DAILY PROMOTIONS
Taco Tuesday
Buy one get two for 27AED


Wednesday Wings
4AED per chicken wing from 5PM onwards

Friday Pizza
Unlimited Margherita and Pepperoni Pizza for
79AED from 5PM to 9PM

HAPPY HOUR
Weekdays from 5PM to 8PM

Draught Beer 32AED
Stella Artois
Peroni
Heineken
Amstel

Bottled Beer 32AED
Corona
Heineken

Wines 32AED
Sauvignon Blanc, Anakena, Birdman
Merlot, Anakena, Birdman

City Bites 32AED
Loaded Nachos
Chicken Strips
Calamari
Vegetable Spring Rolls

FOOD
Soups & Salads
Tomato Bisque (V)		52
chive crème, artisan cheese bread

Signature Green Salad (V)

65

Classic Caesar Salad

68

garden greens and vegetables, fresh herbs, Kalamata
olives, orange, pomelo, grapefruit, radicchio, house
vinaigrette

79

Add chicken
Add prawn

89

Citrus Grilled Prawns (N)

80

quinoa & kale salad, craisins, pistachio, citrus
dressing

City Bites
Calamari (N)		48
preserved lemon aioli

Lobster Mac & Cheese 		

95

Black Truffle Poutine 		

39

Crispy Vegetable Spring Rolls (V)

44

Corn Flakes Chicken Strips 		

46

Sticky Shrimp (N)		

65

white cheddar sauce, lobster

white cheddar cheese, veal bacon, scallions, blue
cheese, gravy
wheat noodles, ginger, chili lime dipping sauce
blue cheese or ranch dipping sauce

sticky shrimp, candied walnuts, sriracha sauce

Gold Dusted Chicken Nuggets and Fries 185

Build Your Own

Cheesy Fries 		44
Add cheese, BBQ sauce, beef chili, jalapeños (3AED
each)

Loaded Nachos 		65
Add pico de gallo, corn, cheese, avocado(3AED each)

Chicken Wings 		68
BBQ, teriyaki, sweet chili, buffalo

Salmon Belly 		49
grilled salmon belly with teriyaki glaze and
pickled radish

Tuna Tartare (N)		

65

Onion Rings (V)		

34

French Fries 		

22

Sweet Potato Fries		

27

avocado, edamame, sesame, citrus, tortilla chips
blue cheese or ranch dipping sauce

(n) Dish contains nuts - (a) Dish contains alcohol
(v) Dish is vegetarian All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge
and 5% VAT

الطعام
الشوربات و السلطات
شوربة الطماطم الدسمة (ن) 		

٥۲

السلطة الخضراء الخاصة والمميزة لدينا

٦٥

كريم ثوم و خبز مع جبن األرتسان

خضار طازجة من حديقتنا أعشاب طازجة زيتون كاالماتا
برتقال ,هندبة و صلصة الخل المحضرة بالمنزل.

سلطة القيصر الكالسيكية

إضافة دجاج
إضافة روبيان

٦٨
٧٩
٨٩
٨٠

		

روبيان مشوي مع الحمض (م)

سلطة الكينواة و الكرنب ,كرز مجفف ,فستق حلبي
و صلصة الحمض

أطباق من املدينة

48

كاالماري (م)
حمض أيولي

95

سرطان البحر مع الجبن

صلصة جبنة الشيدر البيضاء والروبيان

٣٩

بوتين بالكمأة السوداء

جبنة شيدر بيضاء ,لحم مقدد ,بصل أخضر
جبنة زرقاء و صلصة

لفائف مقرمشة بالخضار (ن)

لفائف قمح ,زنجبيل ,صلصة الفلفل الحار و الليمون

دجاج مقرمش مغطى بالذرة

46

يقدم مع الجبنة الزرقاء أو صلصة الرانش

٦٥

روبيان لزج (م)

روبيان لزج ,جوز مكسر ,صلصة سيراتشا

ناغتس دجاج ذهبي و بطاطس
حضر الطبق الخاص بك
بطاطس مقلية بالجبنة

44

١٨٥
44

أضف جبنة ,صلصة شواء ,لحم بقر حار ,هاالبينو ( ٣دراهم لإلضافة الواحدة)

طبق الناتشوز

٦٥

أضف بيكو دي جالو ذرة ,جبن  ,أفوكادو ( ٣دراهم لإلضافة
الواحدة)

أجنحة دجاج

٦٨

صلصة الشواء ,ترياكي ,فليفلة حلوة ,بوفالو

أحشاء سمك السالمون

مشوية مع مزيج الترياكي و مخلل الفجل

تونا تارتار (م)

49
65

أوفوكادو ,فول الصويا الخضراء ,سمسم ,حمض
و رقائق التورتيال

حلقات البصل (ن)

جبنة زرقاء أو صلصة الرانش

٣٤

بطاطس مقلية

۲۲

بطاطس حلوة مقلية

۲٧

(م) طبــق يحتــوي علــى مكســرات (ك) طبــق يحتــوي علــى كحــول (ن)
طبــق نباتــي
جميع األسعار بالدرهم و تشمل  ٪٧رسوم بلدية  ٪١٠رسوم خدمة و  ٪٥ضريبة القيمة
المضافة.

Burger Nation
Grilled Portobello Burger (V)		 60
balsamic portobello, goat cheese, avocado, rocket,
focaccia

Classic Burger 		

85

Norwegian Salmon Burger		

70

ground US angus beef, onion, tomato, lettuce,
dijonnaise, brioche bun, your choice of
cheese(cheddar, emmental, gruyere)
dill, tomato, iceberg lettuce, black sesame bread,
lemon aioli

Why not add the following:

extra cheese, fried egg, onion rings (5DHS each)
turkey bacon(10DHS)

Beast Burger 2.0

110

Can you beat the beast? Served in our famous buns
includes 2 beef wagyu and duck fat patties,
camembert cheese, truffle aioli, heirloom tomato,
onion rings, stone ground mustard. Choice of side
salad, Coleslaw or Parmesan Fries

Sandwiches
Trophy Room Club Sandwich		

72

Soft Shell Crab Hoagie Sandwich

65

Grilled Steak Sandwich 		

80

Crispy BBQ Veal Rib Sandwich		

81

corn-fed chicken, organic egg, tomato, beef bacon,
mayo
cilantro-cabbage slaw, tomato, hoagie roll

prime flank steak, crumbled blue cheese, arugula,
red pepper chutney, focaccia, truffle spread
braised veal ribs, pickled cabbage, blueberry &
maple BBQ sauce, sweet potatoes

British Classics
Fish and Chips		75
line caught cod fish, beer batter, fries, malt vinegar

Green Pea Samosa (V)		55
saffron - black sesame dough, sweet potato,
mint yogurt

Butter Chicken 		

75

Lamb Shepherd's Pie 		

76

basmati rice pilaf, golden raisins, mint sauce,
fresh bread

slow cooked lamb, mashed potatoes, carrots, peas

(n) Dish contains nuts - (a) Dish contains alcohol
(v) Dish is vegetarian -

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge
and 5% VAT

الربغر
60

برغر بورتوبيللو مشوي (ن)
فطر بورتوبيللو متبل مع صلصة البلسميك
جبن الماعز ,أفوكاد ,خس و كعكة الفوكشا

٨٥

برغر الكالسيكي
أنغوس لحم بقر أمريكي ,بصل ,طماطم ,خس

ديجونيز ,خبز بريوش

70

برغر سمك السالمون النرويجي
شبت ,طماطم ,خس ,خبز مع سمسم أسود
و ليمون أيولي

ملاذا ال تضيف التايل
جبن زيادة ,هاالبينو ,بيض مقلي ,حلقات البصل
( ٥دراهم لإلضافة الواحدة)
لحم تركي مقدد ( ١٠دراهم)

110

برغر الوحش 2.0

أيمكنك الفوز على الوحش؟ يقدم بخبزنا المشهور
يحتوي على قطعتين من لحم البقر واغيو و فطيرة
دهن البط جبن الكامبيرت زيت الكمأة ,طماطم
مهجنة ,حلقات بصل خردل مع أختيارك من طبق
جانبي ,سلطة ملفوف و جزر أو بطاطس مقلية
بالبارميزان

الساندويش
كلوب ساندويش الخاص بغرفة الكأس 72

دجاج ,بيض عضوي ,طماطم ,لحم بقري مقدد ,مايونيز

هوغي ساندوش بالسلطعون المقشر 65
كزبرة ,ملفوف ,طماطم ,لفافة دافئة

ساندويش شريحة اللحم المشوي

80

شريحة لحم ,مخفوق من الجبنة الزرقاء ,جرجير
صلصة فيلفلة حمراء ,كعكة الفوكشا مع الكمأة

ضلع لحم بقر مقرمش مع صلصة شواء 81
ضلع لحم البقر متبل ,ملفوف ,مع صلصة التوت
قيقب و بطاطس حلوة مقلية

الكالسييك الربيطاين

سمك وبطاطا مقلية (ك)

سمك القد متبل بالبيرة ,بطاطس مقلية
و خل الشعير

٧٥

ساموسا ببازيالء خضراء (ن)

٥٥

دجاج بالزبدة

٧٥

عجينة متبلة مع الزعفران و السمسم األسود
بطاطس حلوة و لبن بالنعناع تقدم مع صلصة الرانش
أرز بسمتي ,ذبيب ذهبي ,صلصة نعنع ,خبز طازج

فطير الراعي مع لحم الغنم

لحم غنم مطهو ببطء ،بطاطاس مهروسة
جزر و بازيالء

٧٦

(م) طبــق يحتــوي علــى مكســرات (ك) طبــق يحتــوي علــى كحــول (ن)
طبــق نباتــي
جميع األسعار بالدرهم و تشمل  ٪٧رسوم بلدية  ٪١٠رسوم خدمة و ٪٥
ضريبة القيمة المضافة.

Main Courses
Pizza Margarita (V)		70
san marzano tomato basil sauce,
buffalo mozzarella, basil

Pizza Pepperoni		

80

Guinness Braised Oxtail (A)		

132

Cedar Grilled Salmon		

117

san marzano tomato basil sauce, beef pepperoni
onion ring, arugula, mashed potatoes and gravy

citrus glaze, green beans, grapefruit, pistachio salsa

Australian Grass Fed Lamb Chops 205
roasted peaches, potatoes, orange, pistachio,
mint jus

Prime Black Angus Rib Eye		
espelette butter, mushroom sauce,
pomme frites dijonnaise

210

Desserts
Seasonal Sorbet		42
rosemary & orange, watermelon & coconut,
mango & cucumber, lemon & thyme

Sticky Toffee Pudding (N)		

32

Raspberry Bread Pudding (N)		

32

Apple Vanilla Tart (N)		

38

The Rocher (N)		

38

Rum Banoffee(A)		

42

hot toffee sauce, molten marshmallows
salted caramel ice cream, pecan nuts

apple vanilla compote, cinnamon ice cream,
almond crisp
vanilla sauce, hazelnut mousse

rum vanilla ice cream, caramelized banana and
chocolate crumble

(n) Dish contains nuts - (a) Dish contains alcohol
(v) Dish is vegetarian All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge
and 5% VAT

األطباق الرئيسية
70

بيتزا مارغريتا (ن)

صلصة طماطم طازجة مع الحبق
وجبنة بوفالو موزاريال و حبق

80

بيتزا بيبروني

صلصة طماطم طازجة مع الحبق
وجبنة بوفالو موزاريال و شرائح لحم بقر

غينيس ذيل الثور المطهو ببطء (ك)

حلقات بصل ,جرجير ,بطاطس مهروسة و صلصة

132
117

سالمون عضوي مشوي

مزيج من الحمضيات ,فاصولياء خضراء
كريفون مشوي و صلصة الفستق الحلبي

ريش لحم خاروف استرالي باألعشاب

خوخ محمص ,بطاطس ,برتقال ,فستق حلبي
مرق النعنع

205

ضلع لحم البقر أنغوس األسود

زبدة أسبيليت ,صلصة الفطر ,بطاطس ديجونيز
بالتفاح

الحلويات

سوربيه بالنكهات الموسمية

أكليل الجبل و برتقال ,بطيخ أحمر و جوز الهند
مانغا و خيار ,ليمون و زعتر

ستيكي توفي بودينغ (م)

صلصة التوفي الساخنة ,كعكة المولتين الهليوني

خبز البودينغ بالتوت (م)

210

٤۲
32
32

مثلجات بالكراميل المملح ،مكرات جوز البقان

تارت بالتفاح و الفانيال (م)

مربى تفاح وفانيال ،مثلجات بالقرفة ،لوز هش

الروشر (م)

صلصة الفانيال و البندق

بانوفييه بالرم (ك)

38
38
42

مثلجات بالفانيال و الرم موز مكرمل و كرامبل شوكوال

(م) طبــق يحتــوي علــى مكســرات (ك) طبــق يحتــوي علــى كحــول (ن)
طبــق نباتــي

(م) طبــق يحتــوي علــى مكســرات (ك) طبــق يحتــوي علــى كحــول (ن)
طبــق نباتــي
جميع األسعار بالدرهم و تشمل  ٪٧رسوم بلدية  ٪١٠رسوم خدمة و  ٪٥ضريبة القيمة
المضافة.

BEVERAGES
Signature Cocktails
Red Devils		65
Vodka,secret Mary mix, tomato juice, peppercorn
jerky, grated parmesan, three way stuffed olives

Hat-Trick		65
Rum, dragon fruit, passion fruit puree, lime, mint
leaves, seltzer

Home Run		60
Ginger infused vodka, Homemade ginger syrup,
fresh ginger, lime, Goldberg intense ginger

The Captain		65
Bourbon, brown sugar syrup, lemon, eggwhite,
selection of bitters

Lightweight

60

Gin, Aperol, honey, thyme, seltzer

Mexican Wave		80
Tequila, Corona, lime juice, Coientrau, peach syrup

Draught
Amstel 		47
Carlsberg		
47
Hoegaarden		
49
Heineken		
49
Stella Artois		
49
Peroni		52
Magners cider		
55
Hophouse 13		
55
Brewdog		
55

Bottles
Stella Artois		
Budweiser		

47
47

Peroni		
47
Heineken		
49
Corona		
47
Guinness Surger Can		58
Kopparberg Mix Berries		60

White Wine
Sauvignon Blanc, Anakena
Pinot Grigio, Da Luca
Chardonnay, Oxford
Landing

Red Wine
Merlot, Birdman, Anakena
Cabernet Sauvignon,
Robert Mondavi
Rioja Tinto, Rioja Vega

Glass Bottle
39
62
75

195
310
377

Glass Bottle
39
63

195
315

75

375

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge
and 5% VAT

Rose Wine
Oh! By Omerade IGP

Glass Bottle
55

275

Bubbly

Glass Bottle
Prosecco, Casa Defra
70 350
Laurent Perrier, Brut NV
199 999

Vodka
Stolichnaya		54
Ciroc		70
Belvedere		75
Grey Goose		75

Gin
Bombay Sapphire		54
Plymouth 		70
Hendricks		67

Rum
Bacardi Superior		54
Havana Club 7		75
Captain Morgan Black		60
Bacardi 8 Años		68

Whiskey
Johnnie Walker Red		
54
Johnnie Walker Black		
72
Johnnie Walker Gold		
95
Macallan 12		
81
Glenfiddich 12		
70
Glenfiddich 18		 122
Jameson		70
Maker's Mark		
70
Bulleit Bourbon 		
65
Jack Daniel’s No. 7		
70
Chivas 12		
72
Chivas 18		 110

Tequila
Patron Silver		65
Patron XO Cafe		65
Patron Reposado		84
Patron Anejo		115
Jose Cuervo Silver		54

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge and
5% VAT

Mocktails

35

Mango Colada

Mango Juice, Pineapple Juice, Coconut Cream

Watermelon Maracua

Fresh Watermelon Juice, Passion Syrup topped up
with Soda

Cucumber Basil Fizz

Cucumber, Orange Juice, Basil topped up with Soda

Strawberry Granita

Fresh Strawberries, Strawberry Purée, Lime Juice,
Agave Syrup

Minty Pineapple

Lime juice, Simple syrup, Mint Leaves,
Fresh Lime topped up with Pineapple Juice

Soft Drinks		
26
Pepsi
Diet Pepsi
7UP
7UP Sugar Free
Evervess Soda Water
Evervess Ginger Ale
Redbull 		42
Redbull Sugarfree		
42

Milk Shakes		 31
Strawberry
Chocolate
Vanilla

Water
Acqua Panna
San Pellegrino
Perrier

Coffee
Espresso
Americano
Latte
Cappuccino

Small Large 		
23
33
23
33
23
Small Large
22
25
22
25
25
28
25
28

All prices are in Dirhams and include 7% Municipality fees, 10% service charge
and 5% VAT

