


breakfast
| FRESHLY BAKED BREAKFAST GOODIES

Palmiers 12  
 
Cinnamon TwisTs  12

BuTTer CroissanTs 12
Plain, almond (n), chocolate
  
Danish PasTry 12
Berry, apricot, mixed fruit 

muffins 12
Vanilla, choco chip, banana caramel

english fruiT Cake  18
Served with artisan jam & marmalade 

| BRIGHT MORNINGS 

granola ParfaiT (n) 35
Homemade granola, honey, low fat natural yoghurt
fresh berries, mint, toasted pecan

BirCher meusli (n) 35
Organic oats, honey, yoghurt, green apple,
toasted almonds

PaPaya & BlueBerry salaD 35
Ginger lime dressing

all day long

| STARTERS

asian riCe PaPer rolls 50
Raw papaya, fresh mint, glass noodles, hoisin sauce  
 
CraB Cakes  60
Maryland style, plum chutney, mesclun

wheaT CrisPs 50
Herbed ricotta, tapenade dip
  
CaPe malay sosaTies 55
Marinated lamb skewers, dried apricot, 
red onion, bell peppers, garlic and yoghurt dip
 

| HANDCRAFTED SIGNATURES

Cornmeal Bagel 50
Norwegian smoked salmon, cream cheese,
dill, chives  
 
PresseD Panini 
Tomato,buffalo mozzarella, fresh basil 50
oregano chicken breast, provolone, pesto (N) 55

 
N): Contains nuts / (V): Vegetarian 

All prices are in UAE dirhams and are subject to 
10% service charge and 6% tourism fee.



| NY SLIDERS 
Certified Angus beef ground chuck, sesame bun 

Classic 55
Lettuce, tomato, onion, mayo 
 
supreme 60
Turkey bacon, fried egg, cheddar

swiss 60
Red onion jam, mushroom, Swiss cheese

rossini 65
Seared duck liver, caramelized onions  

 
all the above hand crafted signatures are served 
with organic side salad and home fries 

| AFTERNOON TEA
Served between 3pm to 6pm

filamenTs afTernoon Tea (n) 85
Tea sandwiches, scones, Devonshire cream, 
strawberry jam, mini cakes, tarts and pastries
Mighty Leaf Tea selections

araBian afTernoon Tea (n)  85
Arabian tea sandwiches, hot savouries, 
filled dates, date cookies, Arabian sweets
Mighty Leaf Tea selections or Turkish Coffee

| SWEET TREATS

Cakes anD PasTries Per PieCe 25 / Per kg 105
Assorted pastries and cakes are available in the display case

home maDe ChoColaTes 5
Ask about our delicious range of freshly-made chocolates

maCarons 6
A specialty of Filaments, our macarons come in a variety 
of flavours straight from the oven

DesserTs “CouPe” 
Black forest, maraschino cherries 25
Tiramisu, Amaretto cookie 25

haagen - DaZs iCe Cream 30
Vanilla, strawberry cheesecake, cookies and cream 
double chocolate, praline, lemon sorbet

The Cookie Jar
Pistachio biscotti (n) 10
Amaretto (n) 10
Chocolate chip 10
Oatmeal and raisin 10

N): Contains nuts / (V): Vegetarian 

All prices are in UAE dirhams and are subject to 
10% service charge and 6% tourism fee.

| SOFT DRINKS 13

Coca-Cola, Diet Cola, Sprite, Fanta,
Ginger Ale, Bitter Lemon,
Soda Water, Tonic Water

| MINERAL WATERS                                                           S         L

still
Al Ain                                                                                   8        15 
Aqua Panna                                                                        16       21
Voss                                                                                     20       36

sparkling
Perrier                                                                                 8        15 
San Pellegrino                                                                   16       21
Voss                                                                                     20       36

ChilleD JuiCes 18
Apple, orange, mango, pineapple or tomato 

fresh JuiCes 24
Orange, lemon, carrot, pineapple, green apple
or watermelon 
 
energy Drinks 25
Red Bull or Red Bull Sugar Free

| MOCKTAILS AND SHAKES 

melon Cooler 28
Fresh watermelon, lemon juice and melon syrup 

Virgin ColaDa 28
Fresh pineapple and coconut cream

souThern sun PunCh 28
Fresh orange, banana, guava, pineapple and grenadine  

lemonanCe 28
Fresh lemon, blueberry jam, blueberry syrup, 
lemon juice and apple juice 

fruiTy BusTer 28
A blend of fresh banana, peach, strawberries 
with orange juice 

milk shakes 24
Chocolate, strawberry or vanilla 

iCeD Teas    24
Traditional flavoured with fresh lemon, lychee or peach

| COFFEE SELECTION

Americano    20
Espresso  19
Double Espresso 23
Cappuccino    20
Macchiato Caldo  20
Latte Macchiato 19
Café Latte   20
Caramel Latte  22
Turkish  22
Hot Chocolate    20

drInks

(N): Contains nuts / (V): Vegetarian 

All prices are in UAE dirhams and are subject to 
10% service charge and 6% tourism fee.



iCe BlenDeD
Macadamia Coffee (n) 25
Hazelnut Mocha (n) 25
Vanilla Fudge Latte    25

| MIGHTY LEAF SIGNATURE TEA SELECTION

BLACK TEAS 22

orchid oolong
Fine oolong tea leaves with a hint of coconut to offer a fragrant 
bouquet of fruit and floral notes 

organic english Breakfast
A robust blend of premium organic black tea leaves from 
India, punctuated with a hearty finish

himalayan Peak Darjeeling
Single estate leaves with a classic muscatel finish 

organic earl grey
High-grown Ceylon and China black teas combined with the 
smoky citrus notes of bergamot fruit

GREEN TEAS 22

marrakesh mint
China gunpowder blended with refreshing
Moroccan spearmint 

green Tea Passion
Fragrant blend of delicate green teas from Japan, China and 
Taiwan accented by tropical fruits

Jasmine mist organic
Jasmine buds mixed with Chinese green tea leaves 

gunpowder Tea
Green tea leaves rolled into small pearls that unfurl before 
your eyes. Slightly roasted, smoky and astringent in character

organic sencha
Classic Japanese green tea enjoyed daily

Traditional moroccan Tea 

HERBAL INFUSIONS 22

white orchard
Refreshing fruits of melon and peach harmoniously blend with 
the delicate notes of pure China Bai Mu Dan white tea

Chamomile
The finest Egyptian chamomile with mild sweet infusion and 
subtle honey overtones

ginger Twist
A blend of Australian ginger, orange, lemongrass, wintergreen 
mint, papaya, apple, ginseng and liquorice

kenyan sunrise
A Kenyan highland brew with a malty, fruit aroma and full 
bodied taste

honey Bush organic
Tea mixed with Honey Bush, an antioxidant-rich, calming 
sweet herb hailing from South Africa

rooibos organic
Rooibos, or Red Bush, a herb hailing from South Africa, is 
documented to contain very high levels of antioxidants, yet 
unlike green teas, Rooibos is caffeine free

african amber organic 
African Rooibos leaves blended with hibiscus and exotic fruits 
of the African continent 

(N): Contains nuts / (V): Vegetarian 

All prices are in UAE dirhams and are subject to 
10% service charge and 6% tourism fee.

مثلجة توليفات 
25 قهوة مكاداميا )م(  
25 موكا بالبندق )م( 
25 الفانيال   التيه فودج 

| تشكيلة مايتي ليف الفاخر

22 الشاي األسود  

أولونج أوركيد 
أوراق شاي أولونج الفاخرة مع نكهة جوز الهند لمذاق فاكهة رائعة ورائحة 

عطرية

شاي الفطور اإلنجليزي أورغانك
توليفة مركزة من أرواق الشاي األسود أورغانك الفاخر من الهند ذات مذاق ال 

يقاوم

الهيمااليا دارجيلينج  شاي 
أوراق شاي منشأ واحد بنكهة المسكاتل الكالسيكية 

إيرل جراي أورغانك
شاي أسود سيالني وصيني من أعالي الجبال مع نكهة الحمضيات المدخنة من 

البرجموت فاكهة 

22 الشاي األخضر  

شاي بنعناع مراكش
النعناع المغربي المنعش  شاي جنباودر الصيني ممزوج مع 

شاي أخضر بالباشن
توليفة عطرية من الشاي األخضر الرائع من اليابان والصين وتايوان بنكهة 

االستوائية الفاكهة 

شاي ياسمين أورغانك
براعم الياسمين ممزوجة مع أرواق الشاي الصيني األخضر 

شاي جنباودر
أوراق الشاي األخضر ملفوفة على شكل آللئ صغيرة تتفتح أمام أعينكم عند 

والمدخنة المحمصة  بنكهته  ويمتاز  تحضيرها. 

شاي سينشا أورغانك
شاي أخضر ياباني كالسيك مناسب لجميع األوقات

شاي مغربي تقليدي 

22 األعشاب   مشروبات 

وايت أوركارد
توليفة الشاي الرائعة من نكهات الشمام والخوخ مع توليفة الشاي األبيض 

الصيني باي مو دان النقي

بابونج
شراب البابونج المصري الفاخر مع نكهات حلوة وعسل

تويست جينجر 
الليمون والنعناع األخضر  الزنجبيل األسترالي والبرتقال وعشب  توليفة من 

الجينسنج وعرق السوس والبابايا والتفاح ونبات 

صنرايز كينيان 
شراب األعشاب الكيني بنكهة الفاكهة العطرية ومذاق قوي

هوني باش أورغانك
شاي ممزوج مع بالعسل الغني بالعناصر المضادة لألكسدة وهو نبات مهدئ 

من جنوب أفريقيا.

أورغانك رويبوس 
الرويبوس أو الرد باش وهي أعشاب تنمو في جنوب أفريقيا وتعرف باحتوائها 
على عناصر مضادة لألكسدة وليست مثل الشاي األخضر لكونها خالية من 

الكافيين

أورغانك  األفريقي  الكهرمان 
الرائعة من القارة  أوراق الرويبوس العضوية ممزوجة مع الكركديه والفاكهة 

األفريقية 

)م(: تحتوي على المكسرات /  )ن(: للنباتيين

جميع األسعار بالدرهم وتخضع ل 10 % رسوم خدمة و 6% رسوم سياحة

22



13 | المشروبات الغازية  

كوكاكوال، دايت كوال، سبرايت، فانتا
ليمون بيتر  جينجريل، 

ماء الصودا، ماء التونيك  
 

صغير  كبير المياه المعدنية     |

عذبة
العين                                                                                      

أكوا بانا                                                                                          
فوس  

غازية
بيريه                                                                                       

بيلجرينو                                                                                            سان 
فوس 

 
| مشروبات الموكتيل والشيك 

28 الشمام   كولر 
بطيخ طازج، عصير ليمون وشراب الشمام

28 فيرجن كوالدا  
أناناس طازج وكريمة جوز الهند

 
28 سوثرن صن بنش  

برتقال طازج، جوافة، أناناس وشراب الُرمان
 

28 ليموناضة  
ليمون طازج، مربى التوت األزرق، شراب التوت األزرق، 

عصير ليمون وعصير تفاح 

28 بستر  فروتي 
توليفة طازجة من الموز، الخوخ، الفراولة مع عصير البرتقال

 
24 شيك   ميلك 

شوكوالتة، فراولة أو فانيال

24 المثلج   الشاي 
بالليتشي الطازج، شاي مثلج  الليمون  التقليدية مع  بالنكهة 

 وشاي مثلج بالخوخ

 
| تشكيلة القهوة

20 أمريكية  قهوة 
19 إسبريسو  
23 دوبل  إسبريسو 
20 كابوتشينو 
20 كالدو  ماكياتو 
19 ماكياتو  التيه 
20 التيه   كافيه 
22 التيه   كراميل 
22 تركية  قهوة 
20 ساخنة  شوكوالتة 

المشروبات

8
 16
20

8
 16
20

 15
 21

36

 15
 21

36

)م(: تحتوي على المكسرات /  )ن(: للنباتيين

جميع األسعار بالدرهم وتخضع ل 10 % رسوم خدمة و 6% رسوم سياحة

| ماي ساليدرز 
قطعة لحم بقري مفروم أنجوس معتمد، صمون بالسمسم 

55 كالسيك 
خس، طماطم، بصل، مايونيز 

 
60 سوبريم 

بيكون ديك رومي | بيض مقلي | جبن شيدر

60 سويس 
مربى البصل األحمر | فطر | جبن سويسري 

 
65 روسيني 
كبد بط، بصل مقلي    

 

تقدم جميع الساندويتشات المميزة مع طبق سلطة أورغانك
المقلية  والبطاطا  أورغانك 

| شاي ما بعد الظهيرة
يقدم ما بين الساعة 3 مساء إلى 6 مساًء

85 شاي ما بعد الظهيرة فيالمنتس )م( 
ديفونشاير، كريمة  سكونز،  الشاي،  ساندويتشات 

الفراولة، كعك صغير وتارت ومعجنات مربى 
الفاخر تشكيلة من شاي هايتي 

85 شاي ما بعد الظهيرة على الطريقة العربية )م( 
العربية، مأكوالت ساخنة، الشاي  ساندويتشات 

بالتمر، حلويات عربية تمر محشي، كوكيز 
تشكيلة من شاي أو القهوة التركية

| الكيك والمعجنات

للقطعة 25  / للكيلو 105 والفطائر  الكيك 
تتوفر تشكيلة من الفطائر والكعك في خزانة العرض

5 الشوكوالتة  أصناف 
الطازجة التشكيلة المميزة من أصناف الشوكوالتة  يُرجى االستفسار عن 

6 المكرون  أطباق 
الطازجة من فيالمنتس بنكهات متنوعة المميزة  المكرون  أطباق 

الكوب   حلوايات 
25 بالك فورست، كرز ماراسكينو 
25 أماريتو  كوكيز  تيراميزو، 

30 آيس كريم هاجن داز 
وكريمة كوكيز  بالفراولة،  تشيزكيك  فانيال، 

الليمون برالين، سوربيت  شوكوالتة دوبل، 

الكوكيز تشكيلة 
10 بسكوتي بالفستق  )م( 
10 أماريتو )م( 
10 الشوكوالتة  
10 والزبيب  الشوفان 

)م(: تحتوي على المكسرات /  )ن(: للنباتيين

جميع األسعار بالدرهم وتخضع ل 10 % رسوم خدمة و 6% رسوم سياحة



| المعجنات الطازجة

  12 بالميرز 
 

12 القرفة     تويست 

12 كروسان بالزبدة )م( 
بالشوكوالتة باللوز،  سادة، 

  
12 دانماركية  فطائر 

توت مشكل، خوخ، كيوي 

12 مافن 
بالكراميل الشوكوالتة، موز  فانيال، شرائح 

اإلنجليزية   18 الفاكهة  كعكة 
الفاخر  المربى والمرمليد  تقدم مع 

| الصباح المشرق 

35 جرانوال بارافيت )م( 
شوفان أورغانك، عسل، لبن طبيعي قليل الدسم

توت مشكل، نعناع | جوز بقان محمص

35 بيرشر موسلي )م( 
شوفان أورغانك، عسل، لبن، تفاح أخضر،

لوز محمص

35 سلطة البابايا والتوت األزرق 
والليم الزنجبيل  تتبيلة 

وجبات طوال اليوم

| المقبالت

50 رول األرز األسيوي 
بابايا خضراء، نعناع طازج، جالس نودلز، صلصة هويزن  

 
60 السلطعون    كعك 

تحضر على طريقة ماريالند، صلصة برقوق، مسكالن

50 القمح   مقرمشات 
تابينيد صلصة  باألعشاب،  ريكوتا 

  
55 كيب ماالي سوساتيس 

أسياخ لحم ضأن متبلة، مشمش مجفف،
بصل أحمر، فلفل حلو، تتبيلة ثوم ولبن

 

المميزة الساندويشات   |

50 باجيل دقيق الذرة  
سلمون نرويجي مدخن، جبن الكريمة، شبت، كراث  

 
بانيني 

50 طماطم، موزاريال بوفالو، ريحان طازج 
55 صدر دجاج باألوريجانو، بروفولون، بيستو )م( 

الفطور

)م(: تحتوي على المكسرات /  )ن(: للنباتيين

جميع األسعار بالدرهم وتخضع ل 10 % رسوم خدمة و 6% رسوم سياحة




