قائمة الطعام
والمـشـروبات

MENU

الشوربات

SOUPS

شوربة العدس
شوربة الفطر بالكريما
شوربة الدجاج بالكريما
شوربة الذرة بالكريما
شوربة سي فود
شوربة روبيان

 درهم17.00 AED
 درهم21.00 AED
 درهم22.00 AED
 درهم21.00 AED
 درهم32.00 AED
 درهم30.00 AED

Lentil Soup
Creamy Mushroom Soup
Creamy Chicken Soup
Creamy Corn Soup
Seafood Soup
Shrimp soup

المقبالت الباردة

COLD APPETIZERS
حمص
حمص بالصنوبر
حمص الدلة

 درهم19.00 AED

حمص بيروتي
متبل
بابا غنوج
ورق عنب
محمرة
تبوله
فتوش
شنكليش
لبنة بالمكسرات
زيتون مشوي

 درهم19.00 AED

 درهم27.00 AED
 درهم22.00 AED

حمص مع الحبق

 زعتر أخضر، جزر،زيتون

 درهم21.00 AED
 درهم23.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم21.00 AED
 درهم24.00 AED
 درهم24.00 AED
 درهم23.00 AED
 درهم23.00 AED
 درهم22.00 AED

Hummus
Hummus with Pine Nuts
Hummus Al Dallah
Hummus with basil

Hummus Beiruti
Moutabal
Baba Ghanoush
Vine Leaves
Muhammara
Tabbouleh
Fattoush
Shanklish
Labneh With Nuts
Grilled olives

Olives, carrots, green thyme

All prices are inclusive of VAT جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

السلطات

SALADS
سلطة عربية

 درهم23.00 AED

Arabic Salad

سلطة سيزر

 درهم37.00 AED

Chicken Caesar Salad

سلطة الروكا

 درهم27.00 AED

Rocca Salad

سلطة يونانية

 درهم31.00 AED

Greek Salad

سلطة الجرجير الناعم

 درهم24.00 AED

Chopped Rocca Salad

سلطة خضراء

 درهم22.00 AED

Green Salad

سلطة الكينوا

 درهم28.00 AED

Quinoa Salad

سلطة روكفورد

 درهم37.00 AED

Roquefort Salad

سلطة كيل بالشمندر

 درهم28.00 AED

Kale Salad

سلطة كراب

 درهم38.00 AED

Crab Salad

سلطة أفوكادو شرمب

 درهم38.00 AED

Shrimp & Avocado Salad

سلطة كينوا مع شرمب

 درهم40.00 AED

Shrimp Quinoa Salad

، ليمون، بندورة، خيار،خس
نعنع وزيت الزيتون
 جبنة، خبز توست محمص، خس،دجاج
 بندورة كرزية وصلصة سيزر،بارميزان
 صلصة البلسمك، فطر، بندورة كرزية،جرجير
وجبنة بارميزان
، زيتون أسود، خس، جبنة فيتا، بندورة،خيار
 ليمون وزيت الزيتون،زعتر أخضر
 ليمون، زيت الزيتون، بصل، طماطم،روكا

كينوا مع الشمندر

 صلصة روكفورد، روكفورد، جوز،خس
 شمندر وجبنة فيتا.أوراق كيل

 صوص خردل، شرائح سلطعون،خس
 قريديس مع صلصة الكوكتيل،أفوكادو
 جزر وصلصة، فطر، بندورة كرزية، كينوا،قريديس
الخردل

Iceberg lettuce, cucumber, tomato, lemon,
Mint & olive oil
Chicken, iceberg lettuce, croutons, parmesan
Cheese, cherry tomato & caesar dressing
Rocca, cherry tomato, mushroom, parmesan
& balsamic dressing
Cucumber, tomato, feta cheese, lettuce,
Black olives, thyme, lemon & olive oil
Rocca, tomato, onion, olive oil, lemon

Quinoa, beetroot

Iceberg lettuce, walnuts, rockford, rockford sauce
Kale leaves, Beetroot and feta cheese
Crab stick, lettuce with Mustard Dressing
Avocado, Shrimp served with Cocktail Dressing
Shrimp, quinoa, cherry tomato, mushroom,
carrots & mustard sauce

المقبالت الساخنة

HOT APPETIZERS
كبة شامية
بطاطا حرّة
كبة مشوية
فطر باللحمة
)حمص (باللحمة والصنوبر
أصابع جبنة
كبدة دجاج
نقانق
جوانح دجاج بروفنسال
بطاطا مقلية
تشيز رول
سمبوسك لحمة
سمبوسك جبنة
سمبوسك سبانخ
رول مسخن دجاج
حلقات الكاليماري
حمص قاورما
حلوم مقلي
حلوم مشوي

 درهم24.00 AED
 درهم18.00 AED
 درهم21.00 AED
 درهم34.00 AED
 درهم27.00 AED
 درهم27.00 AED
 درهم30.00 AED
 درهم26.00 AED
 درهم29.00 AED
 درهم12.00 AED
 درهم21.00 AED
 درهم21.00 AED
 درهم18.00 AED
 درهم18.00 AED
 درهم21.00 AED
 درهم35.00 AED
 درهم27.00 AED
 درهم27.00 AED
 درهم27.00 AED

Kebbeh Shameyah
Spicy Potato

Grilled Kebbeh

Mushroom with Meat

Hummus (with Meat & Pine nuts)
Mozzarella Sticks
Chicken Liver
Sausages

Chicken Wings Provençal
French Fries
Cheese Roll

Meat Sambosa

Cheese Sambosa

Spinach Sambosa

Chicken Mosakan Roll
Calamari Rings

Hummus Kawarma
Fried Halloumi

Grilled Halloumi

All prices are inclusive of VAT جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

المقبالت الساخنة

HOT APPETIZERS
داينمايت هامور

 درهم35.00 AED

Dynamite Hamour

جوانح بوفالو

 درهم32.00 AED

Buffalo Wings

حمص بالشاورما

 درهم27.00 AED

Hummus Shawarma

بطاطا بالقاورما

 درهم27.00 AED

Potato with Qawarma

كروكيت

 درهم35.00 AED

Croquettes

كبة سمك

 درهم28.00 AED

Seafood Kebbeh

داينمايت شرمب

 درهم39.00 AED

Dynamite Shrimps

قريدس برتقال

 درهم45.00 AED

Creamy Orange Shrimps

بطاطا بحرية

 درهم45.00 AED

Seafood Stuffed Potato

سبرينج رول ثمار البحر

 درهم35.00 AED

Seafood Springrolls

أصابع فيليه هامور مقلي مع صوص الداينمت

جوانح مقلية مع صوص البوفالو

بطاطا بالقاورما واللحم

ثمار بحر مشكلة مقلية مع صلصة السويت
تشيلي

 روبيان وحبار،كبة محشية سمك

قريدس مقلي مع صوص الداينمايت والسمسم

قريدس بصلصة الكريما بالبرتقال

بطاطا محشية ثمار البحر مع الجبنة

مع صلصة السويت تشيلي

Fried hamour fillet sticks with dynamite sauce
Fried wings with buffalo sauce

Potato with Qawarma and Meat
Fried mixed seafood with sweet chilli sauce

Kebbeh stuffed with fish, shrimp and calamari
Fried shrimps with the dynamite sauce and sesame
Shrimps in creamy orange sauce
With cheese

Served with Sweet Chilli Sauce

األطباق الرئيسية

MAIN COURSE
دجاج بالزعتر

 درهم48.00 AED

Thyme Chicken

دجاج بالليمون

 درهم48.00 AED

Lemon Chicken

دجاج بالفطر

 درهم48.00 AED

Mushroom Chicken

كوردون بلو

 درهم48.00 AED

Cordon Bleu

اسكالوب الدلة

 درهم53.00 AED

Al Dallah Escelope

اسكالوب دجاج بانيه

 درهم46.00 AED

Chicken Escalope Pane

دجاج باربيكيو

 درهم48.00 AED

Chicken Barbecue

دجاج االكيف

 درهم46.00 AED

Chicken Alakef

فيليه روكفورد

 درهم77.00 AED

Roquefort Fillet

صدر دجاج مشوي يقدم مع األرز والبطاطا
المقلية وصوص الزعتر بالكريما

صدر دجاج مشوي يقدم مع األرز والبطاطا
المقلية وصوص الليمون بالكريما

صدر دجاج مشوي يقدم مع األرز والبطاطا
المقلية وصوص الفطر بالكريما

صدر دجاج محشي بالجبنة والحبش المدخن
مع الخضار السوتيه والبطاطا المقلية
وصوص الفطر

اسكالوب مقلي مع الجبنة والحبش المدخن

صدر دجاج بانيه مقلي يقدم مع الكول سلو
والبطاطا المقلية

صدر دجاج مشوي يقدم مع الخضار المشوية
وجبنة الشيدر مع صوص الباربيكيو

صدر دجاج محشي جبنة وفطر مقلي بانيه مع
صوص البشاميل

 خضار،فيليه لحم مشوي مع صوص الروكفورد
سوتيه والبطاطا المشوية

Grilled chicken breast served with rice,
french fries & thyme sauce with cream
Grilled chicken breast served with rice,
french fries & lemon sauce with cream
Grilled chicken breast served with rice,
french fries & mushroom sauce with cream
Chicken breast stuffed with cheese,
smoked turkey with sauteed vegetables &
french fries served with mushroom sauce
Fried escelope with cheese, smoked turkey
Fried chicken breast pane served with
coleslaw salad & french fries
Grilled chicken breast served with grilled
vegetables and cheddar cheese with BBQ sauce
Chicken breast stuffed with cheese and
mushrooms fried panne with bechamel sauce
Grilled beef fillet with roquefort sauce,
sauteed vegetables and roasted potatoes

 السور كريم وصوص الفوكومولي، جبنة الشيدر،تقدم مع خبز التورتيال

Served with tortilla bread, cheddar cheese, sour cream & fucomole sauce

األطباق الرئيسية

MAIN COURSE

Beef Emince

بيف إيمانسيه

 درهم48.00 AED

ستيك لحم باربيكيو

 درهم77.00 AED

ستيك بالفطر

 درهم77.00 AED

Mushroom Steak

ستيك بالبوافر

 درهم77.00 AED

Steak au poivre

دجاج بالزبدة

 درهم45.00 AED

Butter Chicken

دجاج بالكاري

 درهم40.00 AED

Chicken Curry

برياني دجاج

 درهم40.00 AED

Chicken Biryani

دجاج بروفينسال

 درهم48.00 AED

Provencal Chicken

لحمة بيف مطبوخة مع الكريما والفطر
مع الرز والبطاطا
ستيك مشوي يقدم مع الخضار المشوية وجبنة
الشيدر مع صوص الباربيكيو
ستيك مشوي يقدم مع الخضار السوتيه
والبطاطا المقلية مع صوص الفطر
ستيك مشوي يقدم مع الخضار السوتيه
والبطاطا المقلية مع صوص البوافر
يقدم مع رز ابيض وخبز الشباتي
يقدم مع رز ابيض

صدر دجاج مشوي مع صلصة البروفينسال
بالكريما وبطاطا و رز

Beef cooked with cream and mushrooms
with rice and french fries

Beef Steak Barbecue

Grilled steak served with grilled vegetables
and cheddar cheese with BBQ sauce
Grilled steak served with sauteed vegetables
& french fries with mushroom sauce
Grilled steak served with sauteed vegetables
& french fries with poivre sauce
Served with White rice & Chappati bread
Served with White rice

Grilled chicken breast with provencal cream
sauce, potatoes and rice

Pan Dishes

أطباق المقالة

Sizzling chicken with vegetables

فاهيتا الدجاج

 درهم43.00 AED

فاهيتا لحم العجل

 درهم48.00 AED

Sizzling beef with Mushroom

فاهيتا روبيان

 درهم45.00 AED

Fajita Shrimp

، ذرة، فطر، فلفل حلو،صدر دجاج مقطع
بصل وصويا صوص
، ذرة، بصل، فطر،شرحات لحم العجل
فلفل حلو وصويا صوص
 فليفلة مع التتبيلة الخاصة، بصل،قريدس

Chicken breast, capsicums, mushroom,
Baby corn, onion & soya sauce
Tenderloin, mushroom, onion,
Baby corn, capsicums & soya sauce

Shrimp, onions, green paper with special
seasoning

 السور كريم وصوص الفوكومولي، جبنة الشيدر،تقدم مع خبز التورتيال

Served with tortilla bread, cheddar cheese, sour cream & fucomole sauce

مشاوي على الفحم

CHARCOAL GRILLS
صحن

 كيلو٢/١

 كيلو١

مشاوي مشكل الدلة
مشاوي الدلة لحم فقط
شيش طاووق
كباب لحم
كباب دجاج
كباب خشخاش
كباب باذنجان
كباب اورفلي
تكه لحم
عرايس لحم
كبة عالسيخ
توشكا

48.00

74.00

149.00

53.00

85.00

159.00

42.00

64.00

124.00

45.00

72.00

139.00

41.00

63.00

119.00

46.00

75.00

142.00

46.00

75.00

142.00

46.00

75.00

142.00

52.00

89.00

174.00

42.00

Toshca

كباب إيراني
دجاج كامل
نصف دجاج
جوانح دجاج

45.00

Kabab Irani

Plate

38.00
35.00

عرايس مع جبنة

58.00
35.00
32.00

1/2 KG

1 KG

Al Dallah Mix Grill

Al Dallah grill Meat only
Shish Tawouk
Kabab Meat

Kabab Chicken

Kabab Koshkash
Kabab Eggplant
Kabab Orfali
Tikka Meat

Arayes Meat

Kebbeh on skewer
Arayes with Cheese

Whole Chicken
Half Chicken

Grill Chicken Wings

 المخلالت والبطاطا المقلية، الخبز الشامي،تقدم مع كريم الثوم

All Served with Garlic sauce, Syrian Bread, Pickles & French Fries

أطباق المأكوالت البحرية

SEAFOOD MAIN COURSE
Seabass

 60.00 AEDدرهم

وجبة سيباس

Hamour

 85.00 AEDدرهم

وجبة هامور

Supreme

 65.00 AEDدرهم

وجبة سوبريم

King Fish

 60.00 AEDدرهم

وجبة كنعد

Salmon

 65.00 AEDدرهم

وجبة السلمون

Sultan Ibrahim

 55.00 AEDدرهم

وجبة سلطان ابراهيم

Sherry

 55.00 AEDدرهم

وجبة شعري

Shrimp Pane

 89.00 AEDدرهم

وجبة قريدس بانيه

Lobster

 165.00 AEDدرهم

وجبة لوبستر

Al Dallah Al Shameyah Plate
Mixed Seafood Platter

 250.00 AEDدرهم

صحن الدلة الشامية
جاط مشكل

(Lobster, Grilled Shrimps, Fried Calamari,
Lady Fingers, Sultan Ibrahim,

Spangled Emperor & Hamour

لوبستر  -قريدس مشوي  -الكالمار مقلي
ليدي فينكر  -سلطان ابراهيم
شعري  -هامور فيليه

اختيارك صنفين من أحد األصناف التالية :رز بأنواعه/بطاطا مقلية /خضار سوتيه/بطاطا بوريه

You can choose any two: any type of rice, French Fries, Sauted vegetables, Potato Puree

أسياخ اللحوم المعلقة

Hanging Skewers
قريدس

قريدس مشوي ،فلفل حار ،تقدم مع البطاطا المقلية،
صلصة التارتار وصلصة الكوكتيل

Shrimps

Grilled shrimps, chilli, french fries,
Tartar & cocktail sauce

 89.00 AEDدرهم

أفخاذ الدجاج على اللهب

قطع أفخاذ الدجاج المشوية ،فلفل رومي أحمر وأخضر،
تقدم مع األرز األبيض وصوص الباربيكيو

Chicken Thighs

Grilled chicken thighs, capsicums, rice,
with BBQ sauce

 69.00 AEDدرهم

سكيورز لحمة

كرات لحمة مشوية مع الخضار واألرز وصلصة الحر

Meat Skewers

Grilled meatballs with vegetables, rice and spicy
sauce

 75.00 AEDدرهم

البيتزا

PIZZA
مارغريتا

 درهم38.00 AED

Margherita

خضار

 درهم42.00 AED

Vegetarian

دجاج

 درهم45.00 AED

Chicken

مكسيكن

 درهم45.00 AED

Mexican

قريدس

 درهم45.00 AED

Shrimp

سوبريم

 درهم45.00 AED

Supreme

حبش

 درهم45.00 AED

Turkey

بيبيروني

 درهم45.00 AED

Pepperoni

دجاج باربيكيو

 درهم45.00 AED

BBQ chicken

سجق

 درهم45.00 AED

Sausage

فور تشيز

 درهم45.00 AED

Four Cheese

 جبنة موزاريال وحبق،صلصة بندورة
 بندورة، فلفل، فطر، موزاريال،صلصة بندورة
 وذرة، زيتون أسود،كرزية
، زيتون، كزبرة، دجاج، موزاريال،صلصة بندورة
فطر وبندورة كرزية
، فلفل حار، بيبيروني بقر، موزاريال،صلصة بندورة
بندورة كرزية وذرة
 قريدس وكزبرة، موزاريال،صلصة بندورة
كرات لحم مع خضار
صلصة البندورة مع جبنة وحبش مدخن وذرة
صلصة البندورة مع جبنة بيبيروني وفطر
 كزبرة، جبنة، ذرة، فطر، دجاج،صلصة البندورة
وصلصة الباربيكيو
 جبنة وبندورة كرزية، سجق،صلصة البندورة
) روكفورد، شيدر، موزاريال،أربع أنواع جبنة (بارميزان

Tomato sauce, mozzarella cheese & oregano
Tomato sauce, mozzarella, mushroom,
capsicums, Cherry tomato, olives & corn
Tomato sauce, mozzarella, chicken, coriander,
olives, mushroom & cherry tomato
Tomato sauce, mozzarella, beef pepperoni,
chilli, Cherry tomato & corn
Tomato sauce, mozzarella, shrimps & coriander
Meatballs with vegetables
Tomato sauce with cheese, smoked turkey and corn
Tomato sauce with pepperoni and mushrooms
Tomato sauce, chicken, mushroom, corn,
cheese, coriander and BBQ sauce
Tomato sauce, sausage, cheese and cherry tomatoes
Four types of cheese (parmesan, mozzarella,
cheddar and roquefort cheese)

الباستا

Penne Arabiatta

Pasta, spicy tomato sauce,

PASTA
 39.00 AEDدرهم

معكرونة ،صلصة بندورة حارة،
زيتون أسود وجبنة بارميزان

Olives & parmesan

Linguine Bolognese

Bolognese sauce, cherry tomato,

 41.00 AEDدرهم

Grilled chicken breast, white

 48.00 AEDدرهم

Basil pesto sauce, fresh cream,

 39.00 AEDدرهم

Shrimps, tomato sauce, garlic,

 49.00 AEDدرهم

Cream, cheddar, parmesan, mozzarella,
roquefort

بيني قريدس

معكرونة ،قريدس ،صلصة البندورة ،ثوم،
بندورة كرزية ،حبق وجبنة بارميزان

Cherry tomato, fresh basil & parmesan

Pasta four Cheese

بيني بيستو

معكرونة ،صلصة البيستو والحبق،
فريش كريم ،صنوبر وجبنة بارميزان

Pine nuts & parmesan

Penne Shrimps

بيني ألفريدو

معكرونة ،قطع من صدر الدجاج،
فطر أبيض ،وصلصة ألفريدو الخاصة

Mushroom & alfredo sauce

Penne Pesto

لينكويني بولونيز

معكرونة ،صلصة البندورة باللحمة،
بندورة كرزية ،حبق وجبنة بارميزان

Fresh basil & parmesan cheese

Penne Alfredo

بيني أرابياتا

 45.00 AEDدرهم

باستا فور تشيز

باستا بيني مع الكريما ،شيدر ،بارميزان ،موزاريال،
روكفورد

أطباق الفخارة

AL FOUKHARA
كبدة الدجاج

 درهم38.00 AED

Chicken Liver

قريدس

 درهم48.00 AED

Shrimps

كبدة خاروف بالفخارة

 درهم40.00 AED

Pottery Lamb Liver

كبدة دجاج مع دبس الرمان
قريدس بالكريما مع الكزبرة بزيت الزيتون والثوم
كبدة خاروف مطبوخة مع البصل والثوم
والحامض

Chicken liver with pomegranate sauce
Shrimps with cream, garlic, coriander, olive oil & lemon
Lamb liver cooked with onions, garlic and
lemon

FISH سمك
فيليه سمك

 درهم55.00 AED

Fish & (Chips)

هامور ديل

 درهم55.00 AED

Hamour del

هامور بروفينسال

 درهم55.00 AED

Provencal Hamour

،قطعة من السمك المقلي
بطاطا مقلية وصوص تارتار
فيليه هامور مقلي مع صوص الديل وبطاطا و رز
فيليه هامور مقلي مع صلصة البروفينسال
بالكريما وبطاطا و رز

Fried fillet served with
French fries & tartar sauce
Fried hamour fillet with dell sauce, fries and rice
Fried hamour fillet with provencal cream
sauce, potatoes and rice

RICE األرز المنوع

األرز األبيض
)األرز الشرقي (آوزي
أرز برياني
أرز صيادية
أرز مجبوس

 درهم12.00 AED
 درهم17.00 AED
 درهم14.00 AED
 درهم20.00 AED
 درهم17.00 AED

White Rice
Oriental Rice (Ouzi)
Biryani Rice
Sayadieh Rice
Majboos

مناقيش

MANAKEESH
مناقيش زعتر

 درهم19.00 AED

Zaatar Manakeesh

مناقيش لحمة

 درهم26.00 AED

Meat Manakeesh

مناقيش جبنة

 درهم24.00 AED

Cheese Manakeesh

مناقيش لبنة

 درهم21.00 AED

Labneh Manakeesh

مناقيش محمره وجبنة

 درهم26.00 AED

Muhammara & Cheese Manakeesh

مناقيش محمره

 درهم18.00 AED

Muhammara Manakeesh

مناقيش زعتر وجبنة

 درهم26.00 AED

Zaatar & Cheese Manakeesh

مناقيش حلوم

 درهم23.00 AED

Halloum Manakeesh

مناقيش جبنه عكاوي

 درهم24.00 AED

Akkawi Cheese Manakeesh

منقوشة الدلة

 درهم28.00 AED

Al Dallah Manakeesh

أربع أنواع من اختيارك

Four types of your choice

أطباق األطفال

Kids Food

برغـــر لحــــم

 درهم23.00 AED

Mini Beef Burger

برغـــر دجـــاج

 درهم22.00 AED

Chicken Burger

أصـابع دجـــاج

 درهم25.00 AED

Chicken Fingers

دجــاج ناغــيت

 درهم23.00 AED

Chicken Nuggets

أصـابع موزاريـال

 درهم23.00 AED

Mozzarella Sticks

قريدس مقلي

 درهم30.00 AED

Popcorn Shrimps

أصـابع ســمك

 درهم30.00 AED

Fish Fingers

 صوص كوكـتيل،تقدم مع البطاطا المقلية

All Served with Cocktail Sauce & French Fries

الحلويات

DESSERTS
بينباردو
بلو بيري تشيز كيك
فراوله تشيز كيك
جاتو الشوكوال
)كنافه (قشطة أو جبنة
كلير
تراميسو
كيك الفواكه
جاالكسي كيك
أم علي

 درهم25.00 AED
 درهم20.00 AED
 درهم20.00 AED
 درهم19.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم15.00 AED
 درهم20.00 AED
 درهم20.00 AED
 درهم20.00 AED
 درهم25.00 AED

Pain Perdu
Blueberry Cheese Cake
Strawberry Cheese Cake
Chocolate Cake
Kunafa (cheese or cream)
Eclair
Tiramisu Cake
Fruit Cake
Galaxy Cake
Umm Ali’s

ICE CREAM بـوظـة
شوكوالمو
بنانا بوت
البوظة المنكهة

 درهم22.00 AED
 درهم26.00 AED
 درهم22.00 AED

Chocolamo
Banana Boats
Ice Cream Flavors
Choice 3 scoops of Flavors

اختيار ثالث كرات من البوظة المنوعة

CREPE كريب
كريب شوكوال
كريب فراوله
كريب موز
كريب كراميل
كريب الدلة
فواكه مشكلة مع بوظة

 درهم23.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم23.00 AED
 درهم28.00 AED

Chocolate crepe
Strawberry crepe
Banana crepe
Caramel crepe
Al Dallah crepe

Mixed fruit with icecream

العصائر الطازجة

FRESH JUICES
الفراولة

 درهم18.00 AED

البرتقال

 درهم19.00 AED

الليموناضة

 درهم18.00 AED

البطيخ

 درهم19.00 AED

الشمام

 درهم20.00 AED

المانجو

 درهم22.00 AED

الرمان

 درهم25.00 AED

الجزر

 درهم20.00 AED

ليمون بالنعناع

 درهم19.00 AED

برتقال اناناس

 درهم21.00 AED

برتقال جزر

 درهم19.00 AED

برتقال فراولة

 درهم19.00 AED

اناناس

 درهم19.00 AED

لبن عيران

 درهم10.00 AED

Strawberry
Orange

Lemonade

Watermelon
Melon

Mango

Pomegranate
Carrot

Lemon Mint

Orange Pineapple
Orange Carrot

Orange Strawberry
Pineapple

Laban Ayran

ميلك شيك

MILKSHAKE
ميلك شيك نيوتيال

 درهم25.00 AED

ميلك شيك موز

 درهم25.00 AED

ميلك شيك فراوله

 درهم25.00 AED

ميلك شيك فانيال

 درهم25.00 AED

ميلك شيك مانجو

 درهم25.00 AED

ميلك شيك الدلة

 درهم25.00 AED

ميلك شيك أوريو

 درهم25.00 AED

ميلك شيك لوتوس

 درهم26.00 AED

Nutella Milkshake

Banana Milkshake

Strawberry Milkshake
Vanilla Milkshake
Mango Milkshake

Al Dallah Milkshake
Oreo Milkshake

Lotus Milkshake

الكوكتيالت الطازجة

FRESH MOCKTAILS
كوكتيل نارنج الشام
كوكتيل فواكه مشكل
أفوكادو سموثي
مانجو سموثي
بينك كوكتيل
كريستال كوكتيل
كوستاليتا
بنانا كراميل
مانجو بنانا سموثي
ليمون موكتيل
موز وحليب
موز وحليب وفراولة

 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED

Nareenj Al Sham
Mix Fruit Mocktail
Avocado Smoothie
Mango Smoothie
Pink Cocktail
Crystal Cocktail
Costalita
Banana Caramel
Mango Banana Smoothie
Lemon Mocktail
Banana & Milk
Banana & Strawberry with Milk

MOJITO موهيتو
موهيتو فراولة
موهيتو باشن فروت
موهيتو المانجو
موهيتو برتقال
موهيتو ليمون

 درهم21.00 AED

سلطة فواكه
)جاط فواكه مشكل (لشخصين
)جاط فواكه مشكل (ألربع أشخاص

 درهم20.00 AED

 درهم21.00 AED
 درهم21.00 AED
 درهم21.00 AED
 درهم21.00 AED

Strawberry Mojito
Passion Fruit Mojito
Mango Mojito
Orange Mojito
Lemon Mojito

FRESH FRUITS فواكـه طـازجـة
 درهم50.00 AED
 درهم100.00 AED

Fruit Salad
Mixed Fruit Bowl (2 person)
Mixed Fruit Bowl (4 person)

المشروبات الساخنة

HOT DRINKS

Turkish Coffee
Americano

Cappuccino
Café Latte

Café Mocha

Hot Chocolate

Moroccan Tea
Mint Tea
Red Tea

Green Tea

Ginger Tea

Ginger with Honey
Ginger with Milk
Sahlab

Anise Tea
Zahorat

Green Zaatar

 12.00 AEDدرهم
 17.00 AEDدرهم
 19.00 AEDدرهم
 19.00 AEDدرهم
 20.00 AEDدرهم
 19.00 AEDدرهم
 19.00 AEDدرهم
 10.00 AEDدرهم
 10.00 AEDدرهم
 10.00 AEDدرهم
 13.00 AEDدرهم
 17.00 AEDدرهم
 15.00 AEDدرهم
 19.00 AEDدرهم
 12.00 AEDدرهم
 14.00 AEDدرهم
 12.00 AEDدرهم

قهوة تركية
قهوة أمريكية
كابتشينو
كافيه التيه
كافيه موكا
هوت شوكلت
شاي مغربي
شاي نعنع
شاي أحمر
شاي أخضر
شاي بالزنجبيل
زنجبيل بالعسل
زنجبيل بالحليب
سحلب
يانسون
زهورات
زعتر أخضر

المشروبات الغازية

SOFT DRINKS
Pepsi

Pepsi Diet
Mirinda
7up

Diet 7up
Dew

Barbican
Red Bull
Add Grenadine

 7.00 AEDدرهم

بيبسي

 7.00 AEDدرهم

بيبسي دايت

 7.00 AEDدرهم

ميراندا

 7.00 AEDدرهم

سفن آب

 7.00 AEDدرهم

سفن آب دايت

 7.00 AEDدرهم

ديو

 13.00 AEDدرهم

باربيكان

 19.00 AEDدرهم

ريد بول

 3.00 AEDدرهم

اضافة غراندين

المياه المعدنية

MINERAL WATER

Mineral Water, Small
Mineral Water, Big

 4.00 AEDدرهم

مياه معدنية ،صغير

 7.00 AEDدرهم

مياه معدنية ،كبير

المياه الغازية

SPARKLING WATER
Perrier Small

Perrier Large

 12.00 AEDدرهم

بيريير صغير

 16.00 AEDدرهم

بيريير كبير

االسبريسو

ESPRESSO

اسبريسو
دبل اسبريسو
اسبريسو أفوجاتو

 درهم17.00 AED
 درهم21.00 AED
 درهم21.00 AED

Espresso
Double Espresso
Espresso Affogato

النسكـافيه

NESCAFE

نسكافيه حليب
نسكافيه بالك
قهوة فرنسية
كافيه أمريكانو مثلج
أمريكانو مع حليب

 درهم16.00 AED
 درهم16.00 AED
 درهم16.00 AED
 درهم17.00 AED
 درهم19.00 AED

Nescafe Milk
Nescafe Black
French Coffee
Iced Café Americano
Americano misto with
steamed Milk

آيس كافيه

ICE COFFEE

آيس كراميل مكياتو
أوريو فرابتشينو
موكا كراميل
فرابتشينو
آيس شوكلت
وايت شوكلت فرابيه
موكا فرابتشينو

 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED
 درهم25.00 AED

Ice Caramel Macchiato
Oreo Frappuccino
Mocha Caramel
Frappuccino
Ice chocolate
White chocolate Frappe
Mocha Frappuccino

آيس التيه

ICE LATTE

آيس التيه
سبانيش التيه
ستروبري التيه
فانيال التيه
سينامون التيه

 درهم22.00 AED
 درهم21.00 AED
 درهم21.00 AED
 درهم23.00 AED
 درهم21.00 AED

Ice Latte
Spanish Latte
Strawberry Latte
Vanilla Latte
Cinnamon Latte

األرجــيلة

SHISHA
تفاحتين فاخر

 درهم48.00 AED

Double Apple Fakher

تفاحتين نعنع

 درهم48.00 AED

Double Apple with Mint

تفاحتين فاخر ونخلة

 درهم55.00 AED

Double Apple Fakher & Naklah

تفاحتين نخلة

 درهم55.00 AED

Double Apple Naklah

عنب

 درهم48.00 AED

Grape

نعنع

 درهم48.00 AED

Mint

فراوله

 درهم48.00 AED

Strawberry

بطيخ

 درهم48.00 AED

Water Melon

شمام

 درهم48.00 AED

Melon

ليمون

 درهم48.00 AED

Lemon

عنب نعنع

 درهم48.00 AED

Grape Mint

ليمون نعنع

 درهم48.00 AED

Lemon Mint

علكة

 درهم48.00 AED

Gum

علكة قرفة

 درهم48.00 AED

Cinnamon Gum

علكة نعنع

 درهم48.00 AED

Gum with Mint

توت

 درهم48.00 AED

Blueberry

شيشة سلوم

 درهم38.00 AED

Salloum

شيشة الدلة الخاصة

 درهم55.00 AED

Al Dallah Special

شيشة مكس نكهات

 درهم48.00 AED

Mix Shisha

 درهم30 تبديل رأس

All prices are inclusive of VAT جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

الكيكات

Cakes

أضف مذاق ًا خاص ًا لمناسباتك الخاصة
يمكنكم طلب التصاميم الخاصة بمناسباتكم من قوالب الكيك
We can custom bake all type of cakes that cater for all special events such as
birthdays, weddings and all your special occasions

