
Bruschetta     44
Tomato, kalamata olives, pesto,
parmesan, sourdough

Arabic Mezzeh     68
Selection of hot & cold mezzeh, 
arabic bread, tahini sauce

Cured Meat & Cheese Plate for 2  130
Sourdough, onion chutney

Foie Gras & Duck Terrine  87
Onion jam, pickles, grilled bread

Chicken Quesadilla   63 
Tomato & coriander salsa, sour cream, 
guacamole, cheddar cheese

Wild Mushroom Tart   65
Thyme, gorgonzola, olive tapenade

Brie Bites     58
Pistachio, cranberry dipping sauce

Snacks & Sharing 

٤٤ بروسكيتا     
طماطم، زيتون كلماتا، صلصة بيستو 

بالريحان، جبنة بارميزان، خبز مخّمر

٦٨ مقبالت عربية    
تشكيلة مقبالت عربية ساخنة وباردة، 

خبز عربي، صلصة طحينة 

١٣٠ طبق لحوم باردة وجبنة لشخصين 
خبز مخّمر، صلصة بصل 

٨٧ كبد مسّمن وتيرين بط    
مرّبى البصل، مخلالت، خبز مشوي

٦٣ كيساديا دجاج    
صلصة طماطم وكزبرة، كريمة حامضة، 

غواكامولي، جبنة شيدر 

٦٥ فطيرة فطر بري    
زعتر، جبنة غورغونزوال، معجون الزيتون 

٥٨ فطائر جبنة بري    
فستق، صلصة توت بري للتغميس 

أطباق خفيفة 
وللمشاركة

Menu Designations: (N) Nuts (V) Vegetarian (H) Healthy Option
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 

All prices are in UAE Dirhams (AED) inclusive of 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% value added tax (VAT).

شرح االختزاالت: )م( مكسرات، )ن( نباتي، )ص( صحي
في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة، ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.

جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتتضمن 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحة و 4٪ رسوم بلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة.
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Calamari

Pissaladière    60
Caramelized onion, tempura white anchovies, 
kalamata olives, basil

Lemongrass Prawns   82
Chili & lime aioli, herb salad

Cajun Calamari     56
Cucumber & herb salad, tortillas, dipping sauce

Beef Sliders    56
Tomato chutney, rocket, gruyere 

BBQ Chicken Sliders   56
Housemade brioche, asian slaw              

Fries      31
Rosemary & garlic salt, herb mayo

Sweet Potato Fries   37
Chili & maple aioli

Snacks & Sharing 

٦٠ بيساالديير    
بصل مكرمل، أنشوجة بيضاء بخلطة تمبورا، 

زيتون كلماتا، ريحان

٨٢ جمبري بعشبة الليمون   
صلصة أيولي بالفلفل الحار والليمون األخضر، سلطة أعشاب 

٥٦ كلماري بالكاجن    
سلطة خيار وأعشاب، رقائق تورتيا، صلصة للتغميس

٥٦ سندويشات برغر لحم بقر صغيرة  
صلصة طماطم، جرجير، جبنة غرويير

٥٦ سندويشات برغر دجاج مشوي صغيرة 
خبز بريوش، سلطة ملفوف آسيوية 

٣١ بطاطس مقلية    
إكليل الجبل مع ثوم وملح، مايونيز باألعشاب 

٣٧ بطاطس حلوة مقلية   
فلفل حار وصلصة أيولي بشراب القيقب

أطباق خفيفة 
وللمشاركة

Menu Designations: (N) Nuts (V) Vegetarian (H) Healthy Option
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 

All prices are in UAE Dirhams (AED) inclusive of 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% value added tax (VAT).

شرح االختزاالت: )م( مكسرات، )ن( نباتي، )ص( صحي
في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة، ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.

جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتتضمن 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحة و 4٪ رسوم بلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة.
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Roasted Pumpkin & 
Goat Cheese

Roasted Pumpkin & Goats Cheese (V) (N)  56
Butternut pumpkin, rocket, 
cashews, goat’s cheese, green beans

Greek Salad     56
Peppers, cucumber, tomatoes, 
marinated olives, marinated feta, basil

Pear & walnut salad     50
Shaved pears, iceberg, celery, 

walnuts, parmesan dressing

Caesar Salad      63/75
Romaine lettuce, turkey bacon,
 shaved parmesan, garlic croutons 
Grilled lemon chicken or grilled garlic prawns

Salads 

٥٦ سلطة يقطين مشوي وجبنة ماعز )ن( )م(  
يقطين، جرجير، كاجو، جبنة ماعز، لوبياء خضراء

٥٦ سلطة يونانية     
فلفل حلو، خيار، طماطم، زيتون متبل، جبنة فيتا متبلة، ريحان

٥٠ سلطة إجاص وجوز    
شرائح إجاص، خس آيسبرغ، كرفس، جوز، صلصة جبنة بارميزان 

٧٥/٦٣ سلطة سيزر     
خس، لحم ديك رومي مقدد، 

شرائح جبنة برميزان، مكعبات خبز بالثوم
دجاج مشوي بالليمون أو جمبري مشوي بالثوم 

سلطات

Menu Designations: (N) Nuts (V) Vegetarian (H) Healthy Option
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 

All prices are in UAE Dirhams (AED) inclusive of 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% value added tax (VAT).

شرح االختزاالت: )م( مكسرات، )ن( نباتي، )ص( صحي
في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة، ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.

جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتتضمن 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحة و 4٪ رسوم بلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة.
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Lamb shoulder

Sirloin steak     150 
Chimichurri, cherry tomatoes, handcut wedges

Grilled Lamb Shoulder   107
Heirloom tomato salad, rocket  

Grilled Moroccan Chicken Skewers 81
Harissa yoghurt dip, cucumber pickle, flat bread

Arabic Mixed Grill   188
Shish tawook, lamb kofta, lamb chops, 
bewas salad, fries, garlic sauce

Seafood Mix Grill   200
Omani lobster, fried calamari, salmon, 
shrimps, bewas salad, fries, garlic sauce

Simply Grilled 

١٥٠ )سيرلوين(  لحم ستيك من الخاصرة 
صلصة شيميشوري، طماطم كرزية، شرائح بطاطس 

١٠٧ كتف ضأن مشوية   
سلطة طماطم، جرجير

٨١ أسياخ دجاج مغربي مشوي  
تغميسة هريسة بالزبادي

١٨٨ مشاوي عربية مشكلة   
شيش طاووق، كفتة لحم ضأن، ِرَيش لحم ضأن، 

سلطة بيواز، بطاطس مقلية، صلصة ثوم

١٦٠ ثمار بحر مشوية مشكلة    
كركند عماني، كلماري مقلي، سلمون، روبيان، 

سلطة بيواز، بطاطس مقلية، صلصة ثوم

لحوم مشوية 
شهية

Menu Designations: (N) Nuts (V) Vegetarian (H) Healthy Option
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 

All prices are in UAE Dirhams (AED) inclusive of 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% value added tax (VAT).

شرح االختزاالت: )م( مكسرات، )ن( نباتي، )ص( صحي
في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة، ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.

جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتتضمن 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحة و 4٪ رسوم بلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة.
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Chilli Bean Hotdog

Hot Dog    60
Classic  
Caramelized onion, cheddar cheese, 
barbeque sauce 
Chili bean 
Spicy beef chili, red bean salsa, 
cheese 
Bacon Jack 
Bacon, Monterey jack cheese, 
avocado salsa, chipotle mayo 

Grilled Steak Sandwich    88
Grilled Tenderloin steak, balsamic onions, 
tomatoes, rocket, garlic aioli

Grilled Beef Burger    88
Prime ground beef burger, turkey bacon, 
cheddar cheese, lettuce, tomato

Burgers & Dogs

٦٠ هوت دوغ    
كالسيكي

بصل مكرمل، جبنة شيدر، صلصة باربكيو
فاصوليا وفلفل حار

لحم بقر بالفلفل الحار، صلصة فاصوليا حمراء، جبنة
لحم مقدد وجبنة جاك

لحم مقدد، جبنة مونتيري جاك، صلصة 
أفوكادو، مايونيز بالفلفل الحار 

٨٨ سندويش لحم ستيك مشوي  
شريحة لحم ستيك طرية، بصل بخل البلسميك، 

طماطم، جرجير، صلصة أيولي بالثوم 

٨٨ برغر لحم بقر مشوي   
برغر لحم بقر ممتاز، لحم ديك رومي مقدد، 

جبنة شيدر، خس، طماطم

برغر وهوت دوغ

Menu Designations: (N) Nuts (V) Vegetarian (H) Healthy Option
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 

All prices are in UAE Dirhams (AED) inclusive of 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% value added tax (VAT).

شرح االختزاالت: )م( مكسرات، )ن( نباتي، )ص( صحي
في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة، ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.

جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتتضمن 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحة و 4٪ رسوم بلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة.
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Strawberry & Apple Crumble

Sticky Date Pudding   37 
Vanilla double cream, caramel sauce

Apple & Strawberry Crumble  37
Vanilla Ice cream, lime, granola

Bittersweet Chocolate (72%)  37
Raspberries, hazelnut Ice Cream, Shortbread

Romanoff	 	 	 	 37
Vanilla ice cream, fresh strawberry,
strawberry compote, almond biscuit

Tiramisu    37
Mascarpone ice cream, sponge finger 
Coffee syrup, chocolate sauce

Fruit relish    37
Lemon sorbet, mango sorbet, 
raspberry sorbet, fresh fruit relish

Desserts & Parfaits

٣٧ بودينغ التمر    
كريمة فانيليا، صلصة كراميل

٣٧ كرامبل تفاح وفراولة   
آيس كريم بنكهة الفانيليا، ليمون أخضر، غرانوال 

٣٧ شوكوالتة حلوة ومّرة )٧٢٪(  
توت عّليق، آيس كريم بنكهة البندق، بسكويت

٣٧ رومانوف     
آيس كريم بنكهة الفانيليا، فراولة طازجة، 

فراولة مطبوخة بالسكر، بسكويت باللوز

٣٧ تيراميسو    
آيس كريم بنكهة ماسكاربون، 

بسكويت هش، شراب قهوة، صلصة شوكوالتة

٣٧ فاكهة منعشة    
سوربيه ليمون، سوربيه مانجو، 

سوربيه توت عّليق، فاكهة طازجة

أطباق تحلية 
وبارفيه

Menu Designations: (N) Nuts (V) Vegetarian (H) Healthy Option
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 

All prices are in UAE Dirhams (AED) inclusive of 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% value added tax (VAT).

شرح االختزاالت: )م( مكسرات، )ن( نباتي، )ص( صحي
في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة، ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.

جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتتضمن 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحة و 4٪ رسوم بلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة.
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Green Goddess    38
Green apple juice, thyme juice and

Star anise syrup

Rosewater Mojito   38
Strawberries, rosewater and

Strawberries mint sherbet

Morning Sunshine    38
Orange juice, pink grapefruit juice, honey pollen and

star anise syrup

Apple Cosmo     38
Roof azha, Lime sherbet and

Red berries tea

Pineapple Cinderella   38
Pineapple juice, orange juice, 

Lemon juice and orange ginger honey

Plantation Pep    38
Pineapple juice, ginger juice, yellow 

pepper juice and lemon juice 

Green Bee    38
Green apple juice, thyme juice, honey pollen and
star anise syrup   

Signature
Light Cocktails

٣٨ غرين غوديس    
عصير تفاح أخضر، عصير زعتر وشراب يانسون نجمي

٣٨ موهيتو ماء الورد   
فراولة، ماء الورد وشربة فراولة ونعناع

٣٨ مورنينغ سانشاين   
عصير برتقال، عصير جريب فروت وردي، 

حبوب اللقاح والعسل وشراب يانسون نجمي

٣٨ كوزمو التفاح    
روح أفزا، شربة ليمون أخضر وشاي بنكهة التوت األحمر

٣٨ سيندريال األنانس   
عصير أناناس، عصير برتقال، 

عصير ليمون أخضر، برتقال، عسل وزنجبيل

٣٨ بالنتيشن بيب    
عصير أناناس، عصير زنجبيل، 

عصير فلفل أصفر، عصير ليمون

٣٨ غرين بي    
عصير تفاح أخضر، عصير زعتر، 

لقاح النحل والعسل وشراب يانسون نجمي

كوكتيالت خاصة 
خفيفة

Menu Designations: (N) Nuts (V) Vegetarian (H) Healthy Option
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 

All prices are in UAE Dirhams (AED) inclusive of 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% value added tax (VAT).

شرح االختزاالت: )م( مكسرات، )ن( نباتي، )ص( صحي
في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة، ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.

جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتتضمن 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحة و 4٪ رسوم بلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة.
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Grill @ 25    38
Banana, honey, fresh orange juice, 
Cornflakes, milk

Avocado    31
Avocado, honey, milk

Mango & Orange Smoothie  31
Fresh orange & mango juice, honey

Banana & Raspberry   31
Banana, raspberry, milk, honey

SOFT DRINKS    15
Pepsi, Diet Pepsi, 7Up, Diet 7Up,         
Mirinda Orange, Mountain Dew,
Tonic Water, Soda Water, Ginger Ale, Bitterlemon

RED BULL    31
Red Bull, Sugar Free Red Bull  

Fruit Juices    19
Orange, Lemon, Apple, Cranberry, Mango, 
Pineapple, pomegranate, Tomato

MINERAL WATER
Local Still Water 500ml / 1.5l   13/19
Aqua Panna 500ml / 1l   25/38
San Pellegrino 500ml /1l    25/38

Healthy Start 
Smoothie

٣٨ غريل آت توينتي فايف   
موز، عسل، عصير برتقال طازج، رقائق ذرة، حليب

٣١ أفوكادو     
أفوكادو، عسل، حليب

٣١ سموذي المانجو والبرتقال  
عصير برتقال طازج، عصير مانجو طازج، عسل

٣١ موز وتوت عّليق    
موز، توت عّليق، حليب، عسل

١٥ مشروبات غازية    
بيبسي، بيبسي دايت، سفن أب، سفن أب دايت، 

ميرندا بنكهة البرتقال، ماونتن ديو، 
مياه تونيك، مياه صودا، مشروب غازي بنكهة الزنجبيل، 

مشروب غازي بنكهة الليمون المر

ريد بول        ٣١
ريد بول خال من السكر  

١٩ عصائر فاكهة    
برتقال، ليمون، تفاح، توت بري، مانجو، أناناس، رمان، طماطم

مياه معدنية
١٩/١٣ مياه محلية   ٥٠٠ مل / ١،٥ مل   

٣٨/٢٥ أكوا بانا ٥٠٠ مل / ١ لتر    
٣٨/٢٥ سان بيليغرينو ٥٠٠ مل / ١ لتر   

سموذي منعش 
لبداية صحية

Menu Designations: (N) Nuts (V) Vegetarian (H) Healthy Option
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 

All prices are in UAE Dirhams (AED) inclusive of 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% value added tax (VAT).

شرح االختزاالت: )م( مكسرات، )ن( نباتي، )ص( صحي
في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة، ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.

جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتتضمن 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحة و 4٪ رسوم بلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة.
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Espresso    24

Double espresso   26
  
Americano    28

Cappuccino    28  
     
Café Latte    28
      
Turkish	coffee	 	 	 	 28

Black Tea    30
(English breakfast / Earl Grey) 

Herbal Infusion    30
(Peppermint / Chamomile)

Green Tea    30

Moroccan Tea    30

Ice Tea     31

Selection 
of Teas

Coffee

٢٤ إسبريسو    

٢٦ جرعتا إسبريسو    

٢٨ قهوة أمريكية    

٢٨ كابوتشينو    

٢٨ قهوة التيه    

٢٨ قهوة تركية    

٣٠ شاي أسود    
)إنغليش بريكفيست / إيرل غراي(

٣٠ شاي أعشاب    
)نعناع فلفلي / بابونج(

٣٠ شاي أخضر    

٣٠ شاي مغربي    

٣١ شاي مثّلج    

مشروبات قهوة

شاي

Menu Designations: (N) Nuts (V) Vegetarian (H) Healthy Option
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 

All prices are in UAE Dirhams (AED) inclusive of 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% value added tax (VAT).

شرح االختزاالت: )م( مكسرات، )ن( نباتي، )ص( صحي
في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة، ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.

جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتتضمن 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحة و 4٪ رسوم بلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة.
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Mojito Cooler    63
Malibu, cucumber, lime, soda

Apple Cosmo    69
Vodka, triple sec, lime juice, Apple juice

Pineapple Daiquiri   69
Bacardi black, pineapple juice, 

Lime juice

Pineapple & Cinnamon Mojito  75
Bacardi gold, grilled pineapple, 

Cinnamon sugar, lime

Raspberry & Lychee Caipirinha  75
Cachaça 51, fresh raspberries & 

Lychee, lime

Mint Collins    63
Gin, mint leaves, lime juice

Signature
Cocktails

٦٣ موهيتو كولر    
ماليبو، خيار، ليمون أخضر، صودا

٦٩ كوزمو التفاح    
فودكا، ليكير بنكهة البرتقال، 

عصير ليمون أخضر، عصير تفاح

٦٩ دايكيري األناناس   
بكاردي بالك، عصير أناناس، عصير ليمون أخضر

٧٥ موهيتو باألناناس والقرفة  
بكاردي غولد، أناناس مشوي، قرفة، سكر، ليمون أخضر

٧٥ كايبيرينا بتوت العّليق والليتشيه 
كاشاسا ٥١، توت عّليق طازج، 

فاكهة ليتشيه طازجة، ليمون أخضر

٦٣ كولنز بالنعناع    
جن، أوراق نعناع، عصير ليمون أخضر

كوكتيالت خاصة

Menu Designations: (N) Nuts (V) Vegetarian (H) Healthy Option
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. 

All prices are in UAE Dirhams (AED) inclusive of 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% value added tax (VAT).

شرح االختزاالت: )م( مكسرات، )ن( نباتي، )ص( صحي
في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة، ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.

جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتتضمن 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحة و 4٪ رسوم بلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة.

Grill@25
Marriott Downtown Abu Dhabi 
Sheikh Rashid Bin Said Street, Abu Dhabi, UAE
P. + 971 2 304 7777
www.marriottdowntownabudhabilife.com



Vodka 
Russian Standard   41
Absolut Blue    53
Grey Goose    69

BLENDED WHISKY
Dewar’s White Label   41
Jack Daniels    41
Johnny Walker Red Label   48
Jameson    48
Johnny Walker Black Label  55
Chivas Regal 12 yr. old   55

GIN
Bombay Sapphire   41
Hendricks    63

RUM
Bacardi Carta Blanca   41
Bacardi Carta Oro    41
Bacardi Carta Negra   41

TEQUILA
El Jimador Silver    41
El Jimador Gold    41
Patron Silver     75

COGNAC
Hennessy VS    55

Spirits

فودكا
٤١ راشن ستندارد    

٥٣ أبسولوت بلو    
٦٩ غراي غوس    

ويسكي مخلوط
٤١ ديوارز وايت ليبل    
٤١ جاك دانيالز    

٤٨ جوني ووكر ريد ليبل   
٤٨ جيمسون    
٥٥ جوني ووكر بالك ليبل   
٥٥ تشيفاس ريغال 1٢ عامًا   

جن
٤١ بومباي سافاير    

٦٣ هندريكس    

رم
٤١ بكاردي كارتا بالنكا   
٤١ بكاردي كارتا أورو    
٤١ بكاردي كارتا نيغرا   

تكيال 
٤١ إل خيمادور سيلفر   
٤١ إل خيمادور غولد    

٧٥ باترون سيلفر    

كونياك 
٥٥     VS هينيسي

مشروبات روحية

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

شرح االختزاالت: )م( مكسرات، )ن( نباتي، )ص( صحي
في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة، ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب.

جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتتضمن 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحة و 4٪ رسوم بلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة.
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