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	 Glass	 Bottle

CHAMPAGNE  
Laurent-Perrier	Brut	NV,	France	 150	 750
Prosecco	Zonin	1821	Brut	DOC,	Italy	 70	 335

ROSÉ WINE  
Blossom	Hill	Classic	Rosé,	South	Africa	 50	 235

WHITE WINE 
Blossom	Hill	Classic	White,	South	Africa	 45	 210
Chardonnay	Eaglehawk	Wolf	Blass,	Australia	 50	 235
Pinot	Grigio	Emotivo	Lombardy	IGT,	Italy	 55	 260
Sauvignon	Blanc	Cuvee	Sabourin,	France	 60	 285
Chenin	Blanc	False	Bay	Slow,	South	Africa	 65	 310
Rioja	Blanco	Navajas,	Spain	 70	 335

RED WINE 
Merlot	Eaglehawk	Wolf	Blass,	Australia	 50	 235
Cabernet	Sauvignon,	France	 55	 260
Pinotage	Fish	Hoek,	South	Africa	 60	 285
Pinot	Noir	Dark	Horse,	USA	 65	 310
Montepulciano	Lupi	Reali,	Italy	 70	 335

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

BLENDED WHISKEY
Chivas Regal  
12	Year	Old	 	 60
18	Year	Old	 	 105

Johnnie Walker
Black	Label	 	 60
Blue	Label	 	 215

SINGLE MALT 
Glenfiddich 
12	Year	Old	 	 70
18	Year	Old	 	 108
The Macallan
12	Year	Old	 	 85
18	Year	Old	 	 220
		

AMERICAN WHISKEY
Jim	Beam	 	 45
Jack	Daniel’s	Old	No.7	 	 50

COGNAC
Hennessy	V.S.	 	 60
Hennessy	V.S.O.P.	 	 85

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

BEER
Peroni	 	 50
Corona	 	 50
Heineken	 	 50

VODKA 
Stolichnaya	Premium	 	 45
Belvedere	 	 70
Grey	Goose	 	 70

TEQUILA
El	Jimador	Reposado	 	 45
Patrón	XO	Café	 	 65
Patrón	Reposado	 	 80
Patrón	Añejo	 	 90

RUM
Bacardi	Carta	Blanca	 	 45
Havana	Club	Añejo	7	 	 65

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

GIN 
Tanqueray	 	 45
Bombay	Sapphire	 	 50
Hendrick’s	 	 60
Tanqueray	No.Ten	 	 70

CLASSIC COCKTAILS
Vodka	or	Gin	Martini	 	 55

Cosmopolitan	 	 55
Citrus vodka, cranberry, lime.

Mojito	 	 55
Rum, mint, lime, soda.

Bloody	Mary	 	 55
Vodka, tomato juice, lemon juice, Worcestershire sauce, tabasco.

Whisky	Sour	 	 55
Whisky, lemon juice, sugar syrup, maraschino cherry.

Margarita	 	 55
Tequila, Cointreau, sweet and sour mix.

All prices are in AED, inclusive of 7% Municipality fees, 5% VAT and 10% service charge.
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POT OF LOOSE TWG TEAS
Premium Collections

White Mist  100
A blend of liquid pearl, a nosegay of lover’s blossoms, cupid’s arrow in 
a cup, these silver leaves of Yin Zhen are showered with heady roses 
yielding a white tea blend of marvellous mysteries. A tea of declaration.

Oud Night  75
A precious fragrance warms the evening air, laden with a rich infusion of 
rare calambac, incense and smoky black tea. Dissolving into an earthy 
potion resin, cedar and smoldering tea flowers, this tea offers a luxuriant 
and incandescent dream of sweet eternity.

New York Breakfast  40
An extraordinary black tea which is an inviting whole-leaf Assam 
blended with rich and malty sweetness.

Black   40
TWG tea’s renowned signature tea, 1837 black is a unique blend of 
black tea with notes of fruits and flowers from the Bermuda Triangle 
which leaves a lingering aftertaste of ripe berries, anise and caramel.  
A timeless classic.

Timeless   40
This classic black tea, blended with a passionate bouquet of hibiscus 
and bright flowers, turns back the hands of time, producing a refreshing 
cup with a lingering floral aftertaste.

Comptoir des Indes     40
This rich and elegant infusion, warm in the mouth, is a TWG tea masala 
chai blend of black tea and spices. Delicious alone or with a dash of milk.

Nuwara Eliya OP   40
A black tea from the lofty hills of the celebrated island of Ceylon, this 
TWG orange pekoe is renowned for its light and generous complexity.

 Contains (A) Alcohol / (N) Nuts / (V) Vegetarian / (D) Dairy / (S) Shellfish.  All prices are in AED, inclusive of 7% Municipality fees, 5% VAT and  10% service charge.
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إبريق شاي TWG سائب 
مجموعات ممتازة 

100 شاي وايت ميست   
مزيج من اللؤلؤ السائل، باقة من أزهار العشاق، وسهم كيوبيد داخل فنجان، 

تغطى هذه األوراق الفضية بورود يين تشين المسكرة وينتج عنها مزيج من 
الروائع الغامضة.  شاي اإلعالن.

75 شاي العود الليلي    
عطر ثمين يدفئ أجواء األمسية،  محمل بمزيج غني من العود النادر،  والبخور 

والشاي األسود الغني بالدخان. يذوب هذا الشاي في راتنج جرعة ترابية، 
وخشب األرز وأزهار الشاي المشتعلة، ويمنح عّشاق الشاي   حلمًا مترفًا 

ومتوهجًا بالخلود الجميل.

40 شاي إفطار نيويورك  
شاي أسود استثنائي عبارة عن شاي أسام الجذاب المخلوط، كامل األوراق 

الغني بالعذوبة  والمذاق الحلو. 

الشاي األسود   40
شاي TWG المميز الشهير، شاي 1837 األسود  وهو خليط مميز من الشاي 

األسود، بقاعدة من الفواكه  واألزهار من مثلث برمودا، يترك  بعد تذوقه 
مذاق التوت النضر، والينسون والكراميل. إنه أحد الكالسيكيات الخالدة.

40 الشاي الخالد   
يمتزج هذا الشاي األسود الكالسيكي، المخلوط بباقة عاطفية من الكركديه 

the hands of time, producing a refreshing cup واألزهار المشرقة، ويعيد
يترك وراءه مذاقًا ورديًا بعد تذّوقه.

40    Comptoir des Indes Tea شاي
يقدم شاي TWG  هذا مزيجًا غنيًا وأنيقًا، يمنح الشعور بالدفء  داخل الفم، 

فهو شاي يجمع بين الشاي األسود والتوابل. يتميز بمذاٍق لذيذ  سواء في 
تناوله منفردًا أو بقليٍل من الحليب.

40   Nuwara Eliya OP
 TWG شاي أسود من تالل جزيرة سيالن  الشهيرة البعيدة، ويشتهر شاي

أورانج بيكو هذا  بتركيبته السخية والخفيفة.

تحتوي على )ك( كحول / )م( مكّسرات / )ن( نباتي / )أ( ألبان / )أ.م( أسماك محارية.  جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %7 رسوم البلدّية، و%5 ضريبة  القيمة المضافة،  و%10 رسوم الخدمة.
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POT OF LOOSE TWG TEAS
Premium Collections

Silver Moon  40
A TWG blend of green teas accented with a grand berry and vanilla 
bouquet. Suave, with just a hint of  spice. Rare and precious flavors to 
create an unforgettable cup of great sweetness.

Jade of Africa   40
Delicate red tea from South Africa blended with sweet TWG tea spices 
and marigold. This theine-free tea can be served warm or ice.

REGULAR BLENDS

English Breakfast   35
Very strong and full-bodied with light floral undertones, this TWG 
broken-leaf black tea is perfect with morning toast and marmalade.

Royal Darjeeling  35
The king of Indian teas, this TWG first flush black tea boasts an 
exquisite fragrance and a vibrant, sparkling taste that develops 
remarkable overtones of ripe apricots.

Jasmine Green  35
Intoxicating TWG jasmine flowers enhance the  sparkling elegance of 
this delicately fashioned green tea.

Emperor Sencha  35
A fine TWG tea with a subtle taste, this invigorating Japan green tea is 
ideal during or after a meal, as it is rich in vitamin C.

Green Beauty  35
Green tea and wild woodland berries create a rare and intense harmony 
that delights the palate.

Moroccan Mint  35
A great favorite, this fine TWG green tea is  perfectly blended with 
suave and strong Sahara mint. A timeless classic.

 Contains (A) Alcohol / (N) Nuts / (V) Vegetarian / (D) Dairy / (S) Shellfish.  All prices are in AED, inclusive of 7% Municipality fees, 5% VAT and  10% service charge.
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إبريق شاي TWG سائب 
مجموعات ممتازة 

40 شاي سلفر مون   
يتألف شاي TWG هذا من خليط من أصناف الشاي األخضر الُمنكهة بباقة 

من الفانيليا والتوت الكبير. مذاق عذب، مع قدر ضئيل من التوابل. يحتوي على 
نكهات نادرة وثمينة ليقدم فنجانًا رائع المذاق ال يمكن أن ُينسى.

40 ِجيد أوف أفريكا   
شاي أحمر رقيق من جنوب أفريقيا بخلطة TWG السرية التي تحتوي على 
توابل فرنسية. يمكن تقديم  هذا الشاي الخالي من الكافيين إما دافئًا أو 

مثلجًا وفي أي وقت  طوال اليوم.

الخلطات العادية
35 شاي الفطور اإلنجليزي    

 TWG شاي غني جدًا ذو نكهة قوية يتميز بنكهات أزهار خفيفة؛ ويعد شاي
األسود هذا، ذو األوراق المكسورة  مثاليًا في الصباح مع الخبز المحمص والمربى.

35 شاي دارجيلينغ الملكي   
يعد شاي TWG هذا ملك أصناف شاي الهند  ويتميز هذا الشاي األسود 

برائحة رائعة ومذاق  نابض بالحيوية ومتأللئ ينتج نكهة خفيفة وملحوظة 
بمذاق المشمش الطازج.

35 الياسمين األخضر   
تعزز رائحة أزهار ياسمين شاي TWG القوية أناقة هذا الشاي األخضر المتأللئة  

المبدعة.

35 شاي اإلمبراطور سنتشا   
شاي TWG فاخر ذو مذاٍق خفي  وُيعد هذا الشاي األخضر الياباني المجدد 

للنشاط مثاليًا أثناء أو  بعد تناول وجبٍة ما، حيث أنه غني بفيتامين ج.

35 الجمال األخضر   
يجتمع الشاي األخضر مع توت الغابات البري ليصنعا معًا  تناغما نادرًا وقويًا 

يبهج براعم التذّوق.

35 النعناع المغربي   
ُيعد شاي TWG األخضر هذا من أحب أصناف الشاي  المخلوطة ببراعة مثالية 

بنعناع الصحراء القوي واللطيف. إنه أحد الكالسيكيات الخالدة.

تحتوي على )ك( كحول / )م( مكّسرات / )ن( نباتي / )أ( ألبان / )أ.م( أسماك محارية.  جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %7 رسوم البلدّية، و%5 ضريبة  القيمة المضافة،  و%10 رسوم الخدمة.
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REGULAR BLENDS

Flower of Chamomile  35 
Soft and soothing, these rare chamomile flowers boast a rich honey 
aroma and yield a golden, theine-free cup.

Weekend in Dubai  35
As fresh as a desert night, this glamorous green tea is blended with a 
cornucopia of wild, rare and  exotic fruits and flowers, an insistent, complex  
and bold infusion which reinterprets a city of dreams come true…

Red of Arabia  35
A blend of red tea with malty nuts and warm spices.

ICED TEAS

Al Bayt Citrine  40
A blend of chocolate Earl-Grey infused tea. Sweet and sour.

Rose Hibiscus  40
Hibiscus tea flavoured with rose water and honey.

Imperial Garnet  45
Mixed berry extracts from the Red of Arabia tea with hint of peach, black 
berries, lemon.

Orange Strawberry  50
Chamomile tea with strawberry pearls, orange juice and honey.

 Contains (A) Alcohol / (N) Nuts / (V) Vegetarian / (D) Dairy / (S) Shellfish.  All prices are in AED, inclusive of 7% Municipality fees, 5% VAT and  10% service charge.
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الخلطات العادية 
زهرة البابونج   35

تتمتع أزهار البابونج النادرة هذه بالِرقة والنعومة  وتتميز بنكهة عسل النحل، 
وتنتج  فنجانًا من الشاي الذهبي الخالي من الكافيين.

35 عطلة نهاية األسبوع في دبي  
ُيخَلط هذا الشاي األخضر الساحر، المنعش كليالي الصحراء بمجموعة وافرة 

 من الفواكه واألزهار البرية النادرة والمدهشة، ليشكل مزيجًا معقدًا وجريئًا 
يعكس أجواء هذه المدينة الساحرة التي تجعل من الحلم حقيقة…

35 شاي الجزيرة العربية األحمر  
خليط من الشاي األحمر والبندق المسّكر والتوابل الدافئة.

الشاي المثلج
40 سترين البيت  

توليفة من الشوكوالتة المخلوطة بشاي إيرل غراي مع مزيج من الحلو 
والحامض.

40 الكركديه الوردي  
شاي كركديه بنكهة ماء الورد والعسل.

45 إمبريال جارنيت  
مزيج من مستخلصات توت الجزيرة العربية األحمر مع نكهة الخوخ، والتوت 

األسود، والليمون.

50 فراولة بالبرتقال  
شاي بابونج بلؤلؤ الفراولة، وعصير البرتقال، وعسل النحل.

تحتوي على )ك( كحول / )م( مكّسرات / )ن( نباتي / )أ( ألبان / )أ.م( أسماك محارية.  جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %7 رسوم البلدّية، و%5 ضريبة  القيمة المضافة،  و%10 رسوم الخدمة.
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COFFEE
	 Single Double
Espresso	 30	 40
Macchiato	 30	 40	
The	Palace	Cappuccino	 	 85
Address	Coffee	 	 40
After	Eight	Coffee	 	 40
Cappuccino	 	 35
Latte	 	 35
Americano	 	 30
Hot	Chocolate	 	 35

ICED COFFEE

Banana Almond Iced Coffee  45
Double espresso with banana and almond syrup, fresh milk topped with 
double cream.

Blue Pearl Mocha  50
Blue pearls, vanilla ice-cream blended with double espresso and fresh 
cream.

Palace Oreo Blend  55
Oreo cookies blended with double shot espresso and vanilla ice-cream.

Kit Kat   55
Double chocolate blended with double espresso, milk and topped  
with cream.

 Contains (A) Alcohol / (N) Nuts / (V) Vegetarian / (D) Dairy / (S) Shellfish.  All prices are in AED, inclusive of 7% Municipality fees, 5% VAT and  10% service charge.
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قهوة
مفرد  مزدوج  
40  30 إسبريسو 
40  30 ماكياتو 
85 كابتشينو ذي باالس  
40 قهوة العنوان  
قهوة آفتر إيت   40 
35 كابتشينو  
35 التيه  
30 أمريكانو  
35 شوكوالتة ساخنة  

القهوة المثلجة
45 قهوة مثلجة بالموز واللوز  

إسبريسو مزدوج بشراب الموز واللوز، والحليب الطازج ومغطى بكريمة مزدوجة.

50 موكا اللؤلؤ األزرق  
لؤلؤ أزرق، آيس كريم بالفانيليا مخلوط بإسبريسو مزدوج وكريمة طازجة.

55 مزيج أوريو باالس  
بسكويت أوريو مخلوط بكأسي إسبريسو وآيس كريم بالفانيليا.

55 كيت كات   
شوكوالتة مزدوجة مخلوطة بإسبريسو مزدوج، وحليب، ومغطى بالكريمة.

تحتوي على )ك( كحول / )م( مكّسرات / )ن( نباتي / )أ( ألبان / )أ.م( أسماك محارية.  جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %7 رسوم البلدّية، و%5 ضريبة  القيمة المضافة،  و%10 رسوم الخدمة.
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MOCKTAILS

Palace Punch  40
Orange, pineapple juice, mango, strawberry. 

Elder Flower Mint Lemonade  40
Fresh mint, lemon juice, elderflower.

Pink Passion  45
Passion fruit, cranberry, grapefruit, almond.

Green Lady  50
Cucumber, raspberry, apple.

SMOOTHIES

Mango Passion  40
Passion fruit puree, yoghurt, mango, hazelnut syrup.

Palace Berry  40
Raspberry puree, yoghurt, milk and honey.

MILKSHAKES

Chérie Berry  45
Strawberry ice-cream, maraschino cherry,  milk, topped with  
double cream.

Peanut Butter Brownie  45
Homemade brownie blended with peanut butter and butterscotch  
ice-cream.

Cinnamon Punch  50
Vanilla ice-cream, homemade cinnamon syrup  with milk.

Salted Pretzel Caramel  55
Pistachio ice-cream blended with caramel sauce and handful of pretzels.

 Contains (A) Alcohol / (N) Nuts / (V) Vegetarian / (D) Dairy / (S) Shellfish.  All prices are in AED, inclusive of 7% Municipality fees, 5% VAT and  10% service charge.
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الكوكتيالت المرطبة
40 باالس بانش  

برتقال، عصير أناناس، مانجو، فراولة.  

40 ليمونادة نعناع زهرة إلدر  
نعناع طازج، عصير ليمون، زهرة إلدر.

45 بينك باشون  
فاكهة زهرة العاطفة، توت بري، جريب فروت، لوز.

50 جرين ليدي  
خيار، توت، تفاح.

سموذيز
40 مانجو باشن  

هريس فاكهة زهرة العاطفة، زبادي، مانجو، شراب لوز.

40 باالس بيري  
هريس التوت، وزبادي، وحليب، وعسل نحل.

ميلك شيك
45 شيري بيري  

آيس كريمبالفراولة، كرز مارشينو، حليب، مغطى بآيس كريم مزدوج.

45 براوني زبدة الفول السوداني  
براوني من إعداد طهاة الفندق مخلوط بزبدة الفول السوداني وآيس كريم 

بسكاكر حلوى السكر بالزبد.

50 سينامون بانش  
آيس كريم بالفانيليا، وشراب القرفة من إعداد طهاة الفندق وحليب.

55 كراميل بمقرمشات بريتزل المملحة  
آيس كريم الفستق المخلوط بصلصة الكراميل وحفنة من مقرمشات البريتزل.

تحتوي على )ك( كحول / )م( مكّسرات / )ن( نباتي / )أ( ألبان / )أ.م( أسماك محارية.  جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %7 رسوم البلدّية، و%5 ضريبة  القيمة المضافة،  و%10 رسوم الخدمة.
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JUICES
Lemon	Mint	 	 35
Orange	 	 35
Pineapple	 	 35
Lemon	 	 35
Watermelon	 	 35
Mango	 	 35

MINERAL WATER
Still
Lielbata	(33cl)	 	 25
Voss	(33cl)	 	 30

Sparkling  
Lielbata	(33cl)	 	 25
Voss	(33cl)	 	 30

SOFT DRINKS  
Pepsi	 	 35
Diet	Pepsi	 	 35
7up	 	 35	
Mirinda	 	 35
Tonic	Water	 	 35
Ginger	Ale	 	 35

ENERGY DRINK
Red	Bull	 	 40
 Contains (A) Alcohol / (N) Nuts / (V) Vegetarian / (D) Dairy / (S) Shellfish.  All prices are in AED, inclusive of 7% Municipality fees, 5% VAT and  10% service charge.
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العصائر
35 نعناع بالليمون  
35 برتقال  
35 أناناس  
35 ليمون  
35 بطيخ  
35 مانجو  

المياه المعدنية
مياه عادية

25 ليلباتا)33سل(   
30 فوس)33سل(   

ماء فّوار  
25 ليلباتا )33 سل(  
30 فوس )33 سل(  

 

المشروبات الغازية  
35 بيبسي  
35 بيبسي دايت  
35 7 أب  
35 ميريندا  
35 ماء تونيك  
35 جينجر إيل  

 

مشروبات الطاقة
40 ريد بُل  

تحتوي على )ك( كحول / )م( مكّسرات / )ن( نباتي / )أ( ألبان / )أ.م( أسماك محارية.  جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %7 رسوم البلدّية، و%5 ضريبة  القيمة المضافة،  و%10 رسوم الخدمة.
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BREAKFAST
Available	from	8.00	am	–	12.00	noon

Two Fresh Farm Eggs Of Your Choice  75
Veal or beef bacon, chicken sausages, sautéed mushrooms, grilled 
tomato, baked  beans, hash brown with choice of eggs.

Butter Milk Pancakes (D)  55
Fresh whipped cream and maple syrup.

Seasonal Fresh Berries  55

Seasonal Fruit Bowl  55
Plain yogurt, homemade granola and strawberry coulis.

Fresh Bake Pastries  55
Plain, zaatar and chocolate croissant, two daily Danish and a muffin 
served with butter and jam.

Egg Shakshouka  75
Scrambled eggs, Arabic spices, tomato sauce and paratha bread.

Arabic Breakfast  95
Labnah, hummus, mixed pickles, grilled halloumi, foul medames with  
a choice of eggs.

 Contains (A) Alcohol / (N) Nuts / (V) Vegetarian / (D) Dairy / (S) Shellfish.  All prices are in AED, inclusive of 7% Municipality fees, 5% VAT and  10% service charge.
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الفطور متوفر
من 8:00 صباحًا حتى 12:00 ظهراً

75 بيضتان طازجتان من بيض المزارع من اختيارك   
لحم العجل أو لحم البقر المقدد، نقانق دجاج،  ِفطر مقلي، طماطم مشوية، 

فاصوليا  مطبوخة، بطاطس مقلية مقرمشة مع اختيارك من البيض.

55 فطائر البانكيك باللبن الرائب )أ(   
كريمة مخفوقة طازجة وشراب القيقب. 

55 أصناف التوت الموسمية الطازجة   
55 وعاء فاكهة موسمية   

زبادي سادة، وجرانوال من إعداد طهاة الفندق  وكولي الفراولة.

55 المعجنات المخبوزة الطازجة   
كرواسون سادة، وبالزعتر، بالشوكوالتة، قطعتا دانيش وقطعة مافن يوميًا 

تقدم مع  المربى والزبدة.

75 شكشوكة البيض   
بيض مخفوق، وتوابل عربية، وصلصة طماطم وخبز البراتا.

95 الفطور العربي   
لبنة، حمص، مخلالت مشكلة، جبن حلوم  مشوي، فول مدمس مع اختيارك 

من البيض.

تحتوي على )ك( كحول / )م( مكّسرات / )ن( نباتي / )أ( ألبان / )أ.م( أسماك محارية.  جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %7 رسوم البلدّية، و%5 ضريبة  القيمة المضافة،  و%10 رسوم الخدمة.
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APPETIZERS
Available	From	12pm	–	Midnight

CHEF’S “TASTE OF ARABIA”
SELECTION - COLD MEZZAH 

Traditional	hummus,	fresh	pita	 	 40
Avocado	hummus,	Goc	Naan	(V)	 	 45
Muhamarra	(N)(V)	 	 45
Truffle	scented	labneh	(D)(V)	 	 50
Warak	enab	(V)	 	 55
Trio	of	cold	mezzah	 	 95

SELECTION - HOT MEZZAH
Falafel,	baby	greens	(V)	 	 40
Grilled	halloumi,	apricot	(D)(V)	 	 55
Naqaneq,	pomegranate,	mint	(V)	 	 65
Trio	of	hot	mezzah	 	 105

SALADS
Fattoush,	Heirloom	Tomatoes,	Avocado	(V)	 	 55
Caprese	Heirloom	Tomato,	Bocconcini,	Fresh	Basil	 	 65
Quinoa	Tabbouleh,	Cherry	Tomato,	Parsley	 	 65
Baby	Kale,	Fire	Roasted	Vegetables,	Hazelnuts	(N)	 	 70
Caesar	Salad	 	 55
Baby gem, cos, sun dried tomatoes, parmesan cheese, add grilled or 
poached chicken (+ AED 15)  
add grilled or poached prawns (+ AED 20).

 Contains (A) Alcohol / (N) Nuts / (V) Vegetarian / (D) Dairy / (S) Shellfish.  All prices are in AED, inclusive of 7% Municipality fees, 5% VAT and  10% service charge.
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المقّبالت
متوفر من 12:00 ظهراً حتى منتصف الليل

تشكيلة الطاهي من “المذاق العربي”.
المقبالت الباردة 

40 حّمص تقليدي، خبز بيتا طازج   
45 حّمص باألفوكادو، خبز نان )ن(   
45 محمرة )م( )ن(   
50 لبنة بنكهة الكمأة )أ()ن(   

55 ورق عنب )ن(   
95 ثالثة أنواع من المقبالت الباردة   

المقبالت الساخنة
40 فالفل، وَسـلـَطة خضراء )ن(   

55 جبن حّلومي مشوي، ومشمش )أ( )ن(   
65 نقانق، ورمان، ونعناع )ن(   
105 ثالثة أنواع من المقبالت الساخنة   

السلطات  
55 نة، أفوكادو )ن(    ّفتوش، طماطم غير ُمهجَّ
65 نة، وبوّكونتشيني، وريحان طازج  َسَلطة كابريزي بالطماطم غير الُمهجَّ
65 تبولة الكينوا، كرز، طماطم، بقدونس   
70 كرنب صغير، وخضار محّمرة على النار، وبندق )م(   
55 َسَلطة سيزر   

خس رومي، مخلل، طماطم مجففة في الشمس، جبن بارميزان 
إضافة دجاج مشوي أو مسلوق )+ 15 د.إ.(

إضافة روبيان مشوي أو مسلوق )20+ د.إ.(.

تحتوي على )ك( كحول / )م( مكّسرات / )ن( نباتي / )أ( ألبان / )أ.م( أسماك محارية.  جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %7 رسوم البلدّية، و%5 ضريبة  القيمة المضافة،  و%10 رسوم الخدمة.
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SANDWICHES

Falafel Wrap (V)   70
Falafel, pickles, tomato, lettuce, tahina sauce  and French fries.

Halloumi Wrap (D)(V)  70
Grilled halloumi, zaatar, romaine lettuce and cucumber.

Chicken Shawarma Wrap  85
Marinated chicken, lettuce, pickle, tomato, garlic sauce and French fries.

Palace Club Sandwich  85
Tomato ciabatta bread, roasted chicken, avocado, fontina cheese, 
tomato, turkey bacon, rocca salad, fried egg and French fries.

Palace Cheese Burger  95
Whole wheat soft bun, mushroom paste, beef patty, onion, mushroom, 
barbecue sauce and emmental cheese, lettuce, tomato.

DESSERTS

Ice Cream (Per Scoop) (D)  20
Vanilla, chocolate, strawberry.

Chef’s Signature Saffron Milk Cake (D)  40
Saffron cake in saffron milk with 24 carat gold.

Seasonal Fresh Fruit Platter  40

Umm Ali (D)(N)  40 
Pistachio, raisins, saffron.

Baked Baklawa Cheesecake (D)(N)  45

Chefs Signature Sticky Toffee Pudding  45
Chocolate, cream, caramel sauce.

Gianduja Double Chocolate Brownie   45
Vanilla ice-cream.

Homemade Cookies 4pcs (D)(N)  40
 Contains (A) Alcohol / (N) Nuts / (V) Vegetarian / (D) Dairy / (S) Shellfish.  All prices are in AED, inclusive of 7% Municipality fees, 5% VAT and  10% service charge.
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لسندويتشات
70 لفافة فالفل )ن(  

فالفل، ومخلل، وطماطم، وجرجير، وصلصة طحينة وبطاطس مقلية.

70 لفافة جبن حلوم )أ( )ن(  
جبن حلوم مشوي، وزعتر، وخس روماني  وخيار.

85 شطيرة شاورما دجاج ملفوفة  
دجاج متبل، وخس، ومخلل، وطماطم، وثومية، وبطاطس مقلية.

85 كلوب ساندوتش باالس  
خبز تشاباتا بالطماطم، ودجاج مشوي، وأفوكادو، وجبن فونتينا، وطماطم، 

ولحم الديك الرومي المقدد، وَسَلطة جرجير، وبيض مقلي، وبطاطس مقلية.

95 برغر لحم البقر باالس  
خبز طري بدقيق القمح الكامل، معجون الِفطر،  فطيرة اللحم البقري، وبصل، 

وِفطر، وصلصة الباربكيو وجبن إمنتال وخس، وطماطم .

الحلويات
 20 آيس كريم )لكل كرة( )أ(  

فانيليا، شوكوالتة، فراولة.

 40 كعكة الطاهي المميزة بالحليب، بحليب الزعفران )أ(  
كعكة الزعفران بحليب الزعفران وذهب 24 قيراط.

40 طبق فاكهة طازجة موسمية  
40 أم علي )أ()ن(  

فستق، وزبيب، وزعفران.

45 تشيزكيك مخبوزة بالبقالوة )أ( )ن(  
45 بودنج الطاهي المميز بالطوفي اللزج  

شوكوالتة، وكريمة، وصلصة كراميل.

45 براوني شوكوالتة جياندوجا المزدوج،   
آيس كريم الفانيليا

40 بسكويت من إعداد طهاة الفندق 4 قطع )أ( )م(  
تحتوي على )ك( كحول / )م( مكّسرات / )ن( نباتي / )أ( ألبان / )أ.م( أسماك محارية.  جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %7 رسوم البلدّية، و%5 ضريبة  القيمة المضافة،  و%10 رسوم الخدمة.
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CIGARETTES 
Marlboro	Light	 	 40
Marlboro	Red	 	 40

CIGAR
Medium Bodied
Romeo	Y	Julieta	Petit	Churchills	 	 175

Medium Full Bodied
Montecristo	No.4	 	 115
Partagas	Serie	D	No.4	 	 140
H.Upmann	Robustos	Anejados	 	 180

All prices are in AED, inclusive of 7% Municipality fees, 5% VAT and  10% service charge.
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السجائر
40 مارلبورو اليت  
40 مارلبورو أحمر  

السيجار
نكهة متوسطة الكثافة

175 روميو إي جولييتا بيتي تشرشلز  

نكهة متوسطة إلى عالية الكثافة
115 مونت كريستو رقم 4  
140 بارتاغاس فئة D رقم 4  
180   H.Upmann	Robustos	Anejados

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %7 رسوم البلدّية، و%5 ضريبة  القيمة المضافة،  و%10 رسوم الخدمة.
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