
LIVE  WORK  CREATE



(D) - Contains Dairy, (G) - Gluten, (N) - Contains Nuts, (S) - Contains Shellfish
All prices are in UAE Dirhams (AED) and include 10% Service Charge, 7% Municipality 
Fee and 5% VAT. If you have any concerns regarding food allergies, please alert your 
server prior to ordering as dishes may contain traces of allergens. Consumption of raw or 
undercooked animal, seafood or poultry products such as eggs may increase your risk of 
food-borne illness. Written further information is available upon request.
Menu with calorie count available upon request.

)م( - مكّسرات، )ث( ثمار البحر، )أ( - مشتقات األلبان، )غ( - غلوتين
ميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل نسبة 10 بالمئة من رسوم الخدمة، و7 بالمئة من رسوم البلدية و5 

بالمئة من الضريبة على القيمة المضافة. الرجاء تنبيه النادل إذا كنت تعاني من الحساسية على أي نوع من 
األغذية قبل أن تطلب الطعام لتتأّكد من عدم وجود مكّونات مسّببة ألي حّساسية. قد يؤدي تناول 

المأكوالت البحرية الحيوانية النيئة او غير المطبوخة جيدا او منتجات الدواجن مثل البيض الى زيادة خطر 
االصابة باالمراض التي تنتقل عن طريق االغذية. تتوفر معلومات اضافية عند الطلب.

الئحة الطعام متوفرة مع السعرات الحرارية عند الطلب

BREAKFASTSERVED FROM 6.30AM - 11AM

الفطار يبدء من الساعة ٦:٣0 صباحا الي 11:00 صباحاأطباق الفطور

CONTINENTAL 85 

Cereal   
Homemade Granola / Corn Flakes / Coco Pops / Fruit Loops / 
Fruit & Fibre / Oats

Pastries   
Fruit / Croissant / Almond Croissant / Zataar Croissant / 
Pain au Chocolat / Chocolate Muffin / Blueberry Muffin

Bread   
Sliced White / Brown / Arabic / Sourdough

Fresh Fruit Platter  

Yoghurt & Jars   
Labneh / Natural / Fruit / Chia Pudding / Bircher Muesli /
Chocolate Quinoa Pudding 

Cheese & Charcuterie   
European Cheese Selection
Arabic Cheese Selection
Halal Charcuterie Selection

Cold Mezzeh   
Hummus / Babaganoush / Muhammara / Olives

Salad  
Mixed Garden Salad
Crudité

From the kitchen  

2 Eggs Any Style (G) 50
Grilled Country Bread

Open Omelette (D) 60
Wild Mushrooms / Truffle / Pecorino

Baked Eggs Shakshuka (D) (G) 60
Eggs / Spiced Tomato Sauce / Eggplant / Ras el Hanout / Feta

Turkish Eggs (D) (G) 60
Poached Eggs / Labneh / Mint / Spiced Tomato / Pomegranate

Eggs Benedict (D) (G) 65
Poached Eggs / Whole Wheat Muffin / Turkey Ham / Hollandaise

Smoked Salmon Flatbread (D) (G) 65
Poached Eggs / Sour Cream / Mustard Sauce / Dill

Buratta (D) (G) 60
Poached Eggs / Focaccia / Red Pesto / Sujuk

Full English 70
Eggs (any style) / Beef Bacon / Chicken Sausages / Hash Browns / 
Grilled Tomato / Baked Beans

Oatmeal 55
Almond Milk / Honey / Berries

Foul Medames (G) 60
Tomato / Red Onions / Cumin / Parsley / Lemon / Fresh Bread

SWEET TREATS  

Acai Bowl (N) 70
Banana / Berries / Coconut / Granola

Greek Yoghurt (N) (D) 55
Berries / Seeds / Granola

Waffle (D) (G) (N) 60
Nutella / Crystalized Hazelnuts / Cinnamon

Glutenfree Pancakes (D) (N)  60
Blueberry Compote / Whipped Mascarpone / Candied Walnuts 

French Toast (D) (G) 60
Whipped Ricotta / Lemon Curd / Passionfruit / Blueberries

85 األطباق األوروبية 
الحبوب    
غرانوال معّدة على الطريقة المنزلية / كورن فليكس / كوكو بوبس / فروت لوبس / الفواكه 

واأللياف / شوفان

الحلويات    
فاكهة / كرواسون / كرواسون باللوز / كرواسون بالزعتر / خبز بالشوكوالتة / مافن 

بالشوكوالتة / مافن بالتوت

أصناف الخبز    
شرائح خبز أبيض / بني / عربي / عجين مخّمر

بطبق فواكه طازجة

الزبادي والمراطبين    
لبنة / عادي / بالفواكه / بودينغ الشيا / بيرشر موسلي / بودينغ الكينوا بالشوكوالتة

أجبان ولحوم باردة    
تشكيلة أجبان أوروبية

تشكيلة أجبان عربية
تشكيلة لحوم باردة حالل 

المازة الباردة    
حمص / بابا غّنوج / محّمرة / زيتون

السلطات    
سلطة خضراء مشّكلة 

خضار طازجة

من مطبخنا
 50 بيضتان مطهّيتان على ذوقك )غ(  

خبز بلدي مشوي

 60 أومليت مشروحة )أ(   
فطر بّري / كمأة / بيكورينو

 60 شكشوكة بيض مخبوزة )أ( )غ(   
بيض / صلصة طماطم متّبلة/ باذنجان / توابل راس الحانوت / فيتا

 60 بيض مطهو على الطريقة التركية )أ( )غ(   
بيض مسلوق من دون قشر / لبنة / نعناع / طماطم متّبلة/ رمان 

 65 بيض بينديكت )أ( )غ(  
بيض مسلوق من دون قشر/ مافن بالقمح الكامل / مرتديال حبش / صلصة هولنديز 

 65 سلمون مدّخن بالخبز العربي )أ( )غ(  
بيض مسلوق من دون قشر / كريمة حامضة / صلصة الخردل /شبت

 60 بوراتا )أ( )غ(  
بيض مسلوق من دون قشر / فوكاتشيا / بيستو الريحان األحمر / سجق

 70 فطور إنجليزي كامل  
بيض )محّضر على ذوقك( / لحم بقر مقّدد/ نقانق دجاج / بطاطا هاش براون / طماطم 

مشوية / فاصولياء مطهية

 55 شوفان  
حليب اللوز / عسل / ثمار التوت

 60 فول مدمس )غ(  
طماطم / بصل أحمر / كمون / بقدونس / ليمون / خبز طازج 

الحلويات
 70 وعاء األساي )م(   

موز / ثمار التوت / جوز الهند / غرانوال

 55 زبادي يوناني )م( )أ(  
توت / بذور / غرانوال 

 60 كعك وافل )أ( )غ( )م(  
نوتيال/ بندق مغطى بالسكر / قرفة

 60 فطائر بانكيك خالية من الغلوتين )أ( )م(    
كومبوت التوت البري / ماسكاربوني مخفوقة / جوز محّلى

 60 توست فرنسي )أ( )غ(    
ريكوتا مخفوقة / خثارة الحامض / باشن فروت / توت بري 



BREAKFASTSERVED FROM 6.30AM - 11AM

الفطار يبدء من الساعة ٦:٣0 صباحا الي 11:00 صباحاأطباق الفطور

FRESH JUICE  

Orange / Carrot / Green Apple / 19
Watermelon / Pineapple / Lemon Mint

Coconut Water 19

detox  

LV Detox 32
Beetroot / Green Apple / Lemon / Ginger / Cucumber

Miracle Juice 32
Carrot / Lemon / Ginger / Celery / Tumeric  

Mean Green 32
Apple / Cucumber / Celery / Kale / Lemon

Heart Beat 32
Carrot / Apple / Beetroot / Kale

Coffee & Tea
AVANTCHA TEA | Local tea boutique with a selection of  19
premium quality whole leaf teas and herbal infusions.

NIGHTJAR COFFEE | A Dubai-based coffee roastery offering 
ethically sourced beans from Burundi, Rwanda and Colombia.

Espresso 15

Double Espresso / Americano 18

Cappuccino / Flat White / Latte 20

Hot Chocolate 25

Turkish Coffee 22

Water & Soft Drinks
Local Water 500ml / 1.5ltr 10/15

San Benedetto 500ml / 750ml 16/26

Soft Drinks 19

العصائر الطازجة

 19 عصير برتقال / جزر / تفاح أخضر / بطيخ   
 أناناس / نعناع وليمون

 19 ماء جوز الهند  

مشروبات الديتوكس
 32 أل في ديتوكس  

شمندر طازج / تفاح أخضر / ليمون / زنجبيل / عصير خيار

 32 ميراكل جوس 
جزر طازج / ليمون / زنجبيل / كرفس / مسحوق الكركم

 32 مين غرين 
تفاح طازج / خيار / كرفس / كايل / عصير ليمون

 32 هارت بيت 
جزر طازج / تفاح / شمندر / كايل

القهوة والشاي

شاي أفانتشا | متجر شاي محّلي يقّدم مجموعة من أنواع الشاي الفاخرة ذات 
الورقة الكاملة، وأشهى خلطات األعشاب المغلية.

نايتجار كوفي | محمصة في دبي تقّدم حبوب قهوة مستقدمة من مصادر 
مستدامة من بوروندي، رواندا وكولومبيا.

 15 إسبريسو  

 18 دبل إسبريسو / أميريكانو  

 20 كابوتشينو / قهوة بيضاء / التيه  

 25 شوكوالتة ساخنة  

 22 قهوة تركية  

المياه والمشروبات الغازية
15/10 مياه محلّية 500 مل / 1.5 لتر 

26/16 سان بينيديتو 500 مل/ 750 مل 

 19 مشروبات غازية 

(D) - Contains Dairy, (G) - Gluten, (N) - Contains Nuts, (S) - Contains Shellfish
All prices are in UAE Dirhams (AED) and include 10% Service Charge, 7% Municipality 
Fee and 5% VAT. If you have any concerns regarding food allergies, please alert your 
server prior to ordering as dishes may contain traces of allergens. Consumption of raw or 
undercooked animal, seafood or poultry products such as eggs may increase your risk of 
food-borne illness. Written further information is available upon request.
Menu with calorie count available upon request.

)م( - مكّسرات، )ث( ثمار البحر، )أ( - مشتقات األلبان، )غ( - غلوتين
ميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل نسبة 10 بالمئة من رسوم الخدمة، و7 بالمئة من رسوم البلدية و5 

بالمئة من الضريبة على القيمة المضافة. الرجاء تنبيه النادل إذا كنت تعاني من الحساسية على أي نوع من 
األغذية قبل أن تطلب الطعام لتتأّكد من عدم وجود مكّونات مسّببة ألي حّساسية. قد يؤدي تناول 

المأكوالت البحرية الحيوانية النيئة او غير المطبوخة جيدا او منتجات الدواجن مثل البيض الى زيادة خطر 
االصابة باالمراض التي تنتقل عن طريق االغذية. تتوفر معلومات اضافية عند الطلب.

الئحة الطعام متوفرة مع السعرات الحرارية عند الطلب





All day menuSERVED FROM 12PM - 11.30PM

الغداء يبدء من الساعة 1٢:00 :مساء الي ٤:00 مساءأطباق الغداء / أطباق العشاء
العشاء يبدء من الساعة ٤:00 :مساء الي 1٢:00 منتصف الليل

SOUPS  

Lentil Soup (G)  40
Lemon / Croutons Chargrilled

Chicken & Coconut Soup  40
Galangal / Shiitakes / Coriander / Spring Onion

SALADS  

Kale Salad (D)  60
Beets / Quinoa / Goats Cheese / Balsamic Onion Dressing

Chopped Garden Salad (D) (N) 65
Avocado / Tomato / Cucumber / Pomegranate / 
Roasted Nuts / Lemon Dressing

Caesar Salad (D) (G) (S) 65
Romaine Lettuce / Anchovies / Parmesan / Croutons

Roasted Carrot Salad (D) (N)  65
Coriander Labneh / Caramelized Walnuts / Baby Gem

Sesame Crusted Tuna (G) 70
Sesame / Soy / Spring Onions / Soba Noodles / Edamame / Ginger Dressing

Burrata (D)  75
Peperonta / Basil / Balsamic / Toasted Sour Dough

Falafel Salad (D) (G) 65
Falafel / Beetroot Hummus / Cherry Tomato / Arabic Bread

Lots of Grains (N)  70
Crisp Quinoa / Fregola / Freekeh / Chick Peas / 
Pomegranate / Lentils / Hazelnuts / Seeds

Add to any salad 

Add Chicken 20

Add Prawns 30

SHARING  

Levantine Tapas (D) (G) (N) 75
Hummus / Vine Leaves / Babaganoush / Muhammara / Bread

Crispy Baby Calamari & Shrimps (N) (S)  75
Garlic / Curry Leaves / Almond / Lime Mayonnaise

Fried Chicken (G) 75
Spiced Soy Vinaigrette / Chili / Ginger

PASTA  

Penne Arrabiatta (D) (G) 70
Spicy Tomato Sauce / Kalamata Olive / Basil / Parmesan

Rigatoni Bolognese (D) (G) 70
Beef Ragu / Carrot / Tomato / Parmesan

Pesto Seafood Spaghetti (D) (G) (S)  80
Shrimps / Calamari / Mussels / Basil Pesto / Lemon

PIZZA  

Margherita (D) 70
Tomato / Mozzarella / Basil

Wild Mushroom Pizza (D) (G)    70
Ricotta / Caramelized Onions / Rosemary

Pepperoni (D) 75
Tomato / Mozzarella / Beef Pepperoni

Spiced Shrimp Pizza (D) (G) (S)    75
Pickled Chili / Rocket / Tomato

أطباق الحساء
 40 حساء العدس  

ليمون / مكّعبات خبز محّمص

 40 حساء بالدجاج وجوز الهند  
خلنجان، شيتاكي، كزبرة، بصل أخضر

السلطات
 60 سلطة الكايل )أ(  

أشمندر، كينوا / جبنة ماعز /  صلصة البلسميك بالبصل

 65 سلطة خضار مقّطعة )أ( )م( 
أفوكادو / طماطم / خيار / رمان / مكسرات محمصة / صلصة الليمون

 65 سلطة سيزر )ث( )أ( )غ( 
أفوكادو / طماطم / خيار / رمان / مكسرات محمصة / صلصة الليمون

 65 سلطة الجزر المشوي )أ( )م(   
لبنة بالكزبرة / جوز مكرمل / خس صغير

 70 تونة مقرمشة بالسمسم  
سمسم، صويا /  بصل أخضر / نودلز سوبا / إدامامي / صلصة الزنجبيل

 75 بوراتا )أ( 
بندورة كرزية / زيتون / حبق / خل احمر

 65 سلطة الفالفل )أ( )غ( 
فالفل / حمص بشمندر / طماطم كرزية / خبز عربي

 70 لوتس أوف غراينز )م(  
كينوا مقرمشة / فريغوال / فريكة / حمص / رّمان / عدس / كايل / بندق / بذور

أضف إلى أي سلطة  

 ٢0 إضافة الدجاج 

 ٣0 إضافة الدجاج 

أطباق المشاركة
 75 مقّبالت شرقية )م( 

حمص / ورق عنب / بابا غّنوج / محّمرة / خبز

 75 كاالماري وروبيان مقرمش )ث( )م(  
ثوم، أوراق الكاري، لوز، مايونيز بالاليم

 75 دجاج مقلّي )أ( 
لصلصة سمبال محروقة حاّرة / ليمون

الباستا

 70 بيني أرابياتا )أ()غ(  
صلصة طماطم حارة / زيتون كاالماتا / حبق/ جبنة بارميزان

 70 ريغاتوني بولونيز )أ()غ(  
صلصة راغو لحم البقر / جزر / طماطم / بارميزان

 80 سباغيتي بثمار البحر والبيستو )أ( )غ( )ث. م.(   
روبيان، كاالماري، بلح البحر، بيستو الحبق، ليمون

البيتزا
 70 مارغريتا )أ(  

طماطم / موزاريال / حبق

 70 بيتزا بالفطر البّري )أ( )غ(   
جبنة ريكوتا، بصل مكرمل، إكليل الجبل

 75 بيبروني )أ(  
طماطم / موزاريال / بيبروني لحم البقر

 75 بيتزا بالروبيان المتّبل )أ( )غ( )ث. م.(   
فلفل حار مخّلل، جرجير، طماطم

(D) - Contains Dairy, (G) - Gluten, (N) - Contains Nuts, (S) - Contains Shellfish
All prices are in UAE Dirhams (AED) and include 10% Service Charge, 7% Municipality 
Fee and 5% VAT. If you have any concerns regarding food allergies, please alert your 
server prior to ordering as dishes may contain traces of allergens. Consumption of raw or 
undercooked animal, seafood or poultry products such as eggs may increase your risk of 
food-borne illness. Written further information is available upon request.
Menu with calorie count available upon request.

)م( - مكّسرات، )ث( ثمار البحر، )أ( - مشتقات األلبان، )غ( - غلوتين
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All day menuSERVED FROM 12PM - 11.30PM

الغداء يبدء من الساعة 1٢:00 :مساء الي ٤:00 مساءأطباق الغداء / أطباق العشاء
العشاء يبدء من الساعة ٤:00 :مساء الي 1٢:00 منتصف الليل

SANDWICHES  

Braised Shortrib Ciabatta (G)  85
Kimchi / Jalapeno / Garlic Mayo / Fries

LV Burger (D) (G) 80
Angus Beef Pattie / Cheese / Tomato / Lettuce / Pickles / Fries

Grilled Caprese Sandwich (D) (G)  75
Mozzarella / Tomato / Basil Pesto / Balsamic / Sourdough / Fries

Chicken Musakhan (D) (G)  75
Paratha Wrap / Chicken / Molasses / Sumac / Labneh

Beyond Meat Burger (G)   75
Asian Slaw / Sriracha Mayonnaise / Sweet Potato Fries

FROM THE GRILL  

Choice of one side dish

Shawarma Spiced Cauliflower Steak   90
Hummus Beiruti / Cumin Chickpeas / Tahini Dressings

Grilled Miso-Honey Baby Chicken (D) (G)  95
Sesame Baby Bok Choi / Soy Beurre Blanc

Seared Salmon (D)  95
Peas / Veal Bacon / Braised Baby Gem / Sauce Vierge

Chicken Tikka Takka (D) (N) 95
Tomato / Cashew Nuts / Cream / Grilled Bread

Sea Bream  105
Fennel / Preserved Lemons / Green Olives / Anise Aioli

Black Pepper Glazed Shortribs (G) 115
Pickled Carrots / Peanut Crumb

Meat Méchoui (D) (G)  120
Lamb Kebab / Chicken Taouk / Lamb Chops

Black Angus Striploin 250 gr (D)  160
Jus / Confit Garlic / Smoked Butter

Black Angus Tenderloin 210 gr (D) 180
Jus / Confit Garlic / Smoked Butter

Sides  

Steamed White Rice   25

French Fries  25

Mashed Potato (D)  25

Chargrilled Market Vegetables  25

Chargrilled Green Asparagus  25

Potato Harra 25

Garden Salad  25

DESSERTS  

Chocolate Terrine (D) (G) (N)  40
Hazelnut-Praline / Brown Butter Ice-cream

Passionfruit Tart (D) (G) 40
Coconut Cream / Mandarine Gel 

Kunafa (D) (G) 40
Kashta Cheese / Sugar Syrup

Poached Pear (N)  40
Blackberry Sorbet / Cashew Parfait / Granola

السندويشات
خبز شيباتا مع أضالع قصيرة مطهية على نار هادئة )غ(   80 

كيمتشي، هالبينو، مايونيز بالثوم، بطاطا مقلية

 80 أل في برغر )أ( )غ( 
قطعة لحم بقر أنغوس / جبنة / طماطم / خّس / مخّلالت / بطاطا مقلية

 75 شطيرة كابريزي مشوية )أ( )غ(  
موزاريال، طماطم، بيستو الحبق، بلسميك، خبز، بطاطا مقلية

 75 مسّخن الدجاج )أ()غ( 
لفائف براتا / دجاج / دبس / سّماق / لبنة

 75 برغر بيوند ميت )غ(  
سلطة ملفوف آسيوية، مايونيز بالسريراتشا، بطاطا حلوة مقلية

أطباق مشوية
إختر طبقًا جانبيًا   

 90 شرائح القرنبيط بتوابل الشاورما    
حمص بيروتي، حمص بالكمون، صلصة الطحينة

 95 فروج مشوي ومكسو بالعسل والميسو )أ( )غ(  
سمسم مع ملفوف صيني صغير، صلصة الزبدة مع الصويا

 95 سلمون محّمر )أ(  
بازالء، لحم عجل مقدد، خس صغير مطهو على نار هادئة، صلصة فييرج

 95 دجاج تيكا تاكا )م( )أ( 
طماطم / كاجو / كريمة / خبز مشوي

 105 سمك الشبوط   
شمر، ليمون محفوظ، زيتون أخضر، أيولي منّكهة باليانسون 

 115 أضالع قصيرة متّبلة بالفلفل األسود )غ(   
جزر مخّلل، رقائق الفستق

 120 مشاوي  
كباب لحم خروف / طاووق دجاج / شرائح لحم الضأن

 160 تندرلوين لحم بقر أنغوس األسود 210 غ )أ(  
عصارة / كونفيت الثوم / زبدة مدخنة

 180 شريحة خاصرة لحم بقر أنغوس األسود 250 غ )أ(  
عصارة / كونفيت الثوم / زبدة مدخنة

األطباق الجانبية
 25 أرز أبيض مطهي على البخار  

25 بطاطا مقلية 

25 بطاطا مهروسة )أ( 

25 خضار مشوية على الفحم 

25 هليون أخضر مشوي على الفحم  

25 بطاطا حّرة  

25 سلطة خضار 

الحلويات
 40 كعكة شكوالته  )أ( )غ( )م(  

آيس كريم / بندق برالين  

 40 تارت فاكهة العاطفة )أ( )ث(   
كريم جوز الهند / ماندرين جال 

 40 كنافة )أ( )غ(   
قشطة بالجبنة / قطر 

 40 الكمثرى المسلوق )م(    
بالك بيري سوربيه / كاجو بارفيه / جرانوال  

(D) - Contains Dairy, (G) - Gluten, (N) - Contains Nuts, (S) - Contains Shellfish
All prices are in UAE Dirhams (AED) and include 10% Service Charge, 7% Municipality 
Fee and 5% VAT. If you have any concerns regarding food allergies, please alert your 
server prior to ordering as dishes may contain traces of allergens. Consumption of raw or 
undercooked animal, seafood or poultry products such as eggs may increase your risk of 
food-borne illness. Written further information is available upon request.
Menu with calorie count available upon request.

)م( - مكّسرات، )ث( ثمار البحر، )أ( - مشتقات األلبان، )غ( - غلوتين
ميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل نسبة 10 بالمئة من رسوم الخدمة، و7 بالمئة من رسوم البلدية و5 

بالمئة من الضريبة على القيمة المضافة. الرجاء تنبيه النادل إذا كنت تعاني من الحساسية على أي نوع من 
األغذية قبل أن تطلب الطعام لتتأّكد من عدم وجود مكّونات مسّببة ألي حّساسية. قد يؤدي تناول 

المأكوالت البحرية الحيوانية النيئة او غير المطبوخة جيدا او منتجات الدواجن مثل البيض الى زيادة خطر 
االصابة باالمراض التي تنتقل عن طريق االغذية. تتوفر معلومات اضافية عند الطلب.

الئحة الطعام متوفرة مع السعرات الحرارية عند الطلب



All day menuSERVED FROM 12PM - 11.30PM

الغداء يبدء من الساعة 1٢:00 :مساء الي ٤:00 مساءأطباق الغداء / أطباق العشاء
العشاء يبدء من الساعة ٤:00 :مساء الي 1٢:00 منتصف الليل

detox  

LV Detox 32
Beetroot / Green Apple / Lemon / Ginger / Cucumber

Miracle Juice 32
Carrot / Lemon / Ginger / Celery / Tumeric 

Mean Green 32
Apple / Cucumber / Celery / Kale / Lemon

Heart Beat 32
Carrot / Apple / Beetroot / Kale 

FRESH JUICE  

Orange / Carrot / Green Apple / 19
Watermelon / Pineapple / Lemon Mint

Coconut Water 19

summer spritz  

Summer Berries 32
Berries / Caramel / Pomegranate 

Citrus & Cucumber Blast 32
Lime / Honey / Cucumber 

Ginger & Lemon Grass Fizz 32
Lemon Grass / Elderflower / Ginger

FRAPPé  

Coco Frappé 32
Espresso / Coconut / Almond Milk

Frappé 32
Espresso / Sugar / Fresh Milk 

Coffee & Tea
AVANTCHA TEA | Local tea boutique with a selection 19 
of premium quality whole leaf teas and herbal infusions.

NIGHTJAR COFFEE | A Dubai-based coffee roastery offering 
ethically sourced beans from Burundi, Rwanda and Colombia.

Espresso 15

Double Espresso / Americano 18

Cappuccino / Flat White / Latte 20

Hot Chocolate 25

Turkish Coffee 22

Water & Soft Drinks
Local Water 500ml / 1.5ltr 10/15

San Benedetto 500ml / 750ml 16/26

Soft Drinks 19

مشروبات الديتوكس
 32 أل في ديتوكس  

شمندر طازج / تفاح أخضر / ليمون / زنجبيل / عصير خيار

 32 ميراكل جوس 
جزر طازج / ليمون / زنجبيل / كرفس / مسحوق الكركم

 32 مين غرين 
تفاح طازج / خيار / كرفس / كايل / عصير ليمون

 32 هارت بيت 
جزر طازج / تفاح / شمندر / كايل

العصائر الطازجة
 19 عصير برتقال / جزر / تفاح أخضر / بطيخ   

أناناس / نعناع وليمون

 19 ماء جوز الهند  

الصيف سبريتز
 32 سمر بيري  

توت / كراميل / رمان

 32 الحمضيات والخيار 
الجير / العسل / الخيار

 32 زنجبيل وعشب الليمون  
عشب الليمون / زهرة البيلسان / الزنجبيل

فرابيه 
 32 كوكو فرابيه  

اسبريسو / جوز الهند / حليب اللوز

 32 فرابيه 
اسبريسو / سكر / حليب طازج

القهوة والشاي

شاي أفانتشا | متجر شاي محّلي يقّدم مجموعة من أنواع الشاي 
الفاخرة ذات الورقة الكاملة، وأشهى خلطات األعشاب المغلية.

نايتجار كوفي | محمصة في دبي تقّدم حبوب قهوة مستقدمة من 
مصادر مستدامة من بوروندي، رواندا وكولومبيا.

 15 إسبريسو  

 18 دبل إسبريسو / أميريكانو  

 20 كابوتشينو / قهوة بيضاء / التيه  

 25 شوكوالتة ساخنة  

 22 قهوة تركية  

المياه والمشروبات الغازية
15/10 مياه محلّية 500 مل / 1.5 لتر 

26/16 سان بينيديتو 500 مل/ 750 مل 

 19 مشروبات غازية 

(D) - Contains Dairy, (G) - Gluten, (N) - Contains Nuts, (S) - Contains Shellfish
All prices are in UAE Dirhams (AED) and include 10% Service Charge, 7% Municipality 
Fee and 5% VAT. If you have any concerns regarding food allergies, please alert your 
server prior to ordering as dishes may contain traces of allergens. Consumption of raw or 
undercooked animal, seafood or poultry products such as eggs may increase your risk of 
food-borne illness. Written further information is available upon request.
Menu with calorie count available upon request.

)م( - مكّسرات، )ث( ثمار البحر، )أ( - مشتقات األلبان، )غ( - غلوتين
ميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل نسبة 10 بالمئة من رسوم الخدمة، و7 بالمئة من رسوم البلدية و5 

بالمئة من الضريبة على القيمة المضافة. الرجاء تنبيه النادل إذا كنت تعاني من الحساسية على أي نوع من 
األغذية قبل أن تطلب الطعام لتتأّكد من عدم وجود مكّونات مسّببة ألي حّساسية. قد يؤدي تناول 

المأكوالت البحرية الحيوانية النيئة او غير المطبوخة جيدا او منتجات الدواجن مثل البيض الى زيادة خطر 
االصابة باالمراض التي تنتقل عن طريق االغذية. تتوفر معلومات اضافية عند الطلب.

الئحة الطعام متوفرة مع السعرات الحرارية عند الطلب



WHITE WINE                                    GLS/BTL 

Da Luca | Terre Siciliane  40/195
Italy | Pinot Grigio 

Kapuka 65/310
New Zealand | Sauvignon Blanc 

Massaya 65/320
Lebanon | Obeidi / Sauvignon Blanc

19 Crimes 65/310
Australia | Chardonnay

Unplugged Tesch  310
Germany | Riesling 

Langlois Sancerre Blanc 495
France | Sancerre Blanc

Domaine Drouhin Vaudon 570
France | Chardonnay / Chablis

Domaine Cordier | Pouilly-Fuissé 720
France | Chardonnay / Organic

RED WINE
Da Luca | Terre Siciliane 40/195
Italy | Nero d’Avola  

Woodbridge 65/310
USA  | Cabernet Sauvignon

Masaya | Le Colombier  65/320
Lebanon | Cinsault

Kaiken | Malbec Ultra  90/440
Argentina

Chianti | Classic Bottega  110/530
Italy | Sangiovese

Marques De Casa Concha  390
Chile | Cabernet Sauvignon

Laforet Bourgogn  570
France | Pinot Noir 

Torres Celeste 460
Spain | Ribera Del Duero

ROSE WINE    
Colombelle  40/195 
France | Blend

Minuty Côtes de Provence 85/330
France | Southern Rhone Red Blend

Villa Wolf   290
Germany | Pinot Noir 

Mirabeau  300
France | Grenache / Cinsault / Syrah

BUBBLES   
Conte Fosco Cuvée | Brut  40/190
Australia | Chardonnay

Laurent-Perrier Brut  650
France | Champagne Blend 

Prosecco Superiore | Brut “JEIO”  310
Italy

CLASSIC COCKTAILS  

Mojito 60
Rum / Mint / Lime / Soda

Mai Tai 60
Dark & White Rum / Amaretto / Lime 

Negroni 60
Gin / Vermouth / Campari

Espresso Martini 60
Vodka / Coffee Liqueur / Espresso 

Old Fashion 60
Bourbon / Brown Sugar / Angostura Bitter

Bloody Mary 60
Vodka / Tomato Juice / Worcestershire / Tabasco / Lemon / Salt / Pepper 

Mimosa 60
Sparkling Wine / Orange Juice

Bellini 60
Sparkling Wine / Peach Purée

BEER & CIDER
Heineken  48

Peroni  48

Corona  48

Estrella  48

500 Ml Bulmers Cider 55

Hoegaarden 55

Non-Alcoholic Beer 28

All prices are in UAE Dirhams (AED) and include 10% Service Charge, 7% Municipality 
Fee and 5% VAT. If you have any concerns regarding food allergies, please alert your 
server prior to ordering as dishes may contain traces of allergens.

ميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل نسبة 10 بالمئة من رسوم الخدمة، و7 بالمئة من رسوم البلدية و5 
بالمئة من الضريبة على القيمة المضافة. الرجاء تنبيه النادل إذا كنت تعاني من الحساسية على أي نوع من 

األغذية قبل أن تطلب الطعام لتتأّكد من عدم وجود مكّونات مسّببة ألي حّساسية.

beverage Menu


