
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.

BREAKFAST MENU

Arabic breakfast

Hummus, falafel, foul mudamas, halloumi cheese
Labneh, extra virgin olive oil, zaatar, olives

Eggs your style: omelet, poached, sunny side, boiled / Special: Shakshuka
Warm manakish zaatar, manakish cheese

Brown and white Arabic bread, bread rolls, zaatar croissant, cheese croissant
Selection of jams, honey and butter

Seasonal sliced fruits
Fresh Juice of the Day

Coffee or Tea

English breakfast

Beef sausages, turkey bacon, and baked beans, grilled tomatoes, sautéed 
mushrooms

Pancakes with berries and maple syrup
Almond muesli

Eggs your style: omelet, poached, sunny side, boiled
Special: English scrambled eggs with cheddar and asparagus on toast.

Farmhouse loaf, warm English muffins, walnut loaf, croissant
Selection of jams, honey and butter

Seasonal sliced fruits
Fresh juice of the day

Coffee or Tea

Mediterranean breakfast

Caprese avocado toast with vine ripened tomatoes
Spinach and feta quiche

Eggs your style: omelet, poached, sunny side, boiled, egg white and 
asparagus omelet

Greek yogurt
French baguette, sun dried tomato rolls, olive bread, croissant, Danish

Selection of jams, honey and butter
Seasonal sliced fruits

Fresh juice of day
Coffee or Tea

AED 175 NET FOR 1 person
AED 275 FOR 2 persons



األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي، وتشمل رسم الخدمة وجميع الرسوم الحكومية المحلية والضرائب.

قائمة الفطور

فطور عربي
حمص ، فالفل ، فول مدمس ، جبن�ة حلوم
لبن�ة ، زيت زيتون بكر ممتاز ، زعتر ، زيتون

البيض على طريقتك: عجة ، مسلوق ، صين سايد ، مسلوق / خاص: شكشوكة
مناقيش زعتر ، مناقيش جبن�ة

خبز عربي بين وأبيض ، لفائف خبز ، كرواسون زعتر ، كرواسون بالجبن�ة
مختارات من المربي�ات والعسل والزبدة

فواكه موسمية مقطعة
عصير اليوم الطازج

قهوة أو شاي

وجبة اإلفطار االنجليزية
سجق بقري ، لحم ديك رويم مقدد ، فاصوليا مطبوخة ، طماطم مشوية ، فطر سوتي�ه

الفطائر مع التوت وشراب القيقب
موسلي اللوز

بيض على طريقتك: عجة ، مسلوق ، صين سايد ، مسلوق خاص: بيض مخفوق إنجليزي مع 
شيدر وهليون على توست.

رغيف مزرعة ، مافن إنجليزي ، رغيف جوز ، كرواسون
مختارات من المربي�ات والعسل والزبدة

فواكه موسمية مقطعة
عصير اليوم الطازج

قهوة أو شاي

إفطار البحر األبيض المتوسط
توست كابريزي باألفوكادو مع الطماطم الناضجة

السبانخ والكييش الفيت�ا
بيض على طريقتك: عجة ، مسلوق ، جانب مشمس ، مسلوق ، بي�اض بيض وعجة الهليون

زبادي يوناني
خبز فرنيس ، لفائف طماطم مجففة ، خبز زيتون ، كرواسون ، دنماركي

مختارات من المربي�ات والعسل والزبدة
فواكه موسمية مقطعة

عصير طازج في اليوم
قهوة أو شاي

١٧٥ درهم للشخص الواحد
٢٧٥ درهم لشخصين


