


Our old town was a thriving community of friendly traders, merchants, 

fishermen and families. Our tents and huts lined the shore as far as your 

eye could see. We lived and worked in harmony, dividing the chores, telling 

stories and sharing homecooked food between the tribes.

كانــت بلدتنــا القديمــة عبــارة عــن مجتمــع مزدهــر يضــم التجــار والصياديــن والعائــات التــي 
يســودها روح الــود واأللفــة، وكانــت خيامنــا وأكواخنــا منصوبــة علــى الشــاطئ علــى مــد 
البصــر. عشــنا وعملنــا فــي وئــام، بينمــا كنــا نقتســم األعمــال والمهــام ونــروي القصــص 

ونتشــارك الطعــام بيــن القبائــل.

أوقات أبسط

Simpler Times



)ن( نباتي | )أ( منتجات ألبان | )ب( بيض | )ق( قشريات | )م( مكسرات | )غ( خالي من الجلوتين

(V) Vegetarian | (D) Dairy | (E) Egg | (S) Seafood | (N) Nuts | (G) Gluten
All prices are in AED and are inclusive of 5% VAT. Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with nuts, 

fish, eggs, milk or gluten. Therefore if you have a food allergy or a special dietary requirement please inform a member of the service team.

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٪5. تنصح االدارة ان االطباق المحضرة هنا قد تحتوي أو قد تأتي مع مكونات أخرى مثل المكسرات، البحريات، 
البيض، الحليب أو الجلوتين. إذا كان لديك حساسية تجاه بعض األطعمة أو لديك متطلبات غذائية خاصة، يرجى إبالغ أحد أعضاء فريق الخدمة وسنفعل ما بوسعنا بخصوص ذلك.

Fawalat Al Mashowa ... فّوالة الماشّوه

خبز إماراتي طازج )غ()ب()أ()م(
Fresh Emirati Bread (D)(G)(E)(N)

جباب )غ()ب()أ(
Chebab (D)(G)(E)

محّله )غ()ب()أ(
Muhallah (D)(G)(E)

 بثيث )غ()أ(
Batheetha (D)(G)

ساجو )م(
Sagaw (N)

عصيدة البوبر )غ()أ(
Asidat Al Bobar (D)(G)

فرني )م()أ(
Ferni (D)(N)

 قيمر، عسل، دبس تمر )أ(
Gaimar, Honey & Honey Dates Syrup (D) 

الكرك أو القهوة  اإلماراتية
Karak or  Emirati Coffee

A traditional Emirati sweet filled with local flavours served
from our live cooking station.
Served daily from 4:00 pm - 7:00 pm | AED 60

حلويات إماراتية تقليدية مليئة بالنكهات المحلية مقدمة من محطة الطهي الحي.
يقدم يوميا من من الساعة ٤ ظهراً حتى ٧:٠٠مساًء  |  ٦٠ درهم



Drinks مشروبات
TEA شاي
............... الشاي اإلنكليزي، إيرل غراي، شاي أخضر، بابونج 18

English Breakfast, Earl Grey, Green, Chamomile

Chai Karak 19................................................... شاي كرك
Chai Zaatar 19................................................... شاي زعتر
Haleeb Bil Zafaran حليب بالزعفران ......................... 25

COFFEE قهوة
Espresso Single إسبرسو ............................................ 14

Espresso Double إسبرسو دبل ................................... 18

Espresso Macchiato إسبرسو مكياتو........................ 18

Cappuccino كابوتشينو .............................................. 22

Café Latte كافيه التيه ................................................. 22

Americano أمريكانو ..................................................... 18

Small Dallah قهوة عربية بالدلّة صغيرة ...................... 15

Big Dallah قهوه عربية بالدلة كبيرة ............................ 25

SOFT DRINKS مشروبات غازيّة
............................................................... كوال، كوال دايت 15

سبرايت، سبرايت اليت، فانتا
Coke, Diet Coke, Sprite 

Sprite Light, Fanta

Laban Ayran 20.............................................. لبن عيران

WATER مياه
Al Ain Sparkling Small العين غازية صغير ................. 15

Al Ain Sparkling Large العين غازية كبير .................. 28

Al Ain Still Small العين صغير .................................... 13

Al Ain Still Large العين كبير ..................................... 26

FRESH FRUIT JUICE عصير الفواكه الطازجة
.............................. عصير برتقال، بطيخ، ليمون بالنعناع 25

Orange, Watermelon, Lemon Mint

Pomegranate عصير رّمان ........................................... 35

Al Mashowa Juice عصير الماشّوه ............................. 35

MOCKTAILS موكتيل
Virgin Pina Colada فرجن بيناكوالدا .......................... 28

Virgin Mojito Royal فرجن موهيتو رويال ................... 28
ليمون، باشن فروت، فراولة، درّاق

Flavour Selection: Lime, Passion Fruit, Strawberry, Peach

Passion of Arabia باشن أوف أربيا .............................. 28
فراولة طازجة، برتقال، درّاق، جنجر آيل
Made with Fresh Strawberry, Orange, Peach, Ginger Ale

MILKSHAKES ميلك شيك 
................................................. فانيال، شوكوالتة، فراولة 32

Vanilla, Chocolate, Strawberry

Al Mashowa Shake ميلك شيك الماشّوه ................. 35
آيس كريم بالزعفران، ماء ورد، تمر

Made with Saffron Ice Cream, Rose Water & Dates

ICED DRINKS مشروبات مثلّجة
Iced Vimto Cordial آيس فيمتو .................................. 15

Iced Coffee آيس كوفي .............................................. 18

Iced Cappuccino آيس كابوتشينو ............................ 22

Iced Mocha آيس موكا ............................................... 22

Iced Tea Lemon آيس تي ليمون ............................... 22
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