
(S): Spicy  (N): Nuts  (WF): Wheat free  (VG): Vegan (No diary, No animal products)  (SD): Signature Dish (D): Dairy (N): Nuts (H): Healthy
(P): Paleo (Animal protein, No cereals, No grains, No diary) (V): Vegetarian (No animal products, diary and honey) (IH): Inspired by Her

All prices are in AED and are inclusive of 7% Municipality fees & 10% service charge and 5%VAT

PALEO R’ CHICKEN SALAD 
(P) (N) (KT)
Cajun spice chicken, cherry tomato, boiled 
egg, rocket leave, toasted slice almonds, 
avocado with vegan pesto dressing

AED 65

THANASIS GREEK SALAD (D)
Diced tomato, lettuce, cucumber, bell 
pepper, kalamata olives, onions oregano, 
feta cheese & olive with apple cider vinegar 
dressing.

AED 55

HEIRLOOM TOMATO & CA-
PRESE (D) (N)
Rocket leaves, heirloom tomato, mozzarella 
cheese and drizzle With pesto dressing from 
our garden.

AED 70

LEBANESE COLD MEZZEH
(D) (N)
Hummus, beetroot moutabal, stuffed vines 
leaves, quinoa tabbouleh, fattoush. Served 
with arabic bread.

AED 90

THAI PRAWN SALAD
(N) (S) (P) (KT)
Marinated prawns, tender coconut, cherry 
tomato, cucumber, coriander, thai creamy 
dressing and Cashew nuts.

AED 75

PALEO CRAB, MANGO,
AVOCADO SALAD (P) (N) (KT)
Jumbo crab lump, avocado, mango, spring 
lettuce with lemon house vinaigrette.

AED 70

VEGAN QUINOA
BEET SALAD (VG)
Roasted beetroot, kale, quinoa, dried figs,
rocket leaves sunflower seeds with pure
honey balsamic dressing

Inspired by Mary Berry
Mary describes her cooking style as 'family'
practical, healthy recipes that use a little
less animal fat and incorporate lots of fresh
ingredients. In June 2009, Mary was presented
with a Lifetime Achievement Award by the
Guild of Food Writers.

AED 65

  

KALE-MINE CAESAR SALAD
(P) (N) (D)
Crispy romaine, kale, sundried tomato,
avocado, parmesan cheese, Caesar dressing
served with bee pollen brown toast.

AED 60 Plain
AED 70 Chicken 
AED 75 Marinated Prawns

BREEZE SALADS & APPETIZERS



قائمة ريبلز
سلطة سيزر مع الكايل (ب) (م) (ح

 ماني، كايل، طماطم مجّففة، أفوكادو، جبنة
م مع التوست ا�سمر  البارميزان، صلصة السيزر ُيقدَّ

بلقاح النحل

سلطة باليو الدجاج (ب) (م) (ك

درهم 65 

 دجاج متبل بالكاجون، طماطم كرزية، بيضة
 مسلوقة، أوراق الجرجير، شرائح اللوز المحّمص،

أفوكادو مع صلصة البستو الخضرية

سلطة كابريزي مع الطماطم (ح) (م

درهم 70

 أوراق الجرجير، طماطم، جبنة الموزاريال مع
صلصة البستو من حديقتنا

مازة باردة لبنانية (ح) (م) 90 درهم

درهم 90
م مع الخبز العربي كينوا تبولة، فتوش. ُتقدَّ

سلطة الروبيان التايلندية (م) (ف) (ب) (ك

درهم 75

 متّبل، جوز الهند، طماطم كرزية، خيار، كزبرة،
 صلصة الكريما التايلندية والكاجو

عادية 60 درهم
مع الدجاج 70 درهم

مع الروبيان 75 درهم

سلطة يونانية (ح

درهم 55

 طماطم مقّطعة، خس، خيار، زيتون، فليفلة، بصل،
مردقوش، جبنة فيتا، زيتون، مع صلصة خل التفاح

سلطة باليو السلطعون مع
المانغا وا�فوكادو (ب) (م) (ك

درهم 70

 سلطعون، أفوكادو، مانغا، خس مع صلصة
.الليمون الحامض والخل

سلطة الكينوا والشمندر (خ

درهم 65

 شمندر مشوي، كايل، كينوا، تين مجّفف، أوراق
 الجرجير، بذور دوار الشمس، مع الصلصة البلسمية

والعسل

مستوحاة من ماري بيري
 تصف ماري طريقة طهوها بأنها عائلية - وهي

 تستخدم في وصفاتها السهلة والصحية القليل
 من الدهون الحيوانية مقابل الكثير من المكونات
 الطازجة. في يونيو 2009، حصلت ماري على جائزة

.""ذا غيلد فور فود رايترز

 ف): يحتوي على الفلفل الحار (م) يحتوي على مكسرات (خ ق): خاٍل من القمح (خ) خضري: (من دون مشتقات الحليب أو أي منتجات حيوانية) (ط خ):)
 طبق خاص (ح): يحتوي على الحليب (م) يحتوي على مكسرات (ص): صحي (ب): باليو (بروتين حيواني، ال يحتوي على الحبوب أو البذور أو مشتقات

الحليب) (ن): نباتي (ال يحتوي على منتجات حيوانية أو مشتقات الحليب أو العسل) (مستوحاة): مستوحاة منها

لدرهم ا¹ماراتي وتشمل %7 رسوم بلدية و%10 رسوم خدمة و%5 ضريبة على القيمة المضافة

 



PROTEIN CHICKEN BURGER 
(P) (KT) (W)
Lean chicken Pattie, balsamic onion, 
tomato, gherkins and lettuce in brioche 
bun.

AED 80

GOOD FAT BEEF BURGER
(P) (KT) (W)
80% lean beef 20% fat Pattie, balsamic onion, 
tomato, gherkins and lettuce in brioche bun.

AED 90

VEGAN QUINOA BURGER 
(V) (VG) (N)
Quinoa beetroot patty, tomato, lettuce, 
pickles and R’ avocado spread on por-
tobello mushroom or whole grain bun.

AED 70

BURGERS
healthy options is available please refer to server

GOOD MOOD BREAD LOUNGERS
Served with your choice of dehydrated 37°C vegetable chips

or roasted sweet potatoes Or mesculin salad.

PERI PERI CHICKEN SANDWICH 
(P) (N) (W) 
Red onions, sundried tomato jalapeno and 
nutty avocado spread on ciabatta bread.

Inspired by Lorraine Pascale
Lorraine then did a two-year foundation degree 
in International Culinary Arts in Pastry and 
worked in some of the most renowned kitchens 
in the world, Justine Pattison.

AED 80

RIPPLES CLUB SANDWICH (W)
Whole wheat toasted bread with grilled 
chicken, boiled eggs, turkey bacon, fresh 
tomato and pickles

AED 80

TUNA PANINI (W)
Roca, tomato, onions, light tuna flakes, 
celery, pickles in pur pur bread.

AED 75

CAPRESE FOCACCIA
(D) (N) (W)
Spread with pesto, grilled zucchini, 
tomato, rocket and buffalo mozzarella 
cheese in ciabatta bread.

AED 75

ROASTED BEEF RUBBEN 
SANDWICH (N) (W)
Prime beef pastrami balsamic onions, 
baby spinach, tomato, gherkins on 
homemade pur pur bread.

AED 80

EL BURRITO VEGANO
(VG) (W)
Roasted marinated onions and trio color 
peppers, quinoa, kidney beans and guaca-
mole, in green spinach flat bread.

AED 75

SANDWICHES
healthy options is available please refer to server

(S): Spicy  (N): Nuts  (WF): Wheat free  (VG): Vegan (No diary, No animal products)  (SD): Signature Dish (D): Dairy (N): Nuts (H): Healthy
(P): Paleo (Animal protein, No cereals, No grains, No diary) (V): Vegetarian (No animal products, diary and honey) (IH): Inspired by Her

All prices are in AED and are inclusive of 7% Municipality fees & 10% service charge and 5%VAT



تشكيلة من الخبز

كابريزي فوكاتشيا (ح) (م) (ق

درهم 75

 مع صلصة البستو، كوسا مشوي، طماطم،
روكا، بوفالو موزاريال، في خبز تشياباتا

سندويش دجاج بيري بيري (ب) (م) (ق

درهم 80

 بصل أحمر، طماطم مجّففة، هالبينو، أفوكادو
مهروسة مع المكّسرات على خبز شياباتا

مستوحاة من لوران باسكال
 تحمل لوران شهادة في فنون المطبخ العالمي وقد

 عملت في العديد من المطابخ المشهورة في
العالم

ايل بوريتو الخضرية (خ) (ق

 درهم 75

 مشّكلة، كينوا، فاصولياء حمراء، غواكامولي، 
في خبز السبانخ ا�خضر  الصغير

تونا بانيني (ق) 75 درهم

درهم 75
تونا، كرفس، مخّلل في خبز بوربور

سندويش روبين بلحم البقر المشوي (م) (ق

درهم 80

 بقر، شرائح البصل المقّلاة مع الصلصة
 البلسمية، سبانخ صغيرة، طماطم، خيار صغير

مخّلل، على خبز بور بور
ريبلز كلوب ساندويش (ق

درهم 80

 محّمص مع الدجاج المشوي، بيض مسلوق، لحم
الديك الرومي المقّدد، طماطم طازجة، ومخّلل

برغر خضرية بالكينوا (ن) (خ) (م

 درهم 70

 من الشمندر والكينوا، طماطم، خس، مخّلل، أفوكادو
مهروسة على خبزة قمحة كاملة أو خبزة الفطر

برغر بروتين الدجاج (ب) (ك) (ق

 درهم 80

 الدجاج، بصل مقّلى بالصلصة البلسمية، طماطم،
خيار صغير مخّلل، وخس في خبزة بريوش

برغر الدهون الصحية باللحم (ب) (ك) (ق

درهم 90

 قرص لحم %80، دهون %20، بصل مقّلى بالصلصة البلسمية،
طماطم، خيار صغير مخّلل وخس في خبزة بريوش

 مع خياركم من رقائق الخضار المجّففة على حرارة 37 درجة مئوية، أو
.البطاطس الحلوة المشوية أو سلطة الورقيات الخضراء

السندويشات
(يرجى استشارة النادل

البرغر
(صحية، يرجى استشارة النادل

 ف): يحتوي على الفلفل الحار (م) يحتوي على مكسرات (خ ق): خاٍل من القمح (خ) خضري: (من دون مشتقات الحليب أو أي منتجات حيوانية) (ط خ):)
 طبق خاص (ح): يحتوي على الحليب (م) يحتوي على مكسرات (ص): صحي (ب): باليو (بروتين حيواني، ال يحتوي على الحبوب أو البذور أو مشتقات

الحليب) (ن): نباتي (ال يحتوي على منتجات حيوانية أو مشتقات الحليب أو العسل) (مستوحاة): مستوحاة منها

لدرهم ا¹ماراتي وتشمل %7 رسوم بلدية و%10 رسوم خدمة و%5 ضريبة على القيمة المضافة

 



CHIPOTLE CHICKEN WINGS 
(S)
Overnight marinated buffalo chicken wing 
with chipotle BBQ sauce.

AED 65

PILE-UP NACHOS
Toasted nachos with cheese sauce, gua-
camole, pico di gallo, salsa and jalapeno 
chili.

AED 55

MÉLANGE OF CRISPY 
CRUNCH (W)
Crispy fried chicken Wings, jalapeno cheese 
sticks, chicken popcorn, chicken hot strips 
with sweet chili sauce and aioli.

AED 75

SPAGHETTI OR PENNE
(P) (D)(W)
You’re choice from:
Vegan Arabiata (Hot & Spicy) (S)
Paleo Bolognaise (Grinded Beef and
Tomato Sauce) (P) 
Agileo Olio En Pepperoncino

AED 75

COMFY WAVES

MEXICANA PICANTE WITH 
CHICKEN (D) (S) (W) 
Spicy tomato, Mozzarella cheese, Chick-
en, roasted peppers, red onions, orega-
no.

AED 80

PIZZA ALL' ARAGOSTA
(D) (W)
Lobster, tomato, mozzarella cheese, 
cherry tomato, oregano.

AED 95 

GREEN HEART (VG) (N) (W)
Tomato, vegan cheese, fresh basil, large 
eggplant, mixed capsicums, pesto, button 
mushrooms, red onions, oregano on vegan 
crust.

Inspired by Lorraine Pascale
Lorraine then did a two-year foundation 
degree in International Culinary Arts in Pastry 
and worked in some of the most renowned 
kitchens in the world, including Petrus, The 
Mandarin Oriental, Gilgamesh and The Wolse-
ley, later starting her own business making 
celebration cakes. Lorraine’s first TV series is 
BBC Two’s Baking Made Easy.

AED 65

PIZZA MARGHERITA (D) (W)
Tomato, mozzarella cheese and fresh 
basil from our garden.

AED 70

PIZZA

(S): Spicy  (N): Nuts  (WF): Wheat free  (VG): Vegan (No diary, No animal products)  (SD): Signature Dish (D): Dairy (N): Nuts (H): Healthy
(P): Paleo (Animal protein, No cereals, No grains, No diary) (V): Vegetarian (No animal products, diary and honey) (IH): Inspired by Her

All prices are in AED and are inclusive of 7% Municipality fees & 10% service charge and 5%VAT



لفافة الخضار (خ) (م) (ق) 65 درهم

درهم 65

 طماطم، جبنة خضرية، حبق طازج، باذنجان كبير،
 فليفلة مشّكلة، بستو، فطر، بصل أحمر، مردقوش

على عجينة خضرية

تشكيلة من المقرمشات (ق

درهم 75

 أفخاذ الدجاج المقلية المقرمشة، أصابع الجبنة
 والهالبينو، فوشار الدجاج، أصابع الدجاج الحار مع

الصلصة الحلوة الحارة وصلصة الثوم

جوانج الدجاج شيبوتلي (ف

درهم 65
ع صلصة الباربكيو شيبوتلي

ناتشوز 55 درهم

درهم 55

 ناتشوز محّمصة مع صلصة الجبنة، غواكامولي، بيكو
باستا سباغيتي أو بيني (ب) (ح) (قدي غالو، صلصة الطماطم المكسيكية، هالبينو

:خياركم من

أرابياتا خضرية (حارة) (ف
باليو بولونيز (لحم مفروم وصلصة الطماطم) (ب

ثوم وزيت وفلفل حار

بيكانتي مكسيكية مع الدجاج (ح) (ف) (ق

درهم80 

 طماطم حارة، جبنة الموزاريال، دجاج، فليفلة
مشوية، بصل أحمر، مردقوش

بيتزا أالراغوستا (ح) (ق) 95 درهم

درهم 95

 كركند، طماطم، جبنة الموزاريال،
طماطم كرزية، مردقوش

بيتزا مارغريتا (ح) (ق) 70 درهم

درهم 70

 طماطم، جبنة الموزاريال مع صلصة
البستو من حديقتنا

مستوحاة من لوران باسكال
 تحمل لوران شهادة في فنون المطبخ العالمي وقد

 عملت في العديد من المطابخ المشهورة في العالم،
 مثل بتروس، ذا ماندارين أورينتال، جلجامش، ذا والسلي،

 لتبدأ بعدها عملها الخاص في ابتكار كعكات ا¬عياد.
 وقد كان "بايكنغ مايد إيزي" على قناة بي بي سي 2 أول

.برنامج للوران

بيتزا

موجات مريحة

 ف): يحتوي على الفلفل الحار (م) يحتوي على مكسرات (خ ق): خاٍل من القمح (خ) خضري: (من دون مشتقات الحليب أو أي منتجات حيوانية) (ط خ):)
 طبق خاص (ح): يحتوي على الحليب (م) يحتوي على مكسرات (ص): صحي (ب): باليو (بروتين حيواني، ال يحتوي على الحبوب أو البذور أو مشتقات

الحليب) (ن): نباتي (ال يحتوي على منتجات حيوانية أو مشتقات الحليب أو العسل) (مستوحاة): مستوحاة منها

لدرهم ا¹ماراتي وتشمل %7 رسوم بلدية و%10 رسوم خدمة و%5 ضريبة على القيمة المضافة

 



DROOPY HOT DOG
Chicken hotdog with wheat bun toasted.

AED 30

PASTA (W)
Spaghetti with tomato sauce.

AED 35

SIMBA’S CHICKEN NUGGET
Crispy chicken nuggets with fries.

AED 25

POP-UP CHICKEN POP-
CORN
Crunchy chicken popcorn with green 
salad.

AED 30
TICK –TRACK FRIES
French fries.

AED 20

KEDDIE’S GOOD VIBES MENU

EXOTIC FRUITS PLATE (D)
Mangos tine, rambutan, pineapple,
watermelon, cantaloupe, mango.

AED 65

ICE CREAM (D)
Please check with server for available 
flavors.

AED 20 /per scoop

PALEO WHOLE SOME OF FIGS 
(P) (N)
Delight of Cashew, figs, almond milk, pure 
maple syrup, forest berries and house made 
compote.

AED 50

CHEWY UPSIDE DOWN (P) (N)
House made exotic paleo pineapple upside 
down cake.

AED 50

CASHEW CHEESE (V) (N)
Activated charcoal vegan cheesecake
with cashew cream.

AED 50

GIANT OREO CHEESECAKE 
SUNDAE (D)
Oreo cream cheese cold cheese cake 
with selection of ice creams

Inspired By Lindsay Conchar
As someone who grew up cooking with her 
mom and baking from a box, I know it can 
be intimidating sometimes. I want everyone 
to be successful in the kitchen,

AED 50

CHURROS (D) (N)
Crunchy crispy mexican churros accompa-
nied with nutella and sweet cream.

AED 50

CHILLED MANGO MOJITO 
REFRESHER (D)
Exotic mango pudding with spicy coulis.

AED 50

SWEET RIPPLING’S

(S): Spicy  (N): Nuts  (WF): Wheat free  (VG): Vegan (No diary, No animal products)  (SD): Signature Dish (D): Dairy (N): Nuts (H): Healthy
(P): Paleo (Animal protein, No cereals, No grains, No diary) (V): Vegetarian (No animal products, diary and honey) (IH): Inspired by Her

All prices are in AED and are inclusive of 7% Municipality fees & 10% service charge and 5%VAT



فوشار الدجاج 30 درهم
فوشار الدجاج المقرمش مع السلطة الخضراء

هوت دوغ 30 درهم
.الدجاج مع الخبز المحّمص

باستا (ق) 35 درهم
سباغيتي مع صلصة الطماطم

ناغتس الدجاج سيمبا 25 درهم
ناغتس الدجاج مع البطاطس المقلية

بطاطس مقلية تريك تراك 20 درهم
بطاطس مقلية

قائمة طعام ا�طفال

طبق الفواكه االستوائية (ح) 65 درهم

درهم 65

درهم 20 / لكل مغرفة

مانغوستين، رامبوتان، أناناس، بطيخ، شمام، مانغا

 (مثلجات (ن
النادل عن النكهات المتوفرة

حلوى التين (ب) (م

درهم 50

 حلوى التين والكاجو وحليب اللوز، وشراب
القيقب، والتوت البري، والكومبوت

الكعكة المقلوبة (ب) (م

درهم 50
كعكة ا�ناناس االستوائية باليو المقلوبة

تشيزكيك بالكاجو (خ) (م

درهم 50
تشيزكيك خضري مع كريما الكاجو

تشوروس (ح) (م

درهم 50

 تشوروس مكسيكي مقرمش مع النوتيال
والكريما الحلوة

موهيتو المانغا المّثلجة (ح

درهم 50
بودينغ المانغا االستوائية مع صلصة الكولي

حلويات ريبلز
مثلجات صانداي با�وريو (ح) 50 درهم

تشيزكيك مع كريما أوريو مع تشكيلة من المثلجات

مستوحى من ليندساي كونشار
 نشأت وأنا أطهو مع والدتي، وأحّضر الكعكات من
 العلب الجاهزة، أدرك أّن ا¬مر يمكن أن يكون مربك²
.أحيان². أريد أن يكون كل شخص ناجح² في المطبخ

 ف): يحتوي على الفلفل الحار (م) يحتوي على مكسرات (خ ق): خاٍل من القمح (خ) خضري: (من دون مشتقات الحليب أو أي منتجات حيوانية) (ط خ):)
 طبق خاص (ح): يحتوي على الحليب (م) يحتوي على مكسرات (ص): صحي (ب): باليو (بروتين حيواني، ال يحتوي على الحبوب أو البذور أو مشتقات

الحليب) (ن): نباتي (ال يحتوي على منتجات حيوانية أو مشتقات الحليب أو العسل) (مستوحاة): مستوحاة منها

لدرهم ا¹ماراتي وتشمل %7 رسوم بلدية و%10 رسوم خدمة و%5 ضريبة على القيمة المضافة

 



BEVERAGE LIST
WELLNESS SHOT
Orange, Ginger & Turmeric

AED 5

GINGER JUICE
Healthy digestion and immunity

AED 5

LEMON JUICE
Weight-Loss Aid

AED 5

VITALITY DRINKS
Vitality drinks gives you physical and mental strength

with a feeling of aliveness

AED 42

RAINBOW
Carrot, ginger, pineapple
Inspired by Naomi Campbell (Model)

SLIM DOWN  
Fresh carrots, orange, beetroot,
apple and celery

MINT COOLER 
Mangoes, cantaloupe melon, fresh mint

BLUEBERRY AND
RASPBERRY CRUSH 
Fresh blueberries and raspberries

COLD PRESS JUICES
Ultimate detoxifying juice freshly squeezed in a cold press or masticating juicer keeping
intact all vitamins, minerals and enzymes to bring health to your body at a cellular level.

All vegan and 100% natural and fresh.

AED 35

RED BEET
Apple, orange, ginger, beetroot & activated
charcoal (Super Food) Detox the liver, boosts
immune system, excellent for brain and bones 

BETA-CAROTENE
Orange, lemon, carrot & red apple
Great for skin exposure to the sun, promotes
a healthy tanned color after sun exposure,
assists eyesight, excellent for vision, contains
high vitamins and hydrates

SWEET GREEN
Cucumber, baby spinach, orange, red apple,
turmeric powder (Super Food) Detoxes the
blood, boosts immune system, hydrates, and
good for a young skin, vitamins and minerals,
reduces inflammation and improves joints
function. 

SPICY & HEALTHY
Green apple, lemon, ginger, cayenne pepper,
bee pollen (Super Food) Boosts immune system,
helps with colds and sore throat, re-activates
metabolism, alleviates nasal congestion

(S): Spicy  (N): Nuts  (WF): Wheat free  (VG): Vegan (No diary, No animal products)  (SD): Signature Dish (D): Dairy (N): Nuts (H): Healthy
(P): Paleo (Animal protein, No cereals, No grains, No diary) (V): Vegetarian (No animal products, diary and honey) (IH): Inspired by Her

All prices are in AED and are inclusive of 7% Municipality fees & 10% service charge and 5%VAT
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بيتا كاروتين
جزر ، زنجبيل ، أناناس

(مستوحاة من نعومي كامبل (موديل

أسفل ضئيلة
، جزر طازج ، برتقال ، شمندر

تفاح وكرفس

العنب البري و
كسارة التوت
التوت والتوت الطازج

مبرد النعناع
مانجو ، شمام ، نعناع طازج

تمنحك مشروبات الحيوية القوة الجسدية والعقلية مع الشعور بالحيوية
ختيار القهوة درهم

 مشروبات حيوية

درهم 35

بيتا كاروتين

برتقال وليمون وجزر وتفاح أحمر
 مثالي لتعرض البشرة للشمس ، ويعزز لون البشرة

 الصحي بعد التعرض للشمس ، ويساعد على البصر ،
.وممتاز للرؤية ، ويحتوي على فيتامينات ومرطبات عالية

الشمندر ا�حمر

 التفاح والبرتقال والزنجبيل والشمندر والفحم
 المنشط (سوبر فود) يزيل السموم من الكبد ،
ويعزز جهاز المناعة ، وممتاز للدماغ والعظام

أخضر حلو
 خيار وسبانخ وبرتقال وتفاح أحمر ومسحوق

 الكركم (سوبر فود) يزيل السموم من الدم ،
 يقوي جهاز المناعة ، يرطب ، ومفيد للبشرة الفتية

 ، فيتامينات ومعادن ، يقلل االلتهاب ويحسن
.وظيفة المفاصل

حار وصحي
 تفاح أخضر ، ليمون ، زنجبيل ، فلفل حريف ، حبوب

(لقاح نحل (سوبر فوود
 يقوي جهاز المناعة ، ويساعد في نزالت البرد

 والتهاب الحلق ، ويعيد تنشيط التمثيل الغذائي ،
ويخفف من احتقان ا�نف

عصير إزالة السموم النهائي معصور طازًجا في عصر بارد أو مضغ حفظ العصارة
.سليم جميع الفيتامينات والمعادن واºنزيمات لجلب الصحة لجسمك على المستوى الخلوي

.كلها نباتية و ٪100 طبيعية وطازجة

عصائر باردة

عصير ليمون

درهم 5
مساعدات إنقاص الوزن

لقطة العافية

درهم 5
البرتقال والزنجبيل والكركم

شراب الزنجبيل

درهم 5
                                                                        الهضم الصحي والمناعة

قائمة المشروبات

 ف): يحتوي على الفلفل الحار (م) يحتوي على مكسرات (خ ق): خاٍل من القمح (خ) خضري: (من دون مشتقات الحليب أو أي منتجات حيوانية) (ط خ):)
 طبق خاص (ح): يحتوي على الحليب (م) يحتوي على مكسرات (ص): صحي (ب): باليو (بروتين حيواني، ال يحتوي على الحبوب أو البذور أو مشتقات

الحليب) (ن): نباتي (ال يحتوي على منتجات حيوانية أو مشتقات الحليب أو العسل) (مستوحاة): مستوحاة منها

لدرهم ا¹ماراتي وتشمل %7 رسوم بلدية و%10 رسوم خدمة و%5 ضريبة على القيمة المضافة

 



COFFEE SELECTIONS
All coffees are served with Sugar Cane juice / Brown sugar

With a choice of

ALMOND MILK, COCONUT MILK,
RICE MILK, SOYA MILK,
CAMEL MILK
AED 5

DECAFFEINATED COFFEE
ESPRESSO
MACCHIATO
AMERICANO
AED 27

DOUBLE ESPRESSO
CAPPUCCINO
LATTE
MOCHA
AED 32

SMOOTHIES
Smoothies are cool and healthy blended beverages, made from yoghurt,

ice cream, raw honey and a wide variety of fresh fruits

AED 42

SPINACH SMOOTHIE
Spinach, banana, rice milk, almond 

Inspired by Jennifer Lopez
(Singer and Actress)

PARADISE FREEZE
Fresh banana, strawberries and mango 

BLUEBERRY SUNSHINE
Blueberries

SUNSET
Mango, cranberry, 7UP 

LEMONGRASS BANANA
Banana, lemongrass, coconut milk,
raw honey

CINDERELLA
Lemon, orange, pineapple grenadine,
soda water 

REGULAR DRINKS
FRESH SQUEEZED JUICES
Orange
Watermelon
Pineapple
AED 35

WATERS
LOCAL WATER
AED 15 Small
AED 20 Large

SAN BENEDETTO
AED 20 Small
AED 30 Large

NON ALCOHOLIC BEER
AED 35

SOFT DRINKS
AED 35

ORGANIC COLA
AED 35

(S): Spicy  (N): Nuts  (WF): Wheat free  (VG): Vegan (No diary, No animal products)  (SD): Signature Dish (D): Dairy (N): Nuts (H): Healthy
(P): Paleo (Animal protein, No cereals, No grains, No diary) (V): Vegetarian (No animal products, diary and honey) (IH): Inspired by Her

All prices are in AED and are inclusive of 7% Municipality fees & 10% service charge and 5%VAT



درهم 35

درهم 35

درهم 5

درهم 27 درهم 32

جميع أنواع القهوة تقدم مع عصير قصب السكر / سكر بني

مع اختيار

المشروبات الغازية

درهم 35
درهم 35

درهم 15

درهم 20
درهم 30

درهم 20

أورجانيك كول
بيرة غير كحولية

مياه

قهوة منزوعة الكافيين
اسبريسو

ماكياتو
أمريكانو 27

دبل اسبريسو
كابتشينو

التيه
موكا 32

سان بنديتو

العصائر الطازجة
البرتقاليالمياه المحلية

بطيخ
أناناس

حليب جوز الهند
 حليب أرز إضافي

حليب الصويا
حليب ا¹بل

مختارات القهوة

مشروبات عادية

درهم 42

سندريال
تجمد الجنةليمون ، برتقال ، غرنادين أناناس ، ماء صودا

موز طازج ، فراولة و مانجو

توت بري صن شاين
توت

سموثي السبانخ
سبانخ ، موز ، حليب أرز ، لوز

(مستوحاة من جينيفر لوبيز (مغنية وممثلة ليمون جراس الموز
موز ، ليمون ، حليب جوز الهند ، عسل خام

غروب
مانجو ، توت بري ، سفن اب

 العصائر هي مشروبات مخلوطة باردة وصحية ، مصنوعة من الزبادي وا¾يس
كريم والعسل الخام ومجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة

سموثي


