Breakfast Bruschetta

63

Scrambled eggs, tomato, 			
pesto and rocket

Mushroom & Eggs

69

Poached eggs, mixed 		
mushrooms, sourdough, 			
goats cheese, hollandaise

SIMPLY GRILLED
Sirloin steak

150

Chimichurri, cherry tomatoes, 			
handcut wedges

Grilled Lamb Shoulder

107

Heirloom tomato salad, rocket

Grilled Moroccan Chicken Skewers 81
Harissa yogurt dip,
cucumber pickle, flat bread
Arabic Mixed Grill

188

بروسكيتا الفطور

، طماطم،بيض مخفوق
صلصة بيستو وجرجير

فطر وبيض

،بيض مسلوق من دون قشرة
 جبنة،مخمر
 خبز،فطر مشكل
ّ
 صلصة هولنديز،ماعز

لحوم مشوية شهية
لحم ستيك من الخاصرة
 طماطم،صلصة شيميشوري
 شرائح بطاطس،كرزية

كتف ضأن مشوية

 جرجير،سلطة طماطم

أسياخ دجاج مغربي مشوي

 مخلل،تغميسة هريسة بالزبادي
 خبز مسطح،الخيار

مشاوي عربية مشكلة

Shish tawook, lamb kofta, 			
lamb chops, bewas salad, 			
fries, garlic sauce

، كفتة لحم ضأن،شيش طاووق
، سلطة بيواز،ِريَش لحم ضأن
 صلصة ثوم،بطاطس مقلية

Seafood Mix Grill

ثمار بحر مشوية مشكلة

200

Omani lobster, fried calamari, 			
salmon, shrimps, bewas salad, 			
fries, garlic sauce

Grilled Beef Burger

88

Prime ground beef burger, 			
turkey bacon, cheddar cheese,			
lettuce, tomato

DESSERT & PARFAITS
Apple & Strawberry Crumble

37

Vanilla Ice cream, lime,
granola

Bittersweet Chocolate (72%)

37

37  

Vanilla ice cream, fresh strawberry,
strawberry compote,
almond biscuit

Tiramisu

37

Mascarpone ice cream, sponge 			
finger Coffee syrup,
chocolate sauce

Fruit Relish

برغر لحم بقر مشوي

 لحم ديك،برغر لحم بقر ممتاز
، خس، جبنة شيدر،رومي مقدد
طماطم

Traditional Umali
Cheese Kunafa with
Baklava ice cream
Assorted Baklava plate
Aish el sarayha

25
25
25
25

SHISHA
Platinum

150

حلويات عربية

		أم علي
كنافة بالجبنة مع آيس
		كريم بقالوة
صحن بقالوة

عيش السرايا

الشيشة
بالتين

Exclusive “CLOUD” tobacco 			
تبغ حصري مميز من «كالود
molasses served with World’s 			
ُقدم مع عالمات
ّ توباكو» ي
famous & luxury shisha brands
الشيشة األشهر واألفخر في
Tutti Frutti, Barbaris, Pear, Candy, 			
العالم
Fresh Mint, Watermelon, Forest 			 ، سكاكر، إجاص، برباريس، فاكهة
Berries, Passion Fruit, Kiwi, Tiramisu, 		
 باشن، توت بري، بطيخ،نعناع طازج
Melon Honey, Brazilian Limei
 شمام، تيراميسو، كيوي،فروت
 ليمون برازيلي،حلو

Gold

100

ذهب

Local “Al Fakher” tobacco
تبغ «الفاخر» المحلي مع عالمات
molasses with World’s famous 			
الشيشة األشهر واألفخر في
& luxury shisha brands Double 			
العالم
Apple, Mint, Peach, Grape, Berries, 		
، توت، عنب، خوخ، نعناع،تفاحتان
Watermelon, Lemon, Gum, Melon, 			
 ليمون،بطيخ
Blueberry

Fresh Head
Refill of the shisha head with fresh
tobacco molasses corresponding
to your shisha selection

65

رأس جديد

استخدام رأس جديد مع تبغ
جديد من قائمة النكهات
المتوفرة في الباقة المختارة

أطباق تحلية وبارفيه
كرامبل تفاح وفراولة

 ليمون،آيس كريم بنكهة الفانيليا
 غرانوال،أخضر

Raspberries, hazelnut ice cream, 		
shortbread

Romanoff

، كلماري مقلي،كركند عماني
، سلطة بيواز، روبيان،سلمون
 صلصة ثوم،بطاطس مقلية

ARABIC DELIGHTS

37

Lemon sorbet, mango sorbet, 			
raspberry sorbet, fresh fruit relish

)%72( شوكوالتة حلوة ومرّة

 آيس كريم بنكهة،توت ع ّليق
 بسكويت،البندق

رومانوف

 فراولة،آيس كريم بنكهة الفانيليا
 فراولة مطبوخة،طازجة
 بسكويت باللوز،بالسكر

تيراميسو

،آيس كريم بنكهة ماسكاربون
، شراب قهوة،بسكويت هش
صلصة شوكوالتة

فاكهة منعشة

، سوربيه مانجو،سوربيه ليمون
 فاكهة طازجة،سوربيه توت ع ّليق

MARRIOTT DOWNTOWN ABU DHABI
SHEIKH RASHID BIN SAEED STREET (OLD AIRPORT ROAD)
ABU DHABI, UAE, T: 02 304 7777
www.ramadaninabudhabi.com
#MarriottMoments @MarriottDowntownAD

SELECTION OF TEAS
AND COFFEES

تشكيلة
قهوة وشاي

Moroccan Tea
Karak Tea
Selection of House Teas
Iced tea

32
32
32
32

		شاي مغربي
		شاي كرك
تشكيلة شاي المطعم
شاي مث ّلج

Arabic Coffee
Turkish coffee
Cafe latte
Cappuccino
Americano
Espresso
Double Espresso

28
28
28
28
28
24
26

		قهوة عربية
		قهوة تركية
		قهوة التيه
		كابوتشينو
		قهوة أمريكية
إسبريسو

SIGNATURE LIGHT
COCKTAILS
Green Bee
Rosewater Mojito
Morning Sunshine
Apple Cosmo
Pineapple Cinderella

RAMADAN JUICES
Kamar El Din
Tamar Hindi
Jalab
Karkedeh

SMOOTHIES
Grill @ 25

38
38
38
38
38
32
32
32
32
38

Banana, honey, 		
fresh orange juice, 		
cornflakes, milk

Avocado

38

Avocado, honey, milk

Dates and Almond (N)
Fresh dates & almond,
milk, honey

38

		
جرعتا إسبريسو

كوكتيالت
خفيفة خاصة

		غرين بي
موهيتو بماء الورد
		مورنينغ سنشاين
		آبل كوزمو
		
باينابل سيندريال

		
عصائر رمضانية

Banana & Raspberry
Banana, raspberry,
milk, honey

JUICES

34

19

Orange, Apple, Cranberry, 		
Watermelon, Pineapple,
Lemon & Mint and Grapefruit

SOFT DRINKS

عصائر

، توت أحمر، تفاح،برتقال
، ليمون ونعناع، أناناس،بطيخ
جريب فروت

15

RED BULL

Sugar Free Red Bull

موز وتوت ع ّليق
، توت ع ّليق،موز
 عسل،حليب

46

مشروبات غازية
ريد بل
ريد بل خال من السكر

MINERAL WATER			
مياه معدنية
Local Water 500ml/1.5L
13/19
 ل١.٥ /  مل٥٠٠ مياه محلية
 ل١ /  مل٥٠٠ سان بيليغرينو
San Pellegrino 500ml /1L
25/38
 ل١ /  مل٥٠٠ أكوا بانا
Aqua Panna 500ml /1L
25/38

SUHOOR A LA CARTE MENU

قائمة السحور المحددة

(Served from 8pm to 2:30am)

)ً فجرا٢:٣٠ - مساء
٨(
ً

			
قمر الدين
SNACKS & SHARING
أطباق خفيفة وللمشاركة
		تمر هندي
Arabic Mezzeh
68
مقبالت عربية
			
جالب
تشكيلة مقبالت عربية
Selection of hot & cold
			
كركديه
، خبز عربي،ساخنة وباردة
mezzeh, arabic bread, 		
صلصة طحينة
tahini sauce

السموذي

٢٥@جريل
 عصير، عسل،موز
 حبوب،برتقال طازج
 حليب،الفطور
أفوكادو
 حليب، عسل،أفوكادو
)تمر ولوز (م
،تمور طازجة ولوز
 عسل،حليب

All prices are in UAE Dirhams (AED) inclusive of 10% service charge, 6% tourism fees,
4% municipality fees and 5% value added tax (VAT).
Please advise any food allergies under Special Requests.
Menu Designations: (N) Nuts, (V) Vegetarian, (H) Healthy Option.

Chicken Quesadilla

63

Tomato & coriander salsa, 			
sour cream, guacamole, 		
cheddar cheese

Brie Bites

58

Pistachio, cranberry 		
dipping sauce

Lemongrass Prawns
Chili & lime aioli,
herb salad

Cajun Calamari

82
56

Cucumber & herb salad, 		
tortillas, dipping sauce

كيساديا دجاج

،صلصة طماطم وكزبرة
، غواكامولي،كريمة حامضة
جبنة شيدر

فطائر جبنة بري

 صلصة توت بري،فستق
للتغميس

جمبري بعشبة الليمون

صلصة أيولي بالفلفل الحار والليمون
 سلطة أعشاب،األخضر

كلماري بالكاجن

، رقائق تورتيا،سلطة خيار وأعشاب
صلصة للتغميس

31

Fries

Rosemary & garlic salt, 			
herb mayo

Sweet Potato Fries
Chili & maple aioli

SALADS
Roasted Pumpkin &

37

56

Butternut pumpkin, rocket,
cashews, goat’s cheese, 		
green beans
Peppers, cucumber,
tomatoes, marinated olives,
marinated feta, basil

Caesar Salad

56

63/75

Croutons and lemon

الشوربة
شوربة عدس

محمص وليمون
مكعبات خبز
ّ

38

شوربة حريرة

محمص
 مكعبات خبز،تمور
ّ

Dates, croutons

SUHOOR SPECIALS
69

Poached Egg with Chicken 		
Shawarma & Sumac 		
Hollandaise

Breakfast Burrito

سلطة سيزر

، لحم ديك رومي مقدد،خس
 مكعبات خبز،شرائح جبنة برميزان
بالثوم دجاج مشوي بالليمون أو
جمبري مشوي بالثوم

38

Arabic Eggs Benedict

سلطة يونانية

، طماطم، خيار،فلفل حلو
، جبنة فيتا متبلة،زيتون متبل
ريحان

SOUPS

Harira soup

سلطات

سلطة يقطين مشوي
)وجبنة ماعز (ن) (م

، جرجير،يقطين
، جبنة ماعز،كاجو
لوبياء خضراء

Romaine lettuce, turkey bacon, 		
shaved parmesan, garlic croutons
grilled lemon chicken or 		
grilled garlic prawns

Lentil soup

بطاطس حلوة مقلية

فلفل حار وصلصة أيولي
بشراب القيقب

Goats Cheese (V) (N)

Greek Salad

بطاطس مقلية

،إكليل الجبل مع ثوم وملح
مايونيز باألعشاب

أطباق السحور الخاصة
بيض بينيديكت على
الطريقة العربية

بيضة مسلوقة من دون قشرة مع
شاورما دجاج وصلصة هولنديز بالسماق

56

بوريتو الفطور

Egg & beans, avocado, 			 ، طماطم، أفوكادو،بيض وفاصوليا
tomato, cheddar cheese, 			 ، لحم ديك رومي مقدد،جبنة شيدر
turkey bacon, sour cream
كريمة حامضة
 رسوم سياحة٪6 رسوم خدمة و٪10 جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة٪5 رسوم بلدية و٪4و
يُرجى منكم إخبارنا بأي حساسية لديكم تجاه أي نوع من األطعمة في قسم
. (ص) صحي، (ن) نباتي، (م) مكسرات: شرح االختزاالت.““الطلبات الخاصة

