من المدير,بالنسبة الولئك الذين لدهم متطلبات غذائية خاصة او اي حساسية ويرغبون في معرفة المكونات الغذائية المستخدمة

All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge
 رسوم خدمة٪١٠ رسوم بلدية و٪١٠ جميع االسعار بالدرهم االماراتي وتشمل

Các món cá và Hải sản
Fish & Seafood
االسماك مع البحريات
Tôm hùm nướng (GF)
Half Lobster (600gram)

290

Grilled with spices and tamarind sauce
نصف لوبستر مشوي
متبل بالبهارات ومقدم مع صلصة التمر هندي

Đồ biển nướng (GF)

170

Grilled Seafood
Prawn, seabass, squid, shrimps and dip
تشكيلة من البحريات المشوية
 قواقع, باس السي قريدس

Tôm chiên nước dừa
Tiger Prawns

170

Deep fried battered tiger prawns with coconut milk, chili, garlic, shallots
and oyster sauce
القريدس المحمر
 صلصة المحار, بصل, ثوم, الفلفل ألحار,حليب جوز الهند

Chả cá Lã Vọng (GF) (N)
Grilled Whole Seabass (700-800gr)

195

Galangal, turmeric and dill
) غرام700-800( سمكة سي باس مشوية
مفدم مع الجالنغال والكركم والشومر

Ca Ri
Chicken/ Prawn Red Curry

135/175

Red curry, broccoli and button mushroom

القريدس مع الدجاج بصلصة الكاري األحمر
 والفطر, والبروكلي,مع الكاري األحمر

( نباتيV) Vegetarian

( خالي من الغلوتينGF) Gluten free

( تحتوي على مكسراتN) Contain nuts

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about the food
ingredients used, please ask for the manager
.الرجاء اطلب استفسار من المدير,بالنسبة الولئك الذين لدهم متطلبات غذائية خاصة او اي حساسية ويرغبون في معرفة المكونات الغذائية المستخدمة

All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge
 رسوم خدمة٪١٠ رسوم بلدية و٪١٠ جميع االسعار بالدرهم االماراتي وتشمل

Các món từ Gia cẩm và Thịt
Poultry & Meat
اللحوم
Bò nướng xả, rau thơm (GF)

265

Tajima Wagyu Striploin (230gr)
Marinated with fresh herbs, ginger, garlic, spicy sauce
ستربلوين عجل الواغو
متبل مع األعشاب والزنجبيل ومقدم مع الصلصة الحارة

Lườn bò (GF)
Flank Steak (200gr)

135

Marinated with fresh herbs, ginger, garlic spicy sauce
)شريحة لحم العجل (فرانك
متبل مع األعشاب والزنجبيل ومقدم مع الصلصة الحارة

Bò lúc lắc
Wok Fried Beef Tenderloin

185

Garlic, black pepper sauce, celery and cherry tomato, capsicums
لحم العجل المقلقل
بالتوم وصلصة البهار األسود مع الكرفس والطماطم والفليفلة المشكلة

Lườn vịt nướng Vân Đình

135

Duck Breast
Marinated in 5 spices, “Ngũ vị hương”, garlic and oyster sauce
صدر البط
متبل بالبهارات الخمسة والثوم وصلصة المحار

Sườn cừu nướng (GF)
Lamb Chops

145

Crispy sticky rice and coriander sauce
ريش اللحم الخروف
مقدم مع الرز وصلصة الكزبرة

Gà xào sả ớt
Stir Fried Chicken Breast

135

With steam rice
ستير فرايد صدر دجاج
مع الرز

( نباتيV) Vegetarian

( خالي من الغلوتينGF) Gluten free

( تحتوي على مكسراتN) Contain nuts

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about the food
ingredients used, please ask for the manager
.الرجاء اطلب استفسار من المدير,بالنسبة الولئك الذين لدهم متطلبات غذائية خاصة او اي حساسية ويرغبون في معرفة المكونات الغذائية المستخدمة

All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge
 رسوم خدمة٪١٠ رسوم بلدية و٪١٠ جميع االسعار بالدرهم االماراتي وتشمل

Rice & Noodles
الرز مع النودلز
Cơm chiên
Fried Rice
Carrot, mushrooms, asparagus and baby corn

Vegetable / Egg
Chicken
Prawns / Crab

40
45
50

الرز المقلي
مع الجزر – الفطر – الهليون – والدرة الصغيرة

بالخضار
بالدجاج
بالجمبري

Phở xào
Stir Fried Noodles
Carrot, fungi mushrooms, bok choy and asparagus

Vegetable
Chicken
Beef

40
45
50

نودلز المقلي
مع الجزر – الفطر – الهليون – والبوك شوي

بالخضار
بالدجاج
باللحم العجل

Mì trứng xào tỏi
Vietnamese Garlic Egg Noodles

55

Cilantro, spring onions, crispy shallots and parmesan cheese
نودلز مع البيض على الطريقة الفيتنامية
 والفلفل الحار, والبصل المقرمش, بصل أخضر,كزبرة

Xôi (GF) (V)
Sticky Rice

25

Steamed sticky rice
رز الستيكي
رز الستيكي المسلوق

Cơm (GF) (V)
Steamed Rice

25

Steamed rice
رز المسلوق

( نباتيV) Vegetarian

( خالي من الغلوتينGF) Gluten free

( تحتوي على مكسراتN) Contain nuts

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about the food
ingredients used, please ask for the manager
.الرجاء اطلب استفسار من المدير,بالنسبة الولئك الذين لدهم متطلبات غذائية خاصة او اي حساسية ويرغبون في معرفة المكونات الغذائية المستخدمة

All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge
 رسوم خدمة٪١٠ رسوم بلدية و٪١٠ جميع االسعار بالدرهم االماراتي وتشمل

Các Món Rau
Vegetables
الخضار
Lơ xanh xào tỏi
Broccoli

35

Wok fried with garlic
البروكلي
البروكلي المقلي مع الثوم

Cà tím kho tộ
Eggplant and Mushroom

30

Braised in clay pot
الباذنجان مع الفطر
المطبوخ على نار هادئة في الكالي بوت

Rau muống xào
Kang Kong

30

Stir fried with tofu
كانغ كونغ
المقلي ستير فرايد مع التوفو

Đậu sốt cà chua
Tofu

40

Tofu in tomato sauce and shiso leaf
توفو
التوفو المقلي مقدم مع صلصة البندورة

Cải thìa xào tỏi
Bok Choy

40

Wok fried with garlic
بوك شوي
بوك شوي المقلي مع الثوم

( نباتيV) Vegetarian

( خالي من الغلوتينGF) Gluten free

( تحتوي على مكسراتN) Contain nuts

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about the food
ingredients used, please ask for the manager
.الرجاء اطلب استفسار من المدير,بالنسبة الولئك الذين لدهم متطلبات غذائية خاصة او اي حساسية ويرغبون في معرفة المكونات الغذائية المستخدمة

All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge
 رسوم خدمة٪١٠ رسوم بلدية و٪١٠ جميع االسعار بالدرهم االماراتي وتشمل

Món tráng miệng
Desserts
الحلويات
Bánh Socola với kem trà xanh

50

Chocolate Molten Cake
With green tea ice cream
فطيرة الشوكالة
مقدمة مع االيس كريم بالشاي االخضر

Grilled Banana “Nếp” (N) (GF)

40

With coconut ice cream and peanuts
الموز المشوي
مع جوز الهند وااليس كريم والموز والفستق السوداني

Xôi xoài cốt dừa (GF)
Mango Sticky Rice

45

Mango and coconut milk
المانجا مع الرز
مانجا مع حليب جوزة الهند

Hoa quả tươi (GF)
Fruit Plate

50

Melon, Pineapple, Strawberry and Grape
فواكة مشكلة
بطيخ, اناناس, الفراولة, عنب

Dứa với đường nâu (GF)
Caramelized Pineapple

40

With vanilla ice cream
األنناس المكرمل
مقدم مع األيس كريم

( نباتيV) Vegetarian

( خالي من الغلوتينGF) Gluten free

( تحتوي على مكسراتN) Contain nuts

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about the food
ingredients used, please ask for the manager
.الرجاء اطلب استفسار من المدير,بالنسبة الولئك الذين لدهم متطلبات غذائية خاصة او اي حساسية ويرغبون في معرفة المكونات الغذائية المستخدمة

All prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge
 رسوم خدمة٪١٠ رسوم بلدية و٪١٠ جميع االسعار بالدرهم االماراتي وتشمل

Waldorf Afternoon Tea Time
Classic Afternoon Tea

155

Finger sandwiches
Smoked Salmon, Beetroot, Dill Cream on Brown Baguette
Smoked Chicken breast, honey mustard with fresh herbs
Beef Pastrami, Pickle, and Hot Mustard on a Sourdough
Warm Brie, Plum Tomato and Basil Pesto on Brioche
Cucumber, Cream Cheese and Black Pepper
Crab Salad in Herb Choux Bun

Freshly baked selection of Golden raisin and
Plain scones fresh from our bakery
Strawberry preserves
Clotted cream
Lemon curd

Assortment of pastries and mini cakes
Coconut Panna Cotta with Caramelized Pineapple
Sable Breton with Lemon Mousse
Raspberry & Lemon macaroon
Hazelnut Praline Profiterole
Strawberry Fruit Tartlet
Red Velvet Cupcake

Selection of TWG teas
Royal Darjeeling, Ceylon Nuwara Eliya, Earl
Grey Gentleman, Crème Caramel Rooibos,
Jasmine Queen, 1837 Black Tea

Enjoy your Afternoon Tea with a glass of
Champagne

150

Prosecco

98

Bellini

95

(V) Vegetarian
For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about
the food ingredients used, please ask for the manager
All prices in AED, are inclusive of 10% service charge and 10% municipality fee

Peacock Alley Classics
Classic Waldorf Salad

60

Crisp Granny Smith Apples, celery, grapes,
candied walnuts, truffle mayonnaise

Peacock Alley Lobster Sandwich

88

Aioli mayonnaise and homemade potato chips

Waldorf Astoria farmed Caviar by
White Sturgeon 15gr

280

White Sturgeon 30gr

540

Oscietre Prestige 15gr

380

Oscietre Prestige 30gr

740

With a selection of homemade blinis, Melba toast,
Crème fraiche, egg yolk, egg white, shallots and chives

Salads & Appetizers
Burrata Mozzarella (V)

65

Tomato salad, artichoke pesto and aged balsamic

Nicoise Salad

68

Fresh tuna confit, potatoes, cherry tomatoes and beans

Lyonnaise Salad

72

Poached egg, mustard dressing, mix salad, avocado,
tomatoes and veal bacon

Homemade Smoked Salmon

78

Mixed green salad, olive oil and lemon

Greek Salad

55

Feta cheese, romaine lettuce, sweet pepper, black olive,
tomatoes, oregano

(V) Vegetarian
For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about
the food ingredients used, please ask for the manager
All prices in AED, are inclusive of 10% service charge and 10% municipality fee

Sandwiches & Quiche
Club Sandwich

60

Veal Bacon, tomatoes, sliced egg, avocado and brioche

Roasted Vegetable Panini

57

Ricotta, zucchini, peppers, thyme, oregano

Pastrami Sandwich

72

Homemade smocked pastrami, tomatoes, cucumber

Warm Quiche of the Day

57

Mixed green salad

DESSERTS
Sweet Bitter Chocolate

42

Caramel, sweet and sour apples, fleur de sel

Platter of exotic sliced fruits and assorted berries

40

Assorted Arabic Sweet

45

New York Cheese Cake

40

Selection of ice cream

40

(V) Vegetarian
For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about
the food ingredients used, please ask for the manager
All prices in AED, are inclusive of 10% service charge and 10% municipality fee

