
(A) Alcohol | (D) Dairy | (G) Gluten | (N) Nuts | (P) Pork | (V) Vegetarian
If you have any allergies or dietary requirements, please notify a member of staff and we will be happy to help

Prices Are Inclusive Of Service Charge, Municipality Fees & Vat

STARTERS 

BBQ GLAZED CHICKEN WINGS (G)  
Chicken wings marinated and glazed in rich 
homemade BBQ sauce with sour cream

CRISPY CALAMARI (G)
Baby calamari rings with sichimi to garashi 
& spicy tartar sauce

CHILE CHIPOTLE DYNAMITE PRAWNS (G)
Served with a smoked chipotle mayo over a 
lettuce bed

AED 42

AED 49

AED 50

SIDE DISHES

GRILLED CORN ON THE COB WITH 
POPCORN POWDER

GREEN SALAD (V)

BUTTERED MASHED POTATO (D) (V)

AED 26

AED 25

AED 22

CURRIES

SRI LANKAN CHICKEN CURRY 
Served with fragrant Thai rice

AED 52

SALADS

CRAB AND AVOCADO SALAD (G)
Served with a sweet and spicy Nahm Jim 
dressing and onion rings

CEASAR SALAD SERVED WITH 
YOUR CHOICE OF GRILLED CHICKEN, 
PRAWNS OR THE CLASSIC ONE (D) (G)
Baby gem lettuce tossed in Caesar dressing, 
parmesan shavings, quail eggs and croutons

AED 85

AED 55/59/48

SANDWICHES

CLASSIC CLUB SANDWICH (G)
Grilled chicken, avocado, hard-boiled 
egg, iceberg lettuce and crispy bacon in a 
brioche bread

AED 52

FROM THE GRILL

ANGUS BEEF RIBEYE STEAK 8OZ 
Served with grilled tomato and roasted 
mushrooms 

CARTER’S CLASSIC WAGYU BURGER (G) 
Accompanied by tomato, lettuce and 
gherkins and served with hand cut fat chips

AED 147

AED 75

MAIN COURSES

CARTER’S COD AND CHIPS (G)
With mushy peas and tartar sauce

PAN SEARED SALMON FILLET 
Served with confit potato and onion compote

WILD MUSHROOM RISOTTO (D) (V)
Served with herbs and parmesan tuile

AED 95

AED 95

AED 52

AED 46

AED 65

AED 58

AED 65

BANGERS & MASH (D) (G) (N)

FISH & CHIPS (G)

½ ROASTED CAJUN CHICKEN

CHICKEN SHARING PLATTER (G)

NACHOS (D) (V)

ROASTED CHICKEN & CURRY 
CROQUETTES (G)

AED 45

AED 40
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سمك قد وشرائح بطاطا من كارترز )غ(
مع بازالء طرية و صلصة تارتار 

فيليه سلمون محمر
يقدم مع كونفي بطاطا وكمبوت بصل 

ريزوتو بفطر بري )أ( )ن(
يقدم مع أعشاب وتويل بارميزان

نقانق وبطاطا مهروسة )أ( )غ( )ن(
سمك مع شرائح بطاطا )غ( 

½ دجاجة مشوية بكاجون
طبق دجاج للمشاركة )غ(

كوز ذرة مشوي مع فشار مطحون

سلطة خضراء )ن(

بطاطا مهروسة كريمية )أ( )ن(

لحم أضالع بقري أنغوس 8 أونصات
يقدم مع طماطم مشوية وفطر مشوي 

برغر واغيو الكالسيكي من كارترز )غ(
يقدم مع طماطم، خس وخيار صغير، وشرائح 

بطاطا سميكة مقطعة يدويًا

سلطة كراب وأفوكادو )غ( 
تقدم مع صلصة نام جيم حلوة وحارة مع 

حلقات البصل
سلطة سيزر تقدم مع اختيارك من دجاج 

مشوي، روبيان أو السلطة الكالسيكية )أ( )غ(  
خس صغير بصلصة سيزر، مبشور بارميزان، بيض 

سمان مع مكعبات خبز محمصة

أجنحة دجاج مشوية بالباربيكيو )غ( 
أجنحة دجاج متبلة بصلصة الباربيكيو الغنية 

معدة مع كريمة رائبة 
كاالماري مقرمش )غ(

حلقات كاالماري صغير مع سيشيمي توغاراتشي 
وصلصة تارتار حارة

روبيان ديناميت بصلصة شيبوتلي حارة )غ( 
يقدم مع صلصة شيبوتلي بمايونيز مدخن على 

طبقة خس 
ناتشوز )أ(، )ن(

كروكيت كاري ودجاج مشوي )غ(

ساندويتش كالسيك كلوب )غ(
دجاج مشوي، أفوكادو، بيض مسلوق، خس 
آيسبيرغ ولحم مقدد مقرمش في خبز بريوش

دجاج سريالنكي بكاري
يقدم مع أرز تايلندي معطر

السلطات 

المقبالت 

الساندويتشات 

أطباق الكاري

 85 درهم 

 42 درهم 

 49 درهم 

 50 درهم 

 45 درهم 

 40 درهم 

 52 درهم 

 52 درهم 

 55/59/48 درهم

األطباق الجانبية 

المشويات

األطباق الرئيسية

 26 درهم 

 25 درهم 

 22 درهم 

 147 درهم 

 75 درهم 

 95 درهم 

 95 درهم 

 52 درهم 

 46 درهم 
65 درهم 

58 درهم 

65 درهم

)ك( كحول | )أ( ألبان | )غ( غلوتين | )م( مكسرات | )خ( خنزير | )ن( نباتي
 إذا كنت مصابًا بأي نوع من الحساسية أو لديك متطلبات غذائية، ُيرجى إخبار أحد أعضاء الطاقم وسيكون من دواعي سرورنا أن نقدم لك المساعدة. 

األسعار شاملة رسوم الخدمة، ورسوم البلدية وضريبة القيمة المضافة.

اســأل عــن طبقنا الخــاص لهذا اليوم


