
     GrazeDubai

(A) - Contains Alcohol, (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.

AED 195 per person

NO  BULL

Appetizers 
BEEF MARMALADE TOAST 
Braised Beef, Gruyere, Pickles, Onions, Chives 

BURATTA (N) 
Mushroom, Truffle, Lambs Lettuce, Pine Nuts

DEEP FRIED CALAMARI 
Chipotle Mayonnaise, Lime, Parsley

GRAZE CAESAR SALAD
Romaine, Kale, Anchovies, Egg, Pancetta, Parmesan

3 FIN DE CLAIRE OYSTERS (S)
Freshly Shucked, Lemon, Lime, Mignonette Sauce

AUSTRALIAN BLACK ANGUS 
FLANK STEAK 250GRS

FILET MIGNON 250GRS

NEW YORK STRIP 350GRS 

RIB EYE 350GRS

BRAISED BLACK ANGUS SHORT RIB 450GR

GRAZE BURGER 
Beef, Gruyere Cheese, Caramelized Onions, Chipotle 
Mayonnaise, Rocket Leaves

SIDES
MASHED POTATO

STEAKHOUSE FRIES 

SWEET POTATO FRIES

WOOD FIRED VEGETABLES 

MIXED GREEN SALAD

SAUCE
BÉARNAISE

CHIMICHURRI

WILD MUSHROOM CREAM

BLACK PEPPERCORN

STEAKHOUSE BUTTER

DESSERT
ICE CREAM 
Vanilla
Chocolate
Strawberry



     GrazeDubai

(ك) - كحول, (م) - مكّسرات, (ث) - قشرّيات .
 ا�سعار المذكورة بالدرهم و تشمل %10 رسوم خدمة و %7 رسوم بلدية و %5 ضريبة القيمة المضافة.

إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية ، يرجى تنبيه الخادم الخاص بك قبل الطلب �ن ا�طباق قد تحتوي على آثار مسببات الحساسية.

للفرد درهم   ١٩٥

المقّبالت
توست فرنسي مع مرمالد ولحم البقر  

لحم بقر مطهي ببطء، جبنة غرويير، مخّلل، بصل، ثوم معّمر

بوراتا (م)   
فطر، كمأة، خّس، صنوبر

كاالماري مقلي  
مايونيز بالشيبوتلي، اليم، بقدونس

سلطة سيزر على طريقة غرايز  
خّس روماني، كرنب، أنشوفة، بيض، بانشيتا، جبنة بارميزان

طبق المحار "فان دو كلير" 3 قطع (ث)
ُمقّشر طازج، ليمون، اليم، صلصة مينيونيت

لحم أنغوس أسود أسترالي
تشريحة لحم خاصرة 250 غرام

فيليه مينيون 250 غرام

نيويورك ستريب 350 غرام

شريحة ريب آب 350 غرام

أضالع لحم أنغوس أسود مطهية ببطء 450 غرام

غرايز برغر 
لحم بقر، جبنة غرويير، بصل مكرمل، مايونيز بالشيبوتلي، أوراق 

جرجير

ا¦طباق الجانبية 
بطاطا مهروسة

بطاطا مقلية تحمل بصمة المطعم 

بطاطا حلوة مقلّية

خضار مشوية في فرن الحطب 

سلطة خضراء مشّكلة

الصلصات
صلصة البيارنيز

صلصة الشيميتشوري

كريمة بالفطر البري

صلصة البهار ا¦سود

صلصة زبدة تحمل بصمة المطعم

الحلويات
أصناف ا±يس كريم 

فانيال
شوكوالتة

فراولة


