


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

FOOD MENU

APPETIZERS

Rock Shrimp Tempura (SF)     99 
Japanese Sriracha mayo, toasted sesame seeds 

Tuna Crab Avocado Tartare (SF)    80 
Fresh tuna, lemon juice, avocado, fresh parsley 

Fried Calamari (G) (SF)     75 
Aioli, green lime wedges 

Seabass Ceviche (SF)      75 
Wild caught seabass, pomegranate seeds, avocado, cilantro 

Oysters – Tsars kaya No. 2 Half Dozen (SF)   125 
French oysters, passion fruit vinegar, shallots

Hummus Flavors (V) (N) (D) (G)    55 
4 different flavors with sesame crackers

Mouajanat (N) (D) (G)      40
Kibbeh, meat sambousek, spinach fatayer, cheese rakakat

SOUP

Bouillabaisse (SF)      80
Scallops, shrimps, red snapper, mussels

Minestroni (V)       65
Carrots, zucchini, bell peppers, mushrooms, brocoli, shallots

Golden Lentil Soup (V)      55

(SF) - Seafood, (D) - Dairy, (G) -  Gluten, (N) - Nut,  (V) - Veg
Please inform our team of your dietary requirements and indicate any food allergies or intolerances.



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

SALADS

Lobster & Avocado Salad (SF)     1 15 
Avocado, mango, chili lime dressing 

Citrus Chicken & Quinoa Salad    75 
Slow cooked corn-fed chicken, orange, pomegranate seeds,
avocado, Asian mango, cilantro dressing 

Caesar Salad (D) (SF) (G)     60 
Baby gem, parmesan shavings, pancetta chips,
ciabatta croutons, home-made dressing 
With Slow Cooked Corn-Fed Chicken Breast   80 
With Jumbo Prawns (SF)     95 

Santorini Salad (D) (V)      75 
Cucumber, tomato, capsicum, Kalamata olives, onion, feta cheese,
oregano, lemon olive dressing 

Burrata Salad (D) (N)      75
Arugula, beets, asparagus, toasted walnuts, olive powder, heirloom tomatoes

Motsvi Salad – if you care to share (N) (V)   75 
Mandarin, blueberry, raspberry, baby spinach, cucumber,
roasted pine seeds with raspberry balsamic vinaigrette

PASTA

Tagliatelle ai Tartufo (D) (G)     1 15 
Porcini mushrooms, whole wheat, truffle, thyme,
truffle oil, pecorino cheese 

Penne Amatriciana (D) (G)     95 
Beef pancetta, red onion, tomato sauce, chili flakes,
oregano, parmesan cheese 

Lobster Linguine (G) (SF) (D)     145
Lobster, cherry tomatoes, zucchini, fresh tomato sauce,
fresh parsley, spring onion 

Chicken Rigatoni (D) (G)     85
Chicken, pesto, cream, sundried tomato, freshly grated parmesan

SUSHI

Crispy Godzilla Roll (G) (SF)     65 
Tuna, avocado, orange tobiko 

Tempura Mozzarella Roll (SF) (D) (G)    85 
Avocado, prawns, teriyaki sauce 

Dragon Roll (SF)      80 
Unagi, tempura prawns, cucumber, tobiko 

Fried Sunset Roll (G) (D) (SF)     85
Salmon, tuna, seabass, avocado 
Japanese mayo, Unagi sauce, tobiko

Philadelphia Roll (D) (SF)     65 
Cheese, smoked salmon, cucumber 

Vegan Avocado Tofu Roll (V)     65 
Asparagus, ginger, avocado, tofu 

Fried Crunchy Roll (G) (D) (SF)    75
Salmon, cream cheese, asparagus, avocado,
cucumber, spicy mayo, teriyaki sauce

Fried Century Roll (G) (D) (SF)    80
Cream cheese, avocado, asparagus, mango,
crabmeat, Japanese mayo, tobiko, Unagi sauce

NIGIRI / SASHIMI (SF)

Salmon        39

Yellowfin tuna       39 

Sushi to share (D) (SF)      300
Good for 3-4 guests
Rolls - Fried Century, tempura mozzarella, sunset
Sashimi - salmon, yellowfin tuna, Nigiri - salmon

(SF) - Seafood, (D) - Dairy, (G) -  Gluten, (N) - Nut,  (V) - Veg
Please inform our team of your dietary requirements and indicate any food allergies or intolerances.

(SF) - Seafood, (D) - Dairy, (G) -  Gluten, (N) - Nut,  (V) - Veg
Please inform our team of your dietary requirements and indicate any food allergies or intolerances.



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

FISH

Grilled Whole Seabass (SF) (D)    130 
Baby spinach, pomegranate seeds, grilled lemon

Baked Sea Bream (SF) (D)     1 15
Cherry tomato, fresh garlic, basil

Pan Seared Norwegian Salmon (SF) (D) (G)   1 15 

Baked Canadian Lobster -1000 grams (SF) (D)  350 
Baked potato, chef special sauce

Gambas al Ajillo (SF) (D) (G)     160
Shrimps, garlic cloves, lemon juice, aji panca, French bread

Sole Fish fillet (SF) (D)      145
Saffron sauce, salmon caviar, Sautéed green beans 

Pulpo A La Gallega (SF) (D)     1 15 
Octopus, roast potatoes, paprika

MEAT

Australian Wagyu Rib Eye, MBS 7 (D)
300 Grams       265

Japanese Wagyu Tenderloin, MBS 9+ (D)   350
200 Grams

Australian Wagyu Striploin, MBS 8 (D)
250 Grams       195

New Zealand Lamb Chops (D)     150

Corn Fed Chicken (D)      105

Chicken schnitzel (D) (G)     95
Thin chicken breast coated with golden crispy breadcrumbs,
mushroom sauce end potato

Mixed Grill (D)       180

TO SHARE

Australian Tomahawk 1000grams-1200grams (D)  550
Good for 2 guests

Surf and Turf... (SF)(D)      950
Good for 2-3 guests
Canadian lobster, tomahawk, Alaskan scallops shrimps, asparagus, potatoes

Jus Selection (D) 
Thyme, mushroom, seafood sauce, pepper sauce

SIDES

Sautéed Broccolini (D) (V)     38 

Grilled Asparagus (D) (N) (V)     42 

Baked Potatoes (V) (D)      38

Steamed Jasmin Rice (V)     33

Steamed Edamame (V)      38 

Sautéed Forest Mushrooms (D)    38

(SF) - Seafood, (D) - Dairy, (G) -  Gluten, (N) - Nut,  (V) - Veg
Please inform our team of your dietary requirements and indicate any food allergies or intolerances.

(SF) - Seafood, (D) - Dairy, (G) -  Gluten, (N) - Nut,  (V) - Veg
Please inform our team of your dietary requirements and indicate any food allergies or intolerances.



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

DESSERTS

West Bay Cheesecake (D) (G)     55 

Gianduja chocolate Fantasy (D) (G) (N)   55
Gianduja Cremeux, Hot salted caramel, Vanilla Crumble

Death by chocolate Caramel (D) (G) (N)   55
Chocolate Mud Cake layered Vanilla ice cream, Hot Caramel Sauce

Warm Chocolate Fondant with Vanilla Ice cream (D)  60 

Melting Chocolate Dome, Peanut Butter Fudge,
58% Belgium Chocolate Sauce (N) (G) (D)   60 

Les Choux Carqueline a la framboise (D) (G) (N)  60  
Raspberry Custard, Berry Compote, Raspberry Pearls, Hot Raspberry Sauce

Ashta Bil Ashta (N) (D) (G)     60
Ashta ice cream covered with grandpa beard with dates and molasses tahini sauce

(SF) - Seafood, (D) - Dairy, (G) -  Gluten, (N) - Nut,  (V) - Veg
Please inform our team of your dietary requirements and indicate any food allergies or intolerances.



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

المقبالت

٩٩ جمبري روك تيمبورا )ب(      
مايونيز سريراتشا الياباني، بذور سمسم محمصة

80 تارتار تونا كراب أفوكادو )ب(     
تونة طازجة، عصير ليمون، أفوكادو، بقدونس طازج

٧٥ كاليماري مقلي )ب()ج(      
تارتار البازالء الخضراء، شرائح الليمون األخضر

٧٥ سيفيتيش القاروص )ب(      
سمك القاروص، بذور الرمان، األفوكادو والكزبرة

12٥ محار – تسارس كايا رقم 2 نصف دزين�ة )ب(    
محار فرنيس، خل باشن فروت، كراث فرنيس

٥٥ نكهات الحمص )ن( )م( )ح( )ج(     
)4 نكهات مختلفة( 

40 معجنات )م( )ح( )ج(      
كبة ، سمبوسك لحم ، فطاير سبانخ ، رقاقات بالجبن�ة

الحساء

80 بوالبييس )ب(       
المحار، روبي�ان، سمك النهاش األحمر، بلح البحر 

٦٥ مينيستروني       
جزر ، كوسة ، فلفل ، فطر ، بروكلي ، كراث

٥٥ شوربة العدس األحمر )ن(      

قائمة الطعام

)ب( مأكوالت بحرية  - )ح( مشتقات الحليب - )ج( جلوتي�ن - )م( مكسرات - )ن( نب�اتي
الرجاء إعالمنا إن كنت تتبع نظام حمية معين، أو كنت تعاني من حساسية اتجاه أي من المكونات أعاله



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

سويش 

٦٥ لفة غودزيال مقرمشة)ج()ب(     
تونا، أفوكادو، برتقال توبيكو

8٥ لفة تمبورا موزاريال )ح()ب()ج(     
أفوكادو، روبي�ان، صلصة ترياكي

80 دراجون رول)ب(       
سمك انقليس، روبي�ان تمبورا، خيار، توبيكو

8٥ لفة السنسيت المقلية )ح()ب()ج(     
سلمون، تونا،  سمك القاروص، أفوكادو،

مايونيز ياباني، صلصة أوناغي، توبيكو

٦٥ لفة فيالدلفيا )ب()ح(      
جبن، سلمون مدخن، خيار

٦٥ لفة أفوكادو التوفو النب�اتي�ة )ن(     
هليون،  زنجبي�ل، أفوكادو، توفو

٧٥ لفة مقرمشة مقلية )ح()ب()ج(     
سلمون، جبن�ة كريمية، هليون، افوكادو،

خيار، مايونيز حار، صلصة تيرياكي

80 لفة سينشري مقلية )ح()ب()ج(     
جبن�ة كريمية، أفوكادو، هليون، مانجا، لحم سلطعون،

مايونيز ياباني، توبيكو، صلصة أوناغي 

نيغيري / ساشييم )ب(

3٩ سلمون        

3٩ تونة صفراء الزعانف      

300 سويش للمشاركة )ح()ب(      
جيد لـ3-4 ضيوف

رولز - فرايد سنشري ، تمبورا موتزاريال ، سن سيت
ساشييم - سمك السلمون، نيجيري - سمك السلمون، التونة ذات الزعانف الصفراء

أنواع السلطة 

11٥ سلطة سرطان البحر واألفوكادو )ب(    
أفوكادو، مانجو، تتبيلة ليمون بالفلفل الحار

٧٥ سلطة الدجاج والكينوا      
دجاج مطهو ببطء، برتقال، بذور رمان، أفوكادو،

خلطة مانجو وكزبرة آسيوية

٦0 سلطة سيزر )ح()ب()ج(      
خس، بارميزان مبشور، رقائق بانسيت�ا، خبز محمص سياباتا،

تتبيلة بييت 

80 مع صدور دجاج مطهوة ببطء - مع الذرة    
٩٥ مع روبي�ان جامبو )ب(      

٧٥ سلطة سانتوريين )ح()ن(      
خيار، طماطم، فلفل، زيتون كاالماتا، بصل، جبن�ة فيت�ا،

تتبيلة زعتر وليمون

٧٥ سلطة بوراتا )ن()ح()م(      
جرجير ، شمندر ، هليون ، جوز محمص ، مسحوق زيتون ، طماطم

٧٥ سلطة موتسفي – إذا أردت المشاركة )م()ن(   
يوسفي، توت أزرق، توت عليق، سبانخ، خيار، بذور صنوبر

محمص مع صلصة الخل البلسيم بتوت العليق

الباستا

11٥ تاجلياتي�ل آي تارتوفو )ح()ج(      
فطر بورسيين، قمح كامل، كمأة، زعتر، زيت كمأة

وجبن�ة بيكورينو

٩٥ بيين أماتريسيانا )ح()ج(      
لحم بقري بانسيت�ا، بصل أحمر، صلصة طماطم،

رقائق فلفل حار، زعتر وجبن�ة بارميزان

14٥ لينجويين آي جامبيري )ب()ج()ح(     
روبي�ان، طماطم كرزية، كوسة، بقدونس طازج وبصل أخضر

8٥ دجاج ريكاتوني )ج( )ح(      
دجاج ، بيستو ، كريمة ، طماطم مجففة ، جبن�ة بارميزان مبشورة طازجة

)ب( مأكوالت بحرية  - )ح( مشتقات الحليب - )ج( جلوتي�ن - )م( مكسرات - )ن( نب�اتي
الرجاء إعالمنا إن كنت تتبع نظام حمية معين، أو كنت تعاني من حساسية اتجاه أي من المكونات أعاله

)ب( مأكوالت بحرية  - )ح( مشتقات الحليب - )ج( جلوتي�ن - )م( مكسرات - )ن( نب�اتي
الرجاء إعالمنا إن كنت تتبع نظام حمية معين، أو كنت تعاني من حساسية اتجاه أي من المكونات أعاله



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

اللحوم

شريحة لحم واغيو ريب آي أسترالي،إم بي إس ٧ )ح(
2٦٥ 300 جم        

3٥0 لحم خروف الياباني واغيو ، إم بي إس +٩ )ح(    
200 جم

شريحة لحم واغيو ستريبلوين استرالي، إم بي إس 8 )ح(
1٩٥ 2٥0 جرام       

1٥0 قطع لحم الضأن النيوزيلندية )ح(     

10٥ دجاج مغذى بالذرة )ح(      

٩٥ شنيتزل الدجاج )ح( )ب(      
صدر دجاج رقيق مغطى بفتات الخبز المقرمشة الذهبي�ة،

صلصة الفطر  مع البطاطس

180  مشاوي مشكلة )ح(      

للمشاركة

٥٥0 طبق توماهوك استرالي 1000 غرام - 1200 غرام )ح(   
جيد لشخصين

٩٥0 الطبق الرئييس )ب()ح(      
جيد لشخصين أو 3 أشخاص     

جراد البحر الكندي ، توماهوك ، أسقلوب أالسكا روبي�ان ، هليون ، بطاطس

اختي�ار جوس )ح(
زعتر ، فطر ، توت بري ، توت بري

األطباق الجانبي�ة

38 سوتي�ه بروكوليين )ح()ن(      

42 الهليون المشوي )ح()م()ن(     

38 البطاطا المخبوزة  )ح()ن(      

33 أرز ياسمين على البخار )ن(      

38 أدامايم على البخار )ن(      

38 فطر سوتي�ه الغابات )ح(      

األسماك

130 قاروص كامل مشوي )ب()ح(     
سبانخ، بذور رمان

11٥ سمك سيبريم البحر المخبوز     
طماطم كرزية ، ثوم طازج ، ريحان

11٥ سمك السلمون النرويجي محمر بالمقالة )ب()ح()ج(   

3٥0 جمبري كندي مخبوز 1000 غرام )ب()ح(    
بطاطس مخبوزة، صلصة الشيف الخاصة

1٦0 جامباس آل أجيلو )ب()ح()ج(     
روبي�ان ، فصوص ثوم ، عصير ليمون ، اجي بانكا ، خبز فرنيس

14٥ فيليه السمك الوحيد )ح()ب(     
صلصة الزعفران ، سلمون كيرفير ، سوتي�ه الفاصوليا الخضراء

11٥ بولبو أال غاليغا )ح()ب(      
اخطبوط، بطاطس مشوية، باربيكا

)ب( مأكوالت بحرية  - )ح( مشتقات الحليب - )ج( جلوتي�ن - )م( مكسرات - )ن( نب�اتي
الرجاء إعالمنا إن كنت تتبع نظام حمية معين، أو كنت تعاني من حساسية اتجاه أي من المكونات أعاله

)ب( مأكوالت بحرية  - )ح( مشتقات الحليب - )ج( جلوتي�ن - )م( مكسرات - )ن( نب�اتي
الرجاء إعالمنا إن كنت تتبع نظام حمية معين، أو كنت تعاني من حساسية اتجاه أي من المكونات أعاله



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

الحلويات

٥٥ ويست باي تشيز كيك )ح()ج(     

٥٥ شوكوال جياندوجا فانتيس )ح( )ج( )م(     
جياندوجا كريم، كراميل مملح حار ، فاني�ال كرامبل

٥٥ الموت بشوكوال الكراميل )ح( )ج( )م(    
كعكة الشوكوالته مع طبقات اآليس كريم الفانيليا،

صلصة الكراميل الحارة

٦0 فوندان الشوكوالتة الدافئة مع آيس كريم الفانيليا )ح(   

قبة الشوكوال الذائب�ة مع خليط زبدة الفول السوداني
٦0 و٥8٪ من الشوكوال البلجيكية )ح( )ج( )م(    

٦0 لي شو كاركلين ال فرامبواز )ح( )ج( )م(    
كاسترد توت العليق ، كومبوت التوت ، آللئ توت العليق ، صلصة توت العليق الحارة

٦0  قشطة بالقشطة  )ح( )ج( )م(     
آيس كريم بالقشطة مغطي بجراندبا بيرد مع التمر و صوص دبس السكر بالطحين�ة

)ب( مأكوالت بحرية  - )ح( مشتقات الحليب - )ج( جلوتي�ن - )م( مكسرات - )ن( نب�اتي
الرجاء إعالمنا إن كنت تتبع نظام حمية معين، أو كنت تعاني من حساسية اتجاه أي من المكونات أعاله


