
Bircher Muesli  (D)(N) 
Swiss muesli with mixed berries | red currant 
and whipped cream

Caesar Salad  (D)(G) 
Romaine lettuce | herb croutons 
anchovies | smoked breakfast turkey bacon hardboiled 
egg | parmesan shaving and caesar dressing

Tomato Soup  (D)(V) 
With buffalino mozzarella | tomato and basil with 
grissini

Classic Club Sandwich  (G)(D)
Brioche toast with fried chicken breast | turkey bacon
fried egg | iceberg salad| tomato served with potato 
chips and ketchup

Gruyere Cheese Burger  (D)
100 % grilled beef patty in a sesame bun with cheese 
crispy turkey bacon | fried egg | coleslaw served with 
french fries

Veal Zurichoise  (D)
Sliced veal with sautéed creamy mushroom with 
caraway rosti potato and spring vegetables 

Wienersnitzel (G)(V)(S)   
Breaded veal scallops with salad | lemon | anchovy 
and fries

Riz Casimir  (D)
Veal strips in a mild curry on a jasmine rice ring with 
exotic fruit sambal and crispy kroepoek

بيرشر موسلي  (م)(ح)
موسلي سويسري مع التوت المشّكل | زبيب أحمر

كريمة مخفوقة

سلطة القيصر  (ح)(غ)             
خس روماني | مكّعبات الخبز المحّمص باألعشاب أنشوجة لحم 

الديك الرومي المقّدد | بيضة مسلوقة شرائح جبنة البارميزان مع 
صلصة القيصر     

 
حساء الطماطم  (ح)(ن)  

مع جبنة الموزاريال | طماطم | حبق | أصابع الخبز

كلوب سندويتش  (ح)(غ)
توست بريوش مع صدر الدجاج المقلي | لحم الديك الرومي 

م مع البطاطس  المقدد بيضة مقلية | سلطة أيسبرغ | طماطم ُتقد�
المقلية والكاتشاب

برغر جبنة غرويار  (ح)
م في خبز البرغر المغّطى  قطعة لحم بقر ١٠٠٪ مشوي وُمقد�

بالسمسم | مع الجبنة | ولحم الديك الرومي المقدد المقرمش 
وبيضة مقلية | وسلطة الملفوف والبطاطس المقلية

طبق لحم العجل السويسري (فيل زوريكواز)  (ح)
شرائح لحم العجل مقّالة مع صلصة الفطر والبطاطس المشوية 

والخضار
 

وينرسنيتزل (غ)(غ)(ق)
اسكالوب لحم العجل مغطى بالبقسماط مع السلطة 

والليمونواألنشوجة والبطاطس المقلية

ريز كازيمير (ح)
شرائح لحم العجل في صلصة الكاري مع األرز المعّطر بالياسمين 

والفواكه االستوائية والصلصة الحارة ومقرمشات كروبوك
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(D) Dairy | (G) Gluten | (V) Vegetarian | (N) Nut | (S) Seafood
Food may contain traces of nuts and seeds or ingredients which may cause allergies. 
 Please advise your service person of any food allergies you have when ordering.

(ح) مشتقات الحليب | (غ) غلوتين | (ن) نباتي | (م) مكسرات | (ق) قشريات
قد يحتوي الطعام على المكسرات، الحبوب أو بعض المكّونات المسّببة للحساسية. 

الرجاء إطالع النادل إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي مكونات الطعام.

Above prices are in AED and inclusive or 7% municipality fee, 10% service fee and 5% VAT األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية، ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.



Classic Carrot Cake  (D)  
Cream cheese glazed | candied carrot 
with grated carrot

Mövenpick Ice Cream  (D)(N)  
Choice of flavours: vanilla dream | swiss chocolate 
strawberry and caramelita

Additional scoop: AED 15

كعكة الجزر الكالسيكية  (ح)(غ)    
مغطاه بطبقة من كريمة الجبن اللذيذة | قطع من الجزر الٌمحلى 

والجزر المبشور

آيس كريم موڤنبيك  (ح)(م)   
إختياركم من النكهات - فانيال | شوكوالتة سويسرية

فراولة وكراميليتا

إضافة مغرفة أخرى ١٥ درهم.
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(D) Dairy | (G) Gluten | (V) Vegetarian | (N) Nut | (S) Seafood
Food may contain traces of nuts and seeds or ingredients which may cause allergies. 
 Please advise your service person of any food allergies you have when ordering.

(ح) مشتقات الحليب | (غ) غلوتين | (ن) نباتي | (م) مكسرات | (ق) قشريات
قد يحتوي الطعام على المكسرات، الحبوب أو بعض المكّونات المسّببة للحساسية. 

الرجاء إطالع النادل إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي مكونات الطعام.

Above prices are in AED and inclusive or 7% municipality fee, 10% service fee and 5% VAT األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية، ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.



BREAKFAST

Bien’s Breakfast (D)(G)   
Eggs your own choice | chicken sausage | turkey bacon 
thyme pota to 
sauté spinach | br  or c
be rage 

Oriental Breakfast (D)(G)   
Shakshouka-scr to 

abic br
 or c rage

Continental Breakfast (D)(G)    
oissant 

 be rage 

Florentine or Royal (D)(G) (S)   
Florentine:
Royal: 

Blueberries Pancake or Waffle (D)(G)   
Berries co

Tropical Fruits Smoothies Bowl (D)(G)(V)   
Mix

     
Banana Smoothies Bowl (D)(G)(V)   
Banana | oa ya 

Bakery Basket (D)(G)
oissan
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SOUPS & SALADS

Lentil Soup (D)(G)    
Cumin fragrant lentil soup with sumac flavored 
Arabic croutes

Thai Chicken Noodle Soup     
Thai chicken broth | with Asian exotic vegetables 
and rice noodles

Spring Quinoa Salad (V)    
Bell pepper | sweetcorn | green peas | onion | cucumber 
spring onion | lemon vinaigrette 

Nicoise Salad (S)    
Chargrilled tuna | fine Kenya beans | kalamata olives 
potatoes | cherry tomatoes | fresh herbs | poached egg 
and lemon dressing 

Spicy Santa Cruz Salad    
Romaine lettuce, sweet corn, grated carrot, sliced 
mushroom, oregano marinated grilled chicken and spicy 
lemon vinaigrette  
   
Teriyaki Beef Sandwich (G)(D)   
Teriyaki marinated beef | ciabatta bread | pickled ginger 
seaweed salad | lettuce and fresh herbs | wasabi 
mayonnaise and fries  

Smoke Salmon Bagel (G)(D)(S)    
Sesame bagel with cream cheese | smoked salmon
dill leaves | rocket leaves and lemon vinaigrette
 
Beef and Chicken Sliders (D)(G)   
With brioche bun | onion confit | barbeque sauce
pickles | emmental cheese and steak fries

الغداء والعشاء الحساء
حسْاء العدس (ح)(غ)

شوربة عدس معّطرة بالكمون مع مكعبات الخبز
المنّكهة بالسماق

حساء النودلز التايالندي بالدجاج            
ج التايالندي مع الخضروات اآلسيوية

والنودلز 
     

سلطة كينوا مع الخضروات (ن)                                                                                       
الذرة الحلوة | البازالء | البصل | الخيار | صلصة الخل

والليمون

سلطة نيسواز (ق)
تونا مشوية | فاصولياء | زيتون يوناني | بطاطس

طماطم كرزية أعشاب طازجة | بيضة مسلوقة
مع صلصة الليمون

سلطة سانتا كروز الحارة     
خس روماني | ذرة حلوة | جزر مبشور | فطر مقّطع | دجاج مشوي 

منقوع بالمردقوش مع صلصة الخل والليمون

سندويش لحم مع صلصة ترياكي (ح)(غ)  
لحم منقوع بصلصة ترياكي | خبز شياباتا | زنجبيل مخّلل | سلطة 

الطحالب | خس وأعشاب طازجة | مايونيز بالواسابي مع البطاطس 
المقلية

 
بايغل السلمون المدخن (غ)(ح)(ق)

خبز بايغل بالسمسم مع الجبنة الطرية | والسلمون المدّخن
وأوراق الشبث | وأوراق الجرجير وصلصة الخل والليمون

ساليدرز اللحم والدجاج (ح)(غ)                                                                                       
خبز بريوش | بصل | صلصة الباربكيو | مخلل | بطاطس مقلية

جبن اإليمنتال
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(D) Dairy | (G) Gluten | (V) Vegetarian | (N) Nut | (S) Seafood
Food may contain traces of nuts and seeds or ingredients which may cause allergies. 
 Please advise your service person of any food allergies you have when ordering.

(ح) مشتقات الحليب | (غ) غلوتين | (ن) نباتي | (م) مكسرات | (ق) قشريات
قد يحتوي الطعام على المكسرات، الحبوب أو بعض المكّونات المسّببة للحساسية. 

الرجاء إطالع النادل إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي مكونات الطعام.

Above prices are in AED and inclusive or 7% municipality fee, 10% service fee and 5% VAT األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية، ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.



CREATE YOUR OWN PASTA  

Pick a pasta, a base sauce, one add-on and one garnish 
Additional add-on: AED 5 
     
Pasta (Pick one)
• Spaghetti (G)
• Penne (G)
• Fuseli (G)

Sauces (Pick one)
• Napolitano 
• Bolognaise 
• Cream or Cheese sauce (D)

Add to it (Pick one)
• Chicken or beef 
• Seafood (S)
• Mushroom & broccoli (V)
• Pepper zucchini or eggplant (V)

Garnishes (Pick one)
• Parmesan (D) 
• Chili flakes (V)
• Herbs (V)

MAIN COURSE

Panko Crusted Chicken Schnitzel (D)(G)   
With cucumber and tomato salad and chimichurri sauce
    
Atlantic Salmon (D)(G)(S)    
With puy lentil | fondant potato | spring vegetables 
and herb beurre blanc 

Beef Tenderloin Steak (D)    
Cajun spiced potato wedges | grilled vegetables
rocket salad and pommery mustard sauce  

حضر الباستا كما تحب
                                                                                       

إختر نوع من الباستا، نوع من الصوص، نوع من اإلضافات ولمسة جمالية 
يمكنك إختيار أكثر من نوع لإلضافات مقابل ٥ دراهم لإلضافة الواحدة

الباستا
• سباجيتي (غ)

• بيني (غ) 
• فوسيلي (غ) 

الصوص
• نابوليتانا
• بولونيز 

• صوص الكريمة أو الجبن (ح) 

اإلضافات
• الدجاج أو اللحم

• المأكوالت البحرية (ق) 
• المشروم، البروكلي، الكوسة, األعشاب 

• أو الباذنجان (ن)

اللمسة الجمالية
•  بارميزان (ح) 

• الحبيبات الحارة (ن)

الوجبات الرئيسية

شنيتزل الدجاج (ح)(غ) 
مع سلطة الطماطم والخيار وصلصة تشيميشوري

السلمون المقلي (ح)(غ)(ق)  
وفوندان البطاطس والخضار والزبدة البيضاء باألعشاب

ستيك لحم تندرلوين (ح)
دجز مع التوابل | خضار مشوي | سلطة الجرجير وصلصة الخردل
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(D) Dairy | (G) Gluten | (V) Vegetarian | (N) Nut | (S) Seafood
Food may contain traces of nuts and seeds or ingredients which may cause allergies. 
 Please advise your service person of any food allergies you have when ordering.

(ح) مشتقات الحليب | (غ) غلوتين | (ن) نباتي | (م) مكسرات | (ق) قشريات
قد يحتوي الطعام على المكسرات، الحبوب أو بعض المكّونات المسّببة للحساسية. 

الرجاء إطالع النادل إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي مكونات الطعام.

Above prices are in AED and inclusive or 7% municipality fee, 10% service fee and 5% VAT األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية، ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.



DESSERTS

Seasonal Fruit Platters
Watermelon | cantaloupe | honey melon | pineapple 
 
American Cheese Cake (D)(G)     
With mix berries compote 
  
Classic Crème Brûlée (D)(G)    
French vanilla | mango or strawberry 

Chocolate Fondant (D)(G)    
Warm chocolate fondant with vanilla dream ice cream

الحلويات
                                                                                       

طبق الفواكه الموسمية 
البطيخ | بطيخ اصفر | الشمام واألناناس

تشيز كيك أميركية (ح)(غ)   
مع كومبوت التوت المشّكل

كريم بروليه (ح)(غ)
فانيال | مانجو أو فراولة

فوندان الشوكوال (ح)(غ)
فوندان الشوكوالتة الساخن مع اآليس كريم بنكهة الفانيال

40

45

45

60

٤٠

٤٥

٤٥

٦٠

(D) Dairy | (G) Gluten | (V) Vegetarian | (N) Nut | (S) Seafood
Food may contain traces of nuts and seeds or ingredients which may cause allergies. 
 Please advise your service person of any food allergies you have when ordering.

(ح) مشتقات الحليب | (غ) غلوتين | (ن) نباتي | (م) مكسرات | (ق) قشريات
قد يحتوي الطعام على المكسرات، الحبوب أو بعض المكّونات المسّببة للحساسية. 

الرجاء إطالع النادل إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي مكونات الطعام.

Above prices are in AED and inclusive or 7% municipality fee, 10% service fee and 5% VAT األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية، ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.



KIDS POWER BITES

 Tortilla Sleeping Bags (D)(G)(V)   
Tortilla stuffed with hummus | vegetables | salad leaves 
olive and baby bell cheese

 Caterpillar Sandwich (D)(G)    
Brown bread | chicken breast | mozzarella balls

Lady Bug Caprese Salad (D)(V)  
Cherry tomatoes with bocconcini mozzarella bowls
baby spinach | black olives | baby asparagus and 
shredded kale and red cabbage

 In The Jungle, The Mighty Jungle    
Scramble egg with brown rice | salad leaves | asparagus 
and nori sheets

Cottage Pie Cupcakes (D)(G)   
Minced lean beef marinated and mixed with onion
eggs and breadcrumb, cooked in to the muffin mold and 
piped with mashed potato. 

Birds Nest Spaghetti (G)    
Spaghetti | tomato sauce | oven baked meat balls

DESSERTS
 
Go Bananas (V)     
Bananas blended with organic soya milk | honey
coco powder and garnish with blueberry

 Fresh Fruit Snake (V)    
Rock melon | watermelon | strawberry | yoghurt
and muesli
 
Chocolate Acorn Cookies     
Oats | peanut butter | honey | chocolate chips

 

قائمة ا�طفال باور بايتس

 وسائد التورتيلال (ح)(غ)(ن) 
تورتيال محشوة بالحمص | الخضروات | الخس | الزيتون

وجبن بيبي بيل

 ساندويتش الكاتربلر (ح)(غ)            
صدر دجاج في الخبز البني مع المايونيز قليل الدسم

الخيار الطماطم وجبن الموزاريال     
 

سلطة كابريسي (ح)(ن)                                                                                       
الذرة الحلوة | البازالء | البصل | الخيار | صلصة الخل والليمون

 في الغابة  الكبيرة 
بيض مخفوق مع األرز البني | الخس | الهليون وورق النوري

فطائر الكبكيك (ح)(غ)     
لحم مفروم متبل وممزوج بالبصل | البيض والكعك. يحضر في 

قوالب كيك المافنز ويتم حشوه بالبطاطس المهروسة

سباجيتي عش الطيور (ح)(غ)   
سباجيتي | صلصة الطماطم | كرات اللحم بالفرن

 

الحلويات
الموز المشكل (ن)

فاكهة الموز ممزوجة مع لبن الصويا العضوي | العسل
الكاكاو ومجمل بالتوت

 حية الفواكه الطازجة (ن)                                                                                        
البطيخ | األناناس | الموز | توت العليق األحمر | التوت بري

الزبادي الطبيعي

كوكيز الشوكوالتة على شكل البلوط
كوكيز القمح وزبدة فول السوداني | العسل | الشوكوالتة

بسكويت مملح، اللوز مع صوص الشوكوالتة
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 The Birdy symbol reflects our Power Bites dishes created with ingredients which 
are naturally healthy. Power Bites offers healthy, surprising and fun dining options for 
children. It attends to their nutritional necessities while surprising and delighting them 
through fun presentations.

ة من مكّونات طبيعية.  شير رمز العصفور إلى أطباق األكالت الغنية بالطاقة، الُمَعد�
ُتوّفر هذه األكالت خيارات طعام صحية ومدهشة وممتعة لألطفال. فهي تلّبي 

احتياجاتهم الغذائية األساسية، ُتدهشهم وُتمتعهم بطريقة تقديمها الُمبهجة.

(D) Dairy | (G) Gluten | (V) Vegetarian | (N) Nut | (S) Seafood
Food may contain traces of nuts and seeds or ingredients which may cause allergies. 
 Please advise your service person of any food allergies you have when ordering.

(ح) مشتقات الحليب | (غ) غلوتين | (ن) نباتي | (م) مكسرات | (ق) قشريات
قد يحتوي الطعام على المكسرات، الحبوب أو بعض المكّونات المسّببة للحساسية. 

الرجاء إطالع النادل إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي مكونات الطعام.

Above prices are in AED and inclusive or 7% municipality fee, 10% service fee and 5% VAT األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية، ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.



SOUPS & SALADS
 
Andalusian Gazpacho Soup (V)(G)   
Andalusian cold soup with ripen tomatoes | bell pepper 
olive oil and touch of balsamic vinegar
390 calories, high in dietary fibers, minerals and protein

Asian Chicken Broth (G)    
Lemon grass and coriander root scented chicken broth 
with Asian vegetables and soba noodles
180 calories, rich in protein, minerals and carbohydrates

Roasted Butternut Soup (V)    
Roasted butternut squash soup with pumpkin seed and oil
145 calories, rich in Vitamin A & C, dietary fibers and iron

Beetroot Salad (D)(V)(N)    
With citrus segments | wild rocket | cherry tomatoes 
basil pesto | walnut and goat cheese smoothies 
280 calories, rich in iron, vitamin, dietary fibers, very good detox 

salad

Spring Quinoa Salad (V)(D)   
Quinoa with green peas | sweet corn kernel | red kidney 
beans | feta cheese | cherry tomatoes | herbs and lemon 
honey vinaigrette
320 calories, quinoa contains all nine amino acids, high in 

essential minerals, rich in dietary fibers

Rocca Salad with Field Mushroom (V)(N)   
Oven roasted field mushroom served with 
wild rocca leaves | cherry tomato pumpkin seeds 
and balsamic dressing
310 calories, rich in Iron, essential minerals and dietary fibers

الحساء والسلطات
حساء غازباتشو األندلسي (ن) (غ)

حساء أندلسي بارد مع الطماطم | والفليفلة | وزيت الزيتون
والقليل من صلصلة الخل البلسمي

(عدد السعرات الحرارية - ٣٩٠ سعرة حرارية، غني باأللياف الغذائية، والمعادن، 
والبروتين)

حساء يخنة الدجاج اآلسيوي (غ)            
يخنة الدجاج المعّطرة بعشبة الليمون مع الكزبرة والخضروات 

اآلسيوية والنودلز
(عدد السعرات الحرارية - ١٨٠ سعرة حرارية، غني بالبروتين، والمعادن والكربوهيدرات)  

    
حساء الجوز المحمص (ن)                                                                                       

حساء الجوز المحمص مع بذور اليقطين والزيت
(عدد السعرات الحرارية - ١٤٥ سعرة حرارية، غني بالفيتامينات أ و سي، واأللياف 

الغذائية والحديد)

سلطة الشمندر (ح) (ن) (م)
مع شرائح الحمضيات | جرجير | طماطم | صلصة البستو بالحبق 

جوز وصلصة جبن الماعز
(عدد السعرات الحرارية - ٢٨٠ سعرة حرارية، غني بالحديد، والفيتامينات واأللياف 

الغذائية، سلطة ممتازة إلزالة السموم من الجسم)

سلطة الكينوا (ن) (ح)     
كينوا مع البازالء الخضراء | وحبوب الذرة الحلوة | والفاصولياء 

الحمراء الصغيرة | جبن فيتا | طماطم | صلصة الخل واألعشاب
(عدد السعرات الحرارية - ٣٢٠ سعرة حرارية، تحتوي الكينوا على ٩ أنواع من 

األحماض األمينية، غني بالمعادن األساسية، غني  باأللياف الغذائية)

سلطة الجرجير مع المشروم (ن) (م)  
م مع أوراق الجرجير | طماطم المشروم المشوي في الفرن | ُيقد©

بذر اليقطين | وصلصة الخل البلسمي
(غني بالحديد، والمعادن األساسية، واأللياف الغذائية، عدد السعرات الحرارية - 

٣١٠ سعرة حرارية)
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 ٤٥
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(D) Dairy | (G) Gluten | (V) Vegetarian | (N) Nut | (S) Seafood
Food may contain traces of nuts and seeds or ingredients which may cause allergies. 
 Please advise your service person of any food allergies you have when ordering.

(ح) مشتقات الحليب | (غ) غلوتين | (ن) نباتي | (م) مكسرات | (ق) قشريات
قد يحتوي الطعام على المكسرات، الحبوب أو بعض المكّونات المسّببة للحساسية. 

الرجاء إطالع النادل إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي مكونات الطعام.

Above prices are in AED and inclusive or 7% municipality fee, 10% service fee and 5% VAT األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية، ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.



Main Course 

Pan-Fried Seabass (S)(G)(D)    
With barley risotto | wilted spinach | oven dried tomato 
asparagus spears and chili lemon grass beurre blanc
380 calories, rich in protein, dietary fiber, carbohydrate and 

vitamins A, D & B12-

Chicken Paillard     
With green beans, tomato and shallot confit, rocket 
leaves dressed with balsamic vinaigrette
290 calories, rich in protein, vitamins, minerals and dietary fibers

Grilled Vegetable Pave (V)(D)    
With goat cheese, Portobello mushroom, wilted Rocca 
leaves and red bell pepper coulis.
210 calories, rich in dietary fibers, minerals, vitamin A, C, D & 

B12-

Dessert

Seasonal Fruits Platter (V)   
Watermelon | cantaloupe | honey dew melon 
and pineapple
140 calories, rich carbohydrate, vitamin C and dietary fibers

Parisienne Fruits with Flavored Yoghurt (V)(D)  
Water melon | cantaloupe | honey dew melon | orange 
segments | chia seed and mixed berries compote
240 calories, very rich in calcium, minerals, vitamins and dietary 

fibers

الوجبات الرئيسية
سمك القاروص المقّلى (ق) (غ) (ح)

مع الريزوتو | والسبانخ | والطماطم المجففة في الفرن
والهليون وعشبة الليمون والزبدة البيضاء

(عدد السعرات الحرارية - ٣٨٠ سعرة حرارية، غني بالبروتين واأللياف الغذائية، 
والكربوهيدرات، والفيتامين أ، د، ب-١٢)

بايار الدجاج            
مع الفاصولياء الخضراء | والطماطم و بصل القفلوط

وأوراق الجرجير مع صلصة الخل البلسمي
(عدد السعرات الحرارية - ٢٩٠ سعرة حرارية، غني بالبروتين

والفيتامينات واأللياف الغذائية)     
 

بافيه الخضار المشوية (ن) (ح) (ن)                                                                                       
مع جبن الماعز | والفطر | وأوراق الجرجير | وصلصة الفليفلة الحمراء

(عدد السعرات الحرارية - ٢١٠ سعرة حرارية، غني  باأللياف الغذائية، والمعادن، 
والفيتامين أ، ب-١٢، سي، د)

الوجبات الرئيسية

طبق الفواكه الموسمية (ن)  
البطيخ | بطيخ اصفر | الشمام | األناناس

(عدد السعرات الحرارية - ١٤٠ سعرة حرارية، غني بالكربوهيدرات، والفيتامين سي، 
واأللياف الغذائية) 

الفواكه الباريسية مع الزبادي المنّكه (ن)(ح)
بطيخ، شمام | شمام حلو | برتقال | بذور الشيا

 وكومبوت التوت المشّكل
(عدد السعرات الحرارية - ٢٤٠ سعرة حرارية، غني بالكالسيوم، والمعادن، 

والفيتامينات واأللياف الغذائية)
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(D) Dairy | (G) Gluten | (V) Vegetarian | (N) Nut | (S) Seafood
Food may contain traces of nuts and seeds or ingredients which may cause allergies. 
 Please advise your service person of any food allergies you have when ordering.

(ح) مشتقات الحليب | (غ) غلوتين | (ن) نباتي | (م) مكسرات | (ق) قشريات
قد يحتوي الطعام على المكسرات، الحبوب أو بعض المكّونات المسّببة للحساسية. 

الرجاء إطالع النادل إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي مكونات الطعام.

Above prices are in AED and inclusive or 7% municipality fee, 10% service fee and 5% VAT األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية، ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.



BEVERAGE MENU

Mövenpick’s Coffee World 

The Success story of Mövenpick coffee begins with the 
opening of the first Mövenpick restaurant in Zurich. 
The Mövenpick coffee world stands for authentic 
pleasure, best quality, first class service for coffee 
connoisseurs and always getting the best out of every 
bean-our quality promise.

MÖVENPICK SIGNATURE MOCKTAILS

Coffee Samba 
Espresso | banana juice | fresh blackberries | sugar syrup 
lemon juice in combination with coffee. Sounds unusual 
but harmonises very well with a range of flavours

Black Tonic 
A refreshing mixture of coffee crema gusto Italiano 
Mövenpick raspberry jam passion fruit and tonic.

Mövenpick Lemonade 
A small wink to the culinary origin of Mövenpick. 
Filtered coffee | currant juice | lemon juice and ricola 
syrup. The coffee is brewed over ice that results in a 
fruity concoction.

Dolce Vita 
Espresso decaffeinato | coffee cream | almond syrup and 
Mövenpick cherry jam. A liquid dessert with almond and 
cherry flavor, perfectly suited to round off a late night 
dinner.

Swiss Velvet 
Lungo | fresh milk | beetroot juice | chocolate syrup 
fresh milk | hazelnut syrup | beetroot intensifies both 
the taste of coffee and whole milk chocolate.

قائمة المشروبات

قهوة موڤنبيك  العالمية  

بدأت قصة نجاح قهوة موڤنبيك مع افتتاح أول مطعم
 موڤنبيك في زوريخ. ويتميز عالم قهوة موڤنبيك بالنكهات 

األصيلة، والجودة العالية، والخدمة من الدرجة األولى
 المقدمة إلى متذوقي القهوة، ونعد دائًما بأخذ أفضل

 ما يمكن من كل حبة بن.

كوكتيالت موڤنبيك غير الكحولية

كوفي سامبا             
إسبريسو | عصير الموز | التوت األسود الطازج | شراب السكر 

عصير الليمون مع القهوة. يبدو ذلك غير اعتيادي لكنه يتالءم جيًدا 
مع مجموعة من النكهات

    
بالك تونيك                                                                                       
مزيج منعش من قهوة كريما غوستو إيطاليانو | مربى توت العليق 

الخاص بموڤنبيك | والباشن فروت | والتونيك

ليمونايد موڤنبيك 
نظرة سريعة إلى أصول الطبخ في موڤنبيك. قهوة مفلترة

عصير الزبيب | عصير الليمون | وشراب ريكوال. تخمر القهوة فوق 
الثلج مما ينتج عنه خلطة من الفاكهة اللذيذة

دولشي فيتا 
إسبرسو خال من الكافيين | كريما القهوة | شراب اللوز

ومربى الكرز من توقيع موڤنبيك. إنها تحلية سائلة بنكهة اللوز 
والكرز | وهي مناسبة تماًما الستمكال وجبة عشاء متأخرة

سويس فلفت   
لونغو | حليب طازج | عصير الشمندر | حليب طازج | شراب البندق: 

فإن الشمندر يقوي مذاق القهوة والشوكوال بالحليب الكامل 
الدسم
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Above prices are in AED and inclusive or 7% municipality fee, 10% service fee and 5% VAT األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية، ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.



MÖVENPICK HOT COFFEE SELECTION
Americano coffee
Espresso
Espresso macchiato
Double espresso
Cappuccino
Coffee latte

CAPPUCCINO FLAVOURS
Vanilla cappuccino                                                                                            
Hazelnut cappuccino                                                                                         
Caramel cappuccino 

COFFEE LATTE FLAVOURS
Vanilla coffee latte                                                                                           
Hazelnut coffee latte                                                                                        
Caramel coffee latte

HOT CHOCOLATE FLAVOURS
Hot chocolate
Vanilla hot chocolate
Hazelnut hot chocolate
Caramel hot chocolate 

ICED COFFEE FLAVOURS

Iced Coffee 
Coffee | sugar syrup and crushed ice

Vanilla Iced Coffee     
Coffee | sugar syrup and vanilla syrup

Hazelnut Iced Coffee    
Coffee | sugar syrup and hazelnut syrup

Caramel Iced Coffee 
Coffee, sugar syrup and caramel syrup

RONNEFELDT TEA SELECTION
Earl Grey                                                                                                                               
Moroccan Tea                                                                                                                      
Jasmine Green Tea                                                                                                              
Mint Tea                                                                                                                               
Red Berry Tea 
Ginger Tea                                                                                                                             
Green Tea                                                                                                                             
Fruit Chamomile                                                                                                                    
Homemade Masala Chai                                                                                                   
 

تشكيلة القهوة الساخنة من موڤنبيك
قهوة أميركية

اسبرسو      
اسبرسو ماكياتو
اسبرسو مزدوج

كابوتشينو      
كافي التيه

كابوتشينو بنكهات خاصة
كابوتشينو بالفانيال     
كابوتشينو بالبندق     

كابوتشينو بالكراميل

كابوتشينو بنكهات خاصة
كافي التيه بالفانيال     
كافي التيه بالبندق     

كافي التيه بالكراميل

شوكوال ساخنة بنكهات خاصة
شوكوالتة ساخنة     
شوكوالتة ساخنة بالفانيال    
شوكوالتة ساخنة بالبندق      

شوكوالتة ساخنة بالكراميل

قهوة مثلجة بنكهات خاصة  
 

قهوة مثلجة
قهوة | شراب السكر | والثلج المطحون 

قهوة مثلجة بالفانيال    
قهوة | شراب السكر | وشراب الفانيال

قهوة مثلجة بالبندق    
قهوة | شراب السكر | وشراب البندق

قهوة مثلجة بالكراميل 
قهوة | شراب السكر | وشراب الكراميل

مجموعة رونفدلت للشاي
شاي إيرل جراي 

شاي مغربي
شاي بالياسمين

شاي بالنعناع
شاي بالتوت األحمر

شاي بالزنجبيل
شاي أخضر

شاي بالكامومايل
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Above prices are in AED and inclusive or 7% municipality fee, 10% service fee and 5% VAT األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية، ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.



ICED TEA FLAVOURS

Classic Ice Tea       
Black tea | lemon juice | sugar syrup and mint spring

Passion fruit Ice Tea         
Black tea | passion fruit syrup and passion fruit

Moroccan Ice Tea  
Moroccan tea | sugar syrup | lemon juice and mint spring

Peach Ice Tea    
Black tea | lemon juice and peach syrup
 
Ginger Lemon Ice Tea 
Ginger lemon tea | ginger fruit | sugar syrup 
and lemon juice

Ibah Ice Tea      
Ice tea with strawberry | cucumber | lime and mint

HEALTHY DRINKS  
Carrot & green apple               
Orange & strawberry                                               
Celery & carrot                                                                                           
Tomato & leek                                                                                                             
Ginger, lemon & honey  

SMOOTHIES 

Oasis                            
Apple Juice | celery vegetable | cucumber vegetable 
lemon juice | fresh spinach and basil leaves

Downtown Smoothie                                 
Avocado fruit | plain yoghurt | dates fruit | honey

Go Green                            
Cup soya milk | fresh spinach | banana fruit  
spoon peanut butter and honey

Power Ginger        
Beetroot vegetable | celery vegetable | carrot vegetable 
fresh ginger | green apple juice

Bien                                                                                                         
Mango juice | banana fruit | blueberry puree | apple juice
muesli and plain yoghurt

شاي مثّلج بنكهات خاصة
شاي

شاي أسود | عصير ليمون | شراب السكر | ونعناع أخضر

شاي مثلج بفاكهة الباشون فروت           
شاي أسود | شراب الباشون فروت | وفاكهة الباشون فروت  

   
شاي مثلج مغربي                                                                                      

شاي مغربي | شراب السكر | عصير الليمون | ونعناع أخضر

شاي مثلج بالدراق
شاي أسود | عصير الليمون | وشراب الدراق

شاي مثلج بالليمون والزنجبيل     
شاي الليمون والزنجبيل | فاكهة الزنجبيل | شراب السكر

وعصير الليمون

شاي إيباه المثلج  
شاي مثلج مع الفراولة | والخيار | والليمون األخضر | والنعناع

 

المشروبات الصحية 
جزر وتفاح أخضر

برتقال وفراولة     
كرفس وجزر

طماطم وكراث
زنجبيل وليمون وعسل

شاي مثّلج بنكهات خاصة
الواحة

عصير تفاح | كرفس | خيار | عصير ليمون | سبانخ طازجة
وأوراق الحبق 

مخفوق داون تاون           
أفوكادو | لين | فاكهة التمر | عسل    

 
غو غرين                                                                                      

كوب من حليب الصويا | والسبانخ الطازجة | والموز
وملعقة من زبدة الفستق والعسل

قوة الزنجبيل
شمندر | كرفس | جزر | زنجبيل طازج | عصير التفاح األخضر

بيين 
عصير مانغو | موز | مهروس التوت األزرق | عصر التفاح

موزلي | ولبن
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Above prices are in AED and inclusive or 7% municipality fee, 10% service fee and 5% VAT األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية، ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.



ICE CREAM MILKSHAKE     
Fresh milk, vanilla and ice cream    
Fresh milk, chocolate and ice cream  
Fresh milk, strawberry and ice cream    
Fresh milk, mango and ice cream   

FRESH JUICES
Orange    
Pineapple 
Watermelon 
Green apple
Mango 
Strawberry    
Red Apple 
Lemon & mint
Carrot
Grape fruit   

MOCKTAILS

Mango Lassi
Mango puree with skimmed milk and low fat yogurt

Passion of Arabia  
Passion fruit | cranberry juice | lemon juice and soda

Summer Cooler  
Fresh ginger | passion fruit | lime juice | ice crushed and 
ginger ale

Pool Sangria  
Fresh strawberry | strawberry puree | raspberry puree 
cranberry juice and sprite 

مخفوق الحليب والمثلجات  
حليب طازج، فانيال، ومثلجات

حليب طازج، شوكوال، ومثلجات 
حليب طازج، فراولة، ومثلجات
حليب طازج، مانغو، ومثلجات

العصائر الطازجة            
رتقال      
أناناس      
بطيخ      
تفاح أخضر      
مانجا      

فراولة              
تفاح أحمر      
ليمون حامض ونعناع      
جزر      

جريب فروت

الكوكتيالت غير الكحولية  
مانغو السي                                                                                        

مهروس المانغو مع الحليب المقشود واللبن القليل الدسم

باشن أوف أرابيا
باشن فروت | عصير الكرانبيري | عصير الليمون | والصودا

انتعاش الصيف
زنجبيل طازج | باشن فروت | عصير الليمون األخضر | ثلج مطحون 

وجعة الزنجبيل

بول سانغريا  
فراولة طازجة | مهروس الفراولة | مهروس توت العليق

عصير الكرانبيري وسبرايت
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STILL WATER
Masafi water 1.5 L
Masafi water 0.5 L 
Evian 1.5 L    
Evian 0.5 L  

SPARKLING WATER
Perrier 0.75 L     
Perrier 0.33 L  
San Pellegrino 1L    
San Pellegrino 0.5 L       

SOFT DRINKS
Coca-Cola          
Diet Coca-Cola     
Sprite    
Sprite light    
Fanta     
Tonic water    
Club soda       
Ginger ale  

ENERGY DRINKS
Red Bull
Red Bull sugar free   

NON-ALOCOHOLIC DRINKS
Holsten 
Bavaria   

مياه عادية
مسافي ١٫٥ ل
مسافي ٠٫٥ ل

إفيان ١٫٥ ل
إفيان ٠٫٥ ل

مياه فوارة            
بيرييه ٠٫٧٥ ل
بيرييه ٠٫٣٣ ل

سان بليغرينو ١ ل
سان بليغرينو ٠٫٥ ل

      
المشروبات الغازية

كوكا كوال 
كوكا كوال دايت

سبرايت
سبرايت اليت

فانتا
ماء تونيك

كلوب صودا
شراب الزنجبيل

مشروبات الطاقة
ريد بول      

ريد بول خالي من السكر   
 

المشروبات غير الكحولية
هولتسن      

بافاريا

Above prices are in AED and inclusive or 7% municipality fee, 10% service fee and 5% VAT األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ٧٪ رسوم البلدية، ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.
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