






VIBRANT APPETIZERS AND SALADS

AED CALORIES

All prices are in UAE Dirhams and are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT

(H)  Healthy

(S)  Spicy

(O) Organic

(N)  Nuts

(V) Vegetarian(LC) Low-Carb (IH)  Inspired by Her

(GL) Gluten Free 

(D) Dairy

(P) Paleo (VG) Vegan

(RF)  Regional Food

(SC) Sustainability Certified(WF) Wheat Free

 

Quinoa, Avocado and Dried Cranberries Salad (VG) 68 251 kcal

Courgette, baby peas, romaine lettuce, dill with balsamic dressing 

Heirloom Tomato Caprese (D) (N) (V) 68
Heirloom tomatoes, mozzarella cheese and rocket leaves drizzled with
pesto dressing from our own garden

Inspired by Cat Cora (Culinary Artist)
She was inspired by her Greek heritage and Southern roots. Her grandfather and father were
both restaurateurs.

Salmon Carpaccio (P) (SC) 72

Salmon, baby spinach, red radish, shaved fennel and capers served with a citrus dill dressing 

Thai Papaya Salad  (N) (S) (P) 68

Green papaya, cashew nuts, shredded coconut, red chillies, coriander 
with mango lime house dressing

Crab, Mango, Avocado Salad  (P) (WF) (N) (SC) 75

Jumbo crab meat, avocado, mango, spring lettuce with lemon house vinaigrette

Balinese Style Chicken Satay  (N) 75

602 kcal

270 kcal

160 kcal

292 kcal

762 kcal

Indonesian marinated chicken strips served with cashew nut sauce and spicy sambal olek sauce

 



المقبــالت والســلطات الصحيــة

68

الخس ، والكوسا، والبازالء، والشبت، وصلصة الخل البلسميك
@جميع المكونات الموسمية من مزرعة "غرين هارت" المحلية.

68  سلطة كابريزي والطماطم الطبيعية (أ) (م) (غ ن) . . . . .

أوراق الجرجير، والطماطم الطبيعية غير المعدلة وراثًيا، وجبنة الموزاريال، والدريزل، مع صلصة البيستو المجهزة من مكونات من 
مزارعة الفندق

74 كاريتشو السلمون

68 سلطة البابايا التايالندية (م) (ح) (ب)

75

75

د.إ

صحي(ص)(ن) عضوي(ع) مشتفات االلبان (م أ) نباتي   (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان )  منخفض  الكربوهيدرات (م ك) مستوحى من المرأة (م م)

(ب)  نظام باليو الغذائي (غني بالبروتين الحيواني،     (ح)  حار (م)  مكسرات     (خ ق) خالي من مشتقات القمح      خالي من الحبوب والحبوب  ومنتجات  االلبان(غ ن) (ن م)نظام غذائي نباتي (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان والعسل) 

 

جميع ا³سعار بالدرهم ا³مارتي  ‘وتشمل رسوم البلدية المفدرة بنسبة7٪  ورسوم الخدمة 10٪  وقيمة الضريبة المضافة ٪5 



SOUP
Green Lentil Soup (VG) 48

Lentil, bok choy topped with vegan pesto sauce

Pumpkin Coconut Soup (V) (D) 48
Natural coconut milk, baked roasted pumpkin and feta cheese 

Tom Kha Goong Soup (S) (P) 48
A fragrant mixture of thai spices, hot and sour prawn lemon grass broth with mushrooms and cherry tomatoes

Soup Of The Day 48
Please ask your order taker 

COMFY BURGERS & SANDWICHES
Served with your choice of dehydrated 37°C vegetable chips or roasted sweet potatoes 

or mesclun salad 

Slow Cooked Beef with Balsamic Onion Sandwich (P) (N) 80
Grass-fed beef steak, balsamic onion,  iceberg lettuce, tomatoes, gherkins on homemade paleo protein bread

Peri-Peri Chicken Sandwich (P) (N) 80

spread

Club House Sandwich (P) (D) 75
Whole wheat toasted bread with chicken, boiled egg, fresh tomatoes and pickle

60

75

AED

 

Home made chef’s special flourless protein bread, onion rings, sundried tomatoes, jalapenoes and nutty avocado

El Burrito Vegano (VG)

Marinated roasted onions, tricolour peppers, quinoa, kidney beans and guacamole 
wrapped in green spinach tortilla bread

Vegan Quinoa Burger (V) (N) (VG)

Quinoa beetroot patty, tomatoes, lettuce, mixed pickles and R’ avocado spread on portobello
mushroom or whole grain bun

All prices are in UAE Dirhams and are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT

(H)  Healthy

(S)  Spicy

(O) Organic

(N)  Nuts

(V) Vegetarian(LC) Low-Carb (IH)  Inspired by Her

(GL) Gluten Free 

(D) Dairy

(P) Paleo (VG) Vegan

(RF)  Regional Food

(SC) Sustainability Certified(WF) Wheat Free

CALORIES

213 kcal

164 kcal

127 kcal

587 kcal

634 kcal

711 kcal

592 kcal

292/377 kcal

225/99/78 kcal



الشوربة
48

العدس، وملفوف بوك تشوي، ويضاف إليها صلصة البيستو النباتية

48 شوربة اليقطين وجوز الهند (غ ن) (أ)  
حليب جوز الهند الطبيعي، واليقطين المحمر المخبوز، وجبنة فيتا

48 شوربة تو خا جونج (ح) (ب) 
تشكيلة من التوابل التايالندية، حساء القريدس وعشب الليمون الحار والحامضي، وُتقدم مع الفطر، والطماطم الكرزية

48 شوربة اليوم
ُرجى االتصال بمتلقي الطلبات.

الساندويتشــات والبرغــر
يقدم مع اختيارك من رقائق الخضروات المجففة في 37 درجة مئوية، أو البطاطا الحلوة المحمرة، أو سلطة مسكلون

80 ساندويتش اللحم البقري المطهو على نار هادئة مع البصل مع خل البلسميك (ب) (م)

تقدم شرائح لحم بقر تغذى على العشب، والبصل المتبل بخل البلسميك، وخس آيس بيرغ، والطماطم، والخيار المخلل المضاف 
إلى خبز باليو الغني بالبروتين والمحلي الصنع.

80 ساندويتش دجاج بيري بيري (ب) (م) 

خبز البروتين المخبوز بأيدي طهاة الفندق والخالي من مادة الغلوتين، وحلقات البصل، والطماطم المجففة، والفلفل الحار، 

ساندويتش كلوب هاوس (ب) (م) 75

ُي

60 البوريتو فيجانو (ن) (غ ن) (م) 

البصل المتبل والمحمر، وثالثة أنواع من الفلفل، وحبوب الكينوا البيضاء، والفاصولياء الحمراء، وصلصة جواكامولي، وخبز تورتيال 
المحشو بالسبانخ الخضراء

75 برغر الكينوا البناتي (غ ن) (م) (ن)

د.إ

صحي(ص)(ن) عضوي(ع) مشتفات االلبان (م أ) نباتي   (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان )  منخفض  الكربوهيدرات (م ك) مستوحى من المرأة (م م)

(ب)  نظام باليو الغذائي (غني بالبروتين الحيواني،     (ح)  حار (م)  مكسرات     (خ ق) خالي من مشتقات القمح      خالي من الحبوب والحبوب  ومنتجات  االلبان(غ ن) (ن م)نظام غذائي نباتي (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان والعسل) 

جميع ا³سعار بالدرهم ا³مارتي  ‘وتشمل رسوم البلدية المفدرة بنسبة7٪  ورسوم الخدمة 10٪  وقيمة الضريبة المضافة ٪5 



MIDDLE EASTERN CUISINE
65

65

125

100

WARMTH OF THE WOOD FIRE

75

85

65

60

AED

Vegan Lebanese Cold Mezzeh (N) 

Hummus, beetroot moutabal, vine leaves, quinoa tabbouleh, fattoush 
served with arabic bread

Traditional Hot Mezze (N) (D) 

Kibbeh, cheese rokakkat, spinach fatayer, meat sambousek, mixed pickle, rocca leaves
served with yoghurt and arabic bread

Oriental Mixed Grill (D) (SC)

Chicken Kabsa (N) (RF)

Arabian fragrant rice with chicken

Lamb kofta, lamb chop, shish tawook, fish tikka served on a grilled pita bread with yoghurt
and biwaz salad

Mexicana Picante with Chicken (D) (S)  

Spicy tomatoes, mozzarella cheese, chicken, roasted peppers, red onions and
sprinkled with oregano 

Frutti Di Mare (D) (SC)

Tomatoes, mozzarella cheese, mussels, shrimps, salmon, fennel, dill, cherry tomatoes and
sprinkled with oregano 

Green Heart (VG) (N) 

Tomatoes, cashew cheese, fresh basil, large eggplant, capsicum, pesto button mushrooms, 
red onions, oregano on vegan crust
Seasonal ingredients from Green Heart local farm

Pizza Margherita (D)  

Tomatoes, mozzarella cheese and fresh basil from our own garden 

All prices are in UAE Dirhams and are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT

(H)  Healthy

(S)  Spicy

(O) Organic

(N)  Nuts

(V) Vegetarian(LC) Low-Carb (IH)  Inspired by Her

(GL) Gluten Free 

(D) Dairy

(P) Paleo (VG) Vegan

(RF)  Regional Food

(SC) Sustainability Certified(WF) Wheat Free

CALORIES

1427 kcal

947 kcal

996 kcal

1014 kcal

935 kcal

889 kcal

816 kcal

760 kcal



65 مزة لبنانية باردة نباتية (ن) (م) 

الحمص، متبل الشمندر، وأراق العنب، وحبوب الكينوا، والتبولة، والفتوش، وتقدم مع الخبز العربي

65 مزة تقليدية ساخنة (م) (أ) 

كبة، فطائر الجبنة، فطائر السبانخ، سمبوسك محشوة باللحم، والمخلالت، والجرجير، والزبادي، والخبز العربي

125 مشويات شرقية (أ)

كفتة لحم الغنم، وقطع اللحم الغنم، وشيش طاووق، وسمك تكا، وخبز بيتا المشوي، والزبادي، وسلطة بيواز

100 كبسة الدجاج (م)

الفرن من 
 @أختر نوع النظام الغذائي المفضل: تقليدي، أو باليو، أو نباتي

75 الدجاج والصلصة الحارة المكسيكية (أ) (ح)

85 فروتي دا مار (أ)

65 غرين هارت (ن) (م)
تضاف الطماطم، والكاجو، والجبنة، والريحان الطازج، والباذنجان كبير الحجم، والفلفل، وصلصلة بيستو، والفطر البرعمي، 

.

60 بيتزا مارجريتا (أ)
الطماطم، وجبنة موزاريال، والريحان من مزرعة الفندق

د.إ

صحي(ص)(ن) عضوي(ع) مشتفات االلبان (م أ) نباتي   (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان )  منخفض  الكربوهيدرات (م ك) مستوحى من المرأة (م م)

(ب)  نظام باليو الغذائي (غني بالبروتين الحيواني،     (ح)  حار (م)  مكسرات     (خ ق) خالي من مشتقات القمح      خالي من الحبوب والحبوب  ومنتجات  االلبان(غ ن) (ن م)نظام غذائي نباتي (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان والعسل) 

جميع ا³سعار بالدرهم ا³مارتي  ‘وتشمل رسوم البلدية المفدرة بنسبة7٪  ورسوم الخدمة 10٪  وقيمة الضريبة المضافة ٪5 



INDIAN RAJ CUISINE

70

70

90

MAIN COURSE SATISFACTION

AED

Vegan Veggie, Cashew Curry (N) (IH)

Mélange of vegetables cooked with cashew nut gravy served with easy vegan naan bread or
steamed rice

Inspired by Anjum Anand (British Food Writer and TV Chef of Indian Cuisine)
She has worked at restaurants in New York City, Los Angeles and New Delhi, but her preference
for simple home-style cooking has seen her inject her extensive knowledge of traditional and
regional Indian cooking into television work

Quinoa Vegetable Biryani (D) (S) (V) 
Seasonal vegetables and quinoa cooked with Indian traditional flavors
served with poppadum, raita and chutney

Chicken marinated in spices and quinoa cooked with Indian traditional flavors
served with poppadum, raita and chutney

Quinoa Chicken Biryani (D) (S) 

 

Lava Stone Grilled Tiger Prawns (SC)
with Herbs, Chilli, Lime Marinade (P) 

132
Served on a bed of roasted sweet potatoes, brocolini and kale chimichuri sauce

Surf & Turf (P) (SC)
142

Spaghetti Or Penne Or Veggie Zoodles
(Spiralized Zucchini) (P) (VG) (WF) (D)

Choose from:
• Vegan Arrabiata (S) 65
• Bolognese ground beef and tomato sauce (P) 90
• Pesto sauce (V) 75
• Cashew cream sauce (P) or VG) 80

Healthy Nasi  Goreng (N)  

Indonesian wok tossed with your choice of quinoa or rice with prawns, chicken, spices crowned 
with chicken satay, poached egg accompanied with mild chilli and cashew nut sauce 

Char grilled prime beef fillet, tiger prowns with mashed sweet potatoes and spinach

85

142

All prices are in UAE Dirhams and are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT

(H)  Healthy

(S)  Spicy

(O) Organic

(N)  Nuts

(V) Vegetarian(LC) Low-Carb (IH)  Inspired by Her

(GL) Gluten Free 

(D) Dairy

(P) Paleo (VG) Vegan

(RF)  Regional Food

(SC) Sustainability Certified(WF) Wheat Free

CALORIES

347 kcal

776 kcal

865 kcal

419 kcal

453 kcal

789/807 kcal

537/537/267 kcal
503/503/233 kcal
543/543/273 kcal
422/422/152 kcal



أطبــاق راج الهندية
70 كاري الخضروات، والكاجو (م)

70 برياني الخضروات الموسمية وحبوب الكينوا (أ) (ح)
الخضروات الموسمية وحبوب الكينوا المطهوة بالنكهات الهندية التقليدية، ويقدم مع رقائق خبز بابادوم الهندي، وصلصة رايتا، 

وصلصة تشاتني

90 برياني الدجاج وحبوب الكينوا (أ) (ح)
الدجاج المتبل، وحبوب الكينوا المطهوة بنكهات هندية تقليدية

ويقدم مع رقائق خبز بابادوم الهندي، وصلصة رايتا، وصلصة تشاتني

104
يقدم على البطاطا الحلوة المحمرة، والبروكلي، وصلصة تشيميشوري وأوراق الكرنب

135
شرائح فيليه اللحم البقري الممتاز المشوي، وروبيان  مع البطاطا الحلوة، والسبانخ

   

اختيارك من:
65 درهًما •  أربيات نباتية حارة وساخنة

90 درهًما "صلصة البولونيز " ولحم بقري مفروم، وصلصة الطماطم (ب)  •
90 درهًما صلصة بيستو (ن)  •
80 درهًما صلصة كريمة الكاجو (ن) أو (ب)  •

 85 وجبة نازي جورينج الصحية(م)

بوشيه مع صلصة الفلفل الحار، وصلصة الكاجو

د.إ

صحي(ص)(ن) عضوي(ع) مشتفات االلبان (م أ) نباتي   (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان )  منخفض  الكربوهيدرات (م ك) مستوحى من المرأة (م م)

(ب)  نظام باليو الغذائي (غني بالبروتين الحيواني،     (ح)  حار (م)  مكسرات     (خ ق) خالي من مشتقات القمح      خالي من الحبوب والحبوب  ومنتجات  االلبان(غ ن) (ن م)نظام غذائي نباتي (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان والعسل) 

جميع ا³سعار بالدرهم ا³مارتي  ‘وتشمل رسوم البلدية المفدرة بنسبة7٪  ورسوم الخدمة 10٪  وقيمة الضريبة المضافة ٪5 



90

130

130

SWEETNESS FOR EVERYONE

Acai Berry Chia Pudding with Acai Coulis (VG) AED 55

Vegan Carrot Walnut Pineapple Cake (VG) (N) AED 55
Plant based carrot, walnut, pineapple cake with natural fruit sweetness

Mixed Berry Rhubarb with Oats Crumble (VG) (N) AED 55
Slow cooked mixed berries and rhubarb covered with oats crumble on a vegan milk and vanilla base

AED

Nutella Oreo Cake

AED 55

Rice milk , chia seeds flavoured with acai berry puree and plant based acai coulis

AED 55

Chicken under the Brick  

Sautéd mushrooms, broccolini, baby potatoes and cherry tomatoes 

Center Cut Fillet Tenderloin

220 gms tender steak, mashed sweet potatoes, asparagus, roasted cherry tomatoes,
green pepper and kale chimichurri sauce

Pat’s Ripeye Steak  

220 gms Rib-eye, mashed sweet potatoes, asparagus, roasted cherry
tomatoes and green pepper sauce   

Ice Cream (D) 20 per scoop

Choose from: blueberry yoghurt, pomegranate yoghurt, arabic mastic ,
cappuccino almond yoghurt, strawberry yoghurt, mango yoghurt, green tea yohurt

Chocolate brownie fudge made by using buckwheat flour and cashew nuts
Buckwheat Cashew Brownie 

All prices are in UAE Dirhams and are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT

(H)  Healthy

(S)  Spicy

(O) Organic

(N)  Nuts

(V) Vegetarian(LC) Low-Carb (IH)  Inspired by Her

(GL) Gluten Free 

(D) Dairy

(P) Paleo (VG) Vegan

(RF)  Regional Food

(SC) Sustainability Certified(WF) Wheat Free

CALORIES

1061 kcal

537 kcal

555 kcal

100-400 kcal

151 kcal

597 kcal

224 kcal

676 kcal

774 kcal



90 الدجاج  (م)

الفطر المطبوخ، والبروكليني، والبطاطا صغيرة الحجم، والطماطم الكرزية

130 فيليه اللحم البقري

شريحة اللحم اللينة بوزن 220 غرام، والبطاطا الحلوة المهروسة، وبنات الهليون، والطماطم الكرزية المحمرة، وصلصة الفلفل 

130 ستيك باتز ريب آي (ب)

لحم بقري مختارة بعناية بوزن 220 غرام، والبطاطا الحلوة المهروسة، ونبات الهليون، الطماطم الكرزية المشوية، وصلصة 

حلويــات للجميــع
لكل كرة آيس كريم 20 آيس كريم (أ)

زبادي توت بري، زبادي رمان، مستكة عربي، كابتشينو لوز، زبادي فراولة، زبادي مانجو، شاي أخضر

55

55

55 راوند التوت وكرامبل الشوفان (ن) (م)
تطهى تشكيلة التوت والراوند على نار هادئة وُتغطى بكرامبل الشوفان، وتضاف إلى حليب الفانيال

55 براوني الحنطة السوداء والكاجو
براوني الشوكوالتة وحلوى الفودج المجهز من دقيق الحنطة السوداء والكاجو

د.إ

55 كعكة البوريو والنوتيال

صحي(ص)(ن) عضوي(ع) مشتفات االلبان (م أ) نباتي   (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان )  منخفض  الكربوهيدرات (م ك) مستوحى من المرأة (م م)

(ب)  نظام باليو الغذائي (غني بالبروتين الحيواني،     (ح)  حار (م)  مكسرات     (خ ق) خالي من مشتقات القمح      خالي من الحبوب والحبوب  ومنتجات  االلبان(غ ن) (ن م)نظام غذائي نباتي (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان والعسل) 

جميع ا³سعار بالدرهم ا³مارتي  ‘وتشمل رسوم البلدية المفدرة بنسبة7٪  ورسوم الخدمة 10٪  وقيمة الضريبة المضافة ٪5 



KIDS

AED

30

30

30

20

20

20

20

Droopy
Beef hot dog on toasted wheat bun 

Double Hoops (H) (V)  
Mini quinoa burger with green salad

Pasta Marco Polo (V)
Spaghetti with tomato sauce

Zoodle Noodles  
Spiralized vegetables

Simba’s Lunch
Breaded chicken nuggets with green salad

Tick –Tack  
Hand cut fries

Crunchies  
37°C vegetable chips

Pluto (H)
Fresh fruit salad

30

All prices are in UAE Dirhams and are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT

(H)  Healthy

(S)  Spicy

(O) Organic

(N)  Nuts

(V) Vegetarian(LC) Low-Carb (IH)  Inspired by Her

(GL) Gluten Free 

(D) Dairy

(P) Paleo (VG) Vegan

(RF)  Regional Food

(SC) Sustainability Certified(WF) Wheat Free

CALORIES

490 kcal

342 kcal

309 kcal

191 kcal

604 kcal

223 kcal

225 kcal

174 kcal



قائمــة الطفــال الخاصــة بمطعــم فايبز

30 دروبي

30 دابل هوبس (ن)
برغر الكينوا الحجم الصغير، والسلطة الخضراء

30 معكرونة ماركو بولو (ن)
معكرونة إسباغتي، وصلصة الطماطم

30 زودل (نودلز) (ن)
خضروات مبشورة

20 سيمبا النش
أصابع الدجاج المخبوزة مع سلطة الخضروات

20 تيك_ تراك
البطاطس المقلية

20 كرانشز
رقائق الخضروات مجففة في 37 درجة مئوية

20 بلوتوز
سلطة فواكه طازجة

د.إ

صحي(ص)(ن) عضوي(ع) مشتفات االلبان (م أ) نباتي   (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان )  منخفض  الكربوهيدرات (م ك) مستوحى من المرأة (م م)

(ب)  نظام باليو الغذائي (غني بالبروتين الحيواني،     (ح)  حار (م)  مكسرات     (خ ق) خالي من مشتقات القمح      خالي من الحبوب والحبوب  ومنتجات  االلبان(غ ن) (ن م)نظام غذائي نباتي (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان والعسل) 

جميع ا³سعار بالدرهم ا³مارتي  ‘وتشمل رسوم البلدية المفدرة بنسبة7٪  ورسوم الخدمة 10٪  وقيمة الضريبة المضافة ٪5 



BEVERAGE LIST

Wellness Shot 5

Orange, ginger and turmeric

Wheat Grass 5

Neutralizes toxins in the body 

Lemon Juice 5

Weight-loss aid 

Vitality Drinks 42

Rainbow (IH)

Carrot, Ginger and Pineapple

Carrots help the skin look fresh and provide magnesium and vitamin B and E, Ginger lowers blood sugar 
and improves heart disease risk factors, Pineapple contains high amount of vitamin C and manganese

Inspired by Naomi Campbell (Super Model)   

Slim Down  
Fresh Carrots, Orange, Beetroot, Apple and Celery

This vibrant detox juice is full of vitamins A and C and helps to remove toxins from the body, boosts energy,  

hair and nails 

Mint Cooler 
Mangoes,   Cantaloupe  Melon  and  Fresh  Mint

This vitality drink contains high beta-carotene, converts into vitamin A and helps in individual cell 
protection. Caractenoids are valuble ageinst ageing, heart disease and many forms of cancer 

Blueberry and Raspberry Crush 
Fresh Blueberries and Raspberries

This drink is rich in vitamin C. It is important for its ability to neutralise free radicals and protects the body from 
ageing, heart disease, cancer and other progressive conditions | 105 Kcal  

AED

All prices are in UAE Dirhams and are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT

(H)  Healthy

(S)  Spicy

(O) Organic

(N)  Nuts

(V) Vegetarian(LC) Low-Carb (IH)  Inspired by Her

(GL) Gluten Free 

(D) Dairy

(P) Paleo (VG) Vegan

(RF)  Regional Food

(SC) Sustainability Certified(WF) Wheat Free

CALORIES

13 kcal

5 kcal

4 kcal

61 kcal

117 kcal

146 kcal

124 kcal



ــروبات قائمة المش
5 ويلنس شوت

البرتقال، والزنجبيل، والكركم

5 عصير الليمون

ُيساعد على خسارة الوزن

5 عصير ُعشب القمح

ُقلل نسبة السموم داخل الجسم

42 مشوبات الطاقة والحيوية
ترفع مشروبات الطاقة من مستوى قدراتك الذهنية والبدنية وتعزز شعورك بالنشاط والحيوية.

رينبو

مستوحى من نعومي كامبل (عارضة أزياء)    

سلم داون

الجزر الطازج، والبرتقال، والشمندر، والتفاح، والكرفس

ا  ً . نزولا ضيفخت يف ةدعاــسملا
سعرة حرارية   116  |  

عصير النعناع المنعش

المانجو، الشمام، النعناع الطازج

يحتوي هذا المشروب على نسبة عالية من الكاروتين التي تتحول إلي فيتامين (أ) ويساعد الجسم على حماية خالياه. وتساعد 
سعرة حرارية الكاروتينات الجسم في محاربة الشيخوخة وأمراض القلب وعدة أنواع من السرطان  |  103  

تشكيلة التوت البري وتوت العليق

سعرة حرارية حماية الجسم من الشيخوخة وأمراض القلب والسرطان وغيرها من الحاالت المتقدمة  |  105  

د.إ

صحي(ص)(ن) عضوي(ع) مشتفات االلبان (م أ) نباتي   (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان )  منخفض  الكربوهيدرات (م ك) مستوحى من المرأة (م م)

(ب)  نظام باليو الغذائي (غني بالبروتين الحيواني،     (ح)  حار (م)  مكسرات     (خ ق) خالي من مشتقات القمح      خالي من الحبوب والحبوب  ومنتجات  االلبان(غ ن) (ن م)نظام غذائي نباتي (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان والعسل) 

جميع ا³سعار بالدرهم ا³مارتي  ‘وتشمل رسوم البلدية المفدرة بنسبة7٪  ورسوم الخدمة 10٪  وقيمة الضريبة المضافة ٪5 



Cold-pressed Juices 35

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, 100% natural and fresh.

Red Beet
Apple, orange, ginger, beetroot and activated charcoal  | SUPER FOOD  

Beta-Carotene
Orange, lemon, carrot and red apple

Great for skin exposure to the sun and  promotes a healthy tanned  colour, assists eyesight, 
excellent for vision, contains high vitamins and good for hydration

Sweet Green
Cucumber, baby spinach, orange, red apple and turmeric powder  | SUPER FOOD  

Spicy & Healthy
Green apple, lemon, ginger, cayenne pepper and bee pollen | SUPER FOOD  

Boosts immune system, helps with colds and sore throat, re-activates metabolism and alleviates nasal 
congestion

Smoothies 42
Blended at the moment of your order, these smoothies give you great energy and health. No added 
sugars and all 100% fresh natural ingredients. All can be done vegan or with yoghurt as per your 
request.

Spinach Smoothie (IH) (N)

Spinach, banana, rice milk and almond 

Spinach has abilities to restore energy, increase vitality and improve the quality of the blood 
Banana is loaded with essential vitamins and minerals such as potassium, calcium, manganese
Rice milk is a good source of vitamin B, promotes cardiovascular health and has lots of antioxidants

Inspired by Jennifer Lopez (Singer and Actress)   

AED

Detoxifies the blood, boosts immune system , hydrates and good for a young skin, contains vitamins and minerals, 
inflammation and improves movement of the joints 

All prices are in UAE Dirhams and are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT

(H)  Healthy

(S)  Spicy

(O) Organic

(N)  Nuts

(V) Vegetarian(LC) Low-Carb (IH)  Inspired by Her

(GL) Gluten Free 

(D) Dairy

(P) Paleo (VG) Vegan

(RF)  Regional Food

(SC) Sustainability Certified(WF) Wheat Free

CALORIES
190 kcal

180 kcal

151 kcal

112 kcal

129 kcal

203 kcal



35 الفواكه المعصورة باستخدام آلة عصر خاصة 

التخلص من السموم في الجسم لتعزز من صحة كافة خاليا الجسم. جميع العصائر طازجة ونباتية وطبيعية بنسبة %100.

ريد بيت

غذاء صحي التفاح، والبرتقال، والزنجبيل، والشمندر، وملح الفحم النشط 

ُيطهر الكبد من السموم، وُيعزز جهاز المناعة، ومفيد للعقل والعظام.

بيتا_كاروتين

البصر، والرؤية، ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والهيدرات.

سويت غرين

غذاء صحي   

ُينقي الدم من السموم، وُيعزز جهاز المناعة، ويمد الجسم بالهيدرات، ومفيد للحصول على بشرة نضرة، ويحتوي على 
.

حريف وصحي

غذاء صحي  

.

42 السموذي

ُجهز المشروب عند الطلب ليمنحك شعور رائع بالنشاط والصحة. هذا المشروب خالي من 
السكريات، ومصنوع من مكونات طازجة وطبيعية بنسبة 100٪، ويمكن تجهيزه باستخدام الزبادي أو 

بدونه على حسب الطلب.

سموذي السبانخ

تتميز السبانخ بمقدرتها على دعم الجسم بالطاقة، وزيادة النشاط والحيوية، وتنقية الدم.

.

. B

مستوحى من جينيفر لوبيز (مغنية وممثلة)     

د.إ

صحي(ص)(ن) عضوي(ع) مشتفات االلبان (م أ) نباتي   (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان )  منخفض  الكربوهيدرات (م ك) مستوحى من المرأة (م م)

(ب)  نظام باليو الغذائي (غني بالبروتين الحيواني،     (ح)  حار (م)  مكسرات     (خ ق) خالي من مشتقات القمح      خالي من الحبوب والحبوب  ومنتجات  االلبان(غ ن) (ن م)نظام غذائي نباتي (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان والعسل) 

جميع ا³سعار بالدرهم ا³مارتي  ‘وتشمل رسوم البلدية المفدرة بنسبة7٪  ورسوم الخدمة 10٪  وقيمة الضريبة المضافة ٪5 



Paradise Freeze
Fresh banana, strawberries and mango

Glowing Skin
Spinach, avocado and pineapple

food and contains nearly 20 vitamins and minerals

Lemongrass Banana
Banana, lemongrass, coconut milk and raw honey

Bananas help in weight-loss, keep bowels healthy, provide nutrients and have vitamin compounds.Lemongrass 
is used for treating stomachache, high blood pressure, common cold and fatigue. It is used as a mild astringent. 

Choco Banana Bliss
Banana, raw cacao powder, almond butter, almond milk and dates

Good source of iron, high levels of antioxidants for skin and beauty. It is a happiness booster

Pina Colada
Fresh pineapple, natural coconut milk, agave syrup, maca powder & avocado

High in vitamins and minerals, good for hormonal health, and  gives energy and stamina

Strawberries & Cream

Anti-aging, high in anti-oxidants for skin and beauty

Nutty Sweet Yoghurt (N)

Natural sweetness from fruits, high in proteins, brain food, excellent before a workout

Yoghurt, Granola, Figs and Honey

Strawberries, Natural Coconut milk, Cocount Sugar,, Flaxs seeds, Honey and Vanilla Bean

All prices are in UAE Dirhams and are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT

(H)  Healthy

(S)  Spicy

(O) Organic

(N)  Nuts

(V) Vegetarian(LC) Low-Carb (IH)  Inspired by Her

(GL) Gluten Free 

(D) Dairy

(P) Paleo (VG) Vegan

(RF)  Regional Food

(SC) Sustainability Certified(WF) Wheat Free

CALORIES

208 kcal

218 kcal

410 kcal

343 kcal

383 kcal

288 kcal

273 kcal



برادايس فريز 

الموز الطازج، والفراولة، والمانجو

ُفيد في عملية الهضم، وصحة القلب، ويساعد على خسارة 
الوزن.

جلوينج سكين

.(K)و (E)و (C)و (A B3) تحتوي السبانخ على نسبة عالية من فيتامين

20 نوًعا من الفيتامينات والمعادن تقريًبا.

ليمونجراس بنانا

الموز، وليمونجراس، وحليب جوز الهند، والعسل أبيض الطبيعي ويساعد

ويستخدم عشب الليمون في عالج آالم المعدة، وارتفاع ضغط الدم، ونزالت البرد، والشعور بالتعب واالجهاد. كما أنه ُيستخدم 
بمثابة قابض بسيط. ويحتوي حليب جوز الهند على قيمة غذائية عالية، وألياف وفيتامينات ومعادن.

شوكو بنانا بليس

الموز، ومسحوق الكاكاو الخام، وزبدة اللوز، وحليب اللوز، والتمر

بينا كوالدا

مشروب غني بالفيتامينات والمعادن، ومفيد للصحة الهرمونية، ويمنح الجسم الطاقة والقوة.

الفراولة والكريمة

الفراولة، وكريمة جوز الهند الطبيعي، وسكر جوز الهند، وبذور الكتان، والعسل، والفانيال

زبادي بنكهة الجوز الحلو

الزبادي، الجرانوال، التين، والعسل اليمني
مشروب بنكهة الفواكه الطبيعية، وغني بالبرتين، ويغذي العقل، ويمنح الجسم الطاقة قبل أداء التمارين الرياضية.

صحي(ص)(ن) عضوي(ع) مشتفات االلبان (م أ) نباتي   (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان )  منخفض  الكربوهيدرات (م ك) مستوحى من المرأة (م م)

(ب)  نظام باليو الغذائي (غني بالبروتين الحيواني،     (ح)  حار (م)  مكسرات     (خ ق) خالي من مشتقات القمح      خالي من الحبوب والحبوب  ومنتجات  االلبان(غ ن) (ن م)نظام غذائي نباتي (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان والعسل) 

جميع ا³سعار بالدرهم ا³مارتي  ‘وتشمل رسوم البلدية المفدرة بنسبة7٪  ورسوم الخدمة 10٪  وقيمة الضريبة المضافة ٪5 



Freshly Ground & Brewed 40

Cinnamon Latte
Cinnamon is one of the most delicious and healthiest spices. It can lower blood sugar level, reduces the risk of 

Saffron Cappuccino
Saffron is a valuable culinary ingredient worldwide. It can be used as a mood enhancer and regulates 
internal unbalances. It is an excellent source of minerals like copper, potassium, calcium, manganese, iron, zinc 
and magnesium.

Coffee Selection (SC)

Decaffeinated Coffee / Espresso / Double Espresso / Americano 27

27

27

Mocha / Cappuccino / Latte 32

Tea and Infusion Selection (SC) 33

Earl Grey
Lime and Lemongrass
Very Berry 

AED

Tea Selection (SC)

Heritage Selection (SC)

English Breakfast / Earl Grey / Darjeeling / Green / Chamomile

Saffron Tea / Moroccan Tea / Ginger Tea / Masala Chai

All prices are in UAE Dirhams and are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT

(H)  Healthy

(S)  Spicy

(O) Organic

(N)  Nuts

(V) Vegetarian(LC) Low-Carb (IH)  Inspired by Her

(GL) Gluten Free 

(D) Dairy

(P) Paleo (VG) Vegan

(RF)  Regional Food

(SC) Sustainability Certified(WF) Wheat Free



40 ُتطحن وتجهز عند الطلب

التيه القرفة

ُتعد القرفة واحدة من التوابل اللذيذة والصحية.
. وتتميز أيًض

كابتشينو الزعفران

الزعفران هو أحد مكونات الطهي ذات القيمة العالية في جميع أنحاء العالم. ويمكن استخدام الزعفران بصفته محسن للحالة 
المزاجية، ومحفز لتحقيق التوازن الداخلي. وهو أيًضا مصدًرا مميًزا للمعادن التي يحتاج إليها الجسم مثل: النحاس، والبوتاسيوم، 

والكالسيوم، والمنجنيز، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم.

اختيارك من القهوة

33 الشاي والمشروبات العشبية
شاي إيرل غراي

الليمون وعشب الليمون

شاي فري بيري

د.إ

صحي(ص)(ن) عضوي(ع) مشتفات االلبان (م أ) نباتي   (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان )  منخفض  الكربوهيدرات (م ك) مستوحى من المرأة (م م)

(ب)  نظام باليو الغذائي (غني بالبروتين الحيواني،     (ح)  حار (م)  مكسرات     (خ ق) خالي من مشتقات القمح      خالي من الحبوب والحبوب  ومنتجات  االلبان(غ ن) (ن م)نظام غذائي نباتي (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان والعسل) 

27

27

27 قهوة منزوعة الكافيين / اسبرسو /  مكياتو /  أمريكانو 

32 دابل اسبرسو / كابتشينو / التيه / موكا 

أ نواع الشاي
الشاي ا³سود /  أركلي شاي  /  دارجلينك  / ا³خضر /  كاموماي

ا¿نواع التقليدية
شاي  بالزعفران /  الشاي المغربي /  شاي بالزنجبيل  /  شاي بالعطور

جميع ا³سعار بالدرهم ا³مارتي  ‘وتشمل رسوم البلدية المفدرة بنسبة7٪  ورسوم الخدمة 10٪  وقيمة الضريبة المضافة ٪5 



Regular Drinks
Freshly Squeezed Juices 35
Orange
Watermelon

Pineapple
Sugar Cane 

Soft Drinks 27

Flavoured Water 27
Raspberry Lime
Blackberry Sage
Watermelon Rosemary
Cucumber Lavender   

Water S / L

Local Water 15/20

Acqua Panna 20/27 

San Pellegrino 27/37

Non Alcoholic Wines 40/170

Non Alcoholic Beers 35

AED

All prices are in UAE Dirhams and are inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT

(H)  Healthy

(S)  Spicy

(O) Organic

(N)  Nuts

(V) Vegetarian(LC) Low-Carb (IH)  Inspired by Her

(GL) Gluten Free 

(D) Dairy

(P) Paleo (VG) Vegan

(RF)  Regional Food

(SC) Sustainability Certified(WF) Wheat Free

CALORIES

125/159/57/0.9 kcal

113 kcal
112kcal

269 kcal

201 kcal

102 kcal



المشروبات التقليدية
35 عصائر الفواكه الطازجة

البرتقال

البطيخ

قصب السكر

27 المشروبات الغازية

27 مياه بنكهات متعددة

البطيخ، الروزماري،
الخيار، الالفاندر،

المياه (حجم صغير/ كبير) 

درهًما ةــيلحم هاــيم 20/15 

درهًما  27/20  اــناب اوــكأ

درهًما  37/27  وــنيرغيليب ناــس

د.إ

35 بيرة خالية من الكحول 

صحي(ص)(ن) عضوي(ع) مشتفات االلبان (م أ) نباتي   (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان )  منخفض  الكربوهيدرات (م ك) مستوحى من المرأة (م م)

(ب)  نظام باليو الغذائي (غني بالبروتين الحيواني،     (ح)  حار (م)  مكسرات     (خ ق) خالي من مشتقات القمح      خالي من الحبوب والحبوب  ومنتجات  االلبان(غ ن) (ن م)نظام غذائي نباتي (خالي من  المنتجات  الحيوانية ومنتجات االلبان والعسل) 

جميع ا³سعار بالدرهم ا³مارتي  ‘وتشمل رسوم البلدية المفدرة بنسبة7٪  ورسوم الخدمة 10٪  وقيمة الضريبة المضافة ٪5 








