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EAST & SEABOARD إيست آند  سيبورد

Breakfast Menu “A la Carte” - 7am to 11am

الخبز والبيض
بانكيك بالعيران

يقدم مع قطر ميبل الكندي وزبدة مخفوقة 
وتوت بري طازج

بيض فلورنتين
سبانخ مقلية، سلمون مدخن، بيض مسلوق طري، 

ا�ضافات
نقانق دجاج، شرائح بقر مقدده، بطاطا هاش براون، 

فطر مقلي، شرائح أفوكادو، فاصوليا مع الطماطم

توست فرنسي
توست رقائق ذرة مهروسة مع كريمة جبن 

ميبل وتو طازج

بيض وأفوكادو
بيض مسلوق طري يقدم على خبز من الذرة محضر من قبلنا، 

أفوكادو، رشاد شيسو، شرائح لحم مقدد، جبنة قريش

فطور بوريتو
بيض، فاصولياء، أفوكادو، طماطم، جبن 

شيدر، شرائح ديك رومي، كريمة جبن

ذا كومبليت
بيضتان محضرتان حسب طلبك، شيبوالتا دجاج، شرائح بقر 

مقددة، بطاطا هاش براون، فطر محمر وكنفيت طماطم كرزية

BREAD & EGGS
Granola Parfait (D) (N) 
Homemade granola, low fat yoghurt, roasted  
pumpkin seeds, dried fruits, honey & fresh berries

Buttermilk Pancakes (D)
Maple syrup, whipped cream, fresh berries

Eggs Benedict (D) 
Soft poached eggs, toasted whole grain bread, turkey 
bacon, spinach, hollandaise sauce, house salad

Eggs Avocado (D)  
Soft poached eggs, rye bread, avocado, crispy beef 
bacon, cottage cheese, house salad

Smoked Salmon                                                                                                                                          
Smoked salmon, avocado, quinoa & fennel salad, 
lemon dressing  

The Complete (D)
Two eggs of your choice, chicken sausage, beef bacon, 
hash brown potatoes, roasted mushrooms and confit 
cherry tomato

Extras
Chicken sausage, beef bacon, hash brown potatoes, 
sautéed mushroom, sliced avocado, smoked salmon

V: Vegetarian D: Dairy - N: contains Nuts – S: contains Shellfish
Food described in this menu may contain nuts or other ingredients, which in certain people can lead to allergic reactions. If you suffer 
from any food allergies, please inform your order– taker immediately. Fish dishes or food with fish ingredients may contain fish bones.

All the prices are in UAE Dirhams and inclusive of 10% service charge, 7% municipality fee and 5% V.A.T.

ن: نباتي ، ح: حليب واجبان ، م: مكسرات، س: أسماك قشرية
ا´طعمة الواردة في هذه القائمة قد تحتوي على مكسرات أو مكونات أخرى قد تتسبب في الحساسية. في حال كان لديك حساسية للمكسرات أو أي حساسية أخرى 

´طعمة معينة، يرجى إعالم الموظف ليتمكن من مساعدتك في خيارات بديلة. قد تحتوي أطباق السمك أو التي بها مكونات من السمك على عظام السمك.

جميع ا´سعار بالدرهم ا¿ماراتي وتشمل ١٠٪ رسم الخدمة، و ٧٪ رسم البلدية و ٥٪ قيمة الضريبة المضافة.

قائمة طلبات الفطور - ٧ صباحًا - ١١ صباحًا

SOUPS
Soup of the day 
Lentil Soup (N)  

الحساء
حساء اليوم

حساء العدس
40
40

Aloft Palm Jumeirah
The Palm Jumeirah, East Crescent RoadPO Box. 50221, Dubai, United Arab Emirates

AloftPalmReservations@alofthotels.com, +971 4 247 5555



سلطات وأطباق صغيرة

أضف ما تحب

أضف ما تحب

سلطة فتوش
خس، طماطم، خيار، فجل، رمان، زيت زيتون

سلطة طماطم هيرلوم (ن) (م)
جبن موزاريال طازج، بيستو ريحان، كريمة ليجوريان بلسميك، زيت 

زيتون، مكعبات خبز مع أعشاب وملح بحري

سلطة تونا
فاصوليا كانيليني، كونفيت تونا، تشكيلة فلفل مشوية مع 

الشمر، تتبيلة ليمون

دجاج مشوي

دجاج مشوي

سلمون مدخن

سلمون مدخن

روبيان مشوي

روبيان مشوي

سلطة لحم بقر روستو وجبن ماعز (م)
ورق جرجير، جبن ماعز، شمندر، جوز محمص، فجل أحمر، خل 

با´عشاب.

سلطة سيزار غير كالسيكية
لب خس رومين، بيض مسلوق خفيف، رقائق جبن برمازان، 

مكعبات خبز با´عشاب، قطع سمك أنشوجة متبلة، لحم بقر 
مقدد مقرمش وصلصة سيزار

سلطة سيزار غير كالسيكية
لب خس رومين، بيض مسلوق خفيف، رقائق جبن برمازان،

طبق مزة عربية ألوفت (ن)
تشكيلة من المزة العربية الباردة والساخنة مع 

خبز عربي

حبار مقلي ومقرمش
حلقات حبار مقلية، تتبيلة ثوم نوري مبشور 

ومحمر وطماطم

EAST & SEABOARD إيست آند  سيبورد

SALADS & SMALL PLATES
Fattoush Salad
Romaine lettuce, tomato, cucumber, radish,  
pomegranate & olive oil dressing

Tomato & Mozzarella Salad (D) (N) 
Fresh mozzarella, basil pesto, balsamic cream,  
herb croutons   

Omega Load
Slow poached salmon, quinoa, baby spinach, avocado, 
poached eggs, sundried tomato dressing

Caesar not so Classic
Romaine hearts, soft poached egg, parmesan shavings, 
herb croutons, marinated anchovies, crispy beef bacon and 
Caesar dressing
Add your liking
Seared Chicken 
Smoked Salmon 
Grilled Shrimps 

Vegetable Spring Roll
Sweet chili sauce, Asian pickles

Crispy Fried Calamari
Deep fried squid rings, shredded nori,  
roast garlic & tomato dip

Aloft Arabic Mezze Sampler (N)                    
Selection of cold & hot mezze, Pita bread, Tahini,  
Arabic Pickle  
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12.30 pm to 11pm

SANDWICHES & PIZZA’S
All sandwiches are served with choice of French fries or House 
salad                                                                                                 

The House Burger (D)                                            
Angus beef patty, turkey bacon, cheddar cheese, white onion, 
tomato, lettuce

Classic Triple Decker (D)                               
Grilled chicken breast, turkey bacon, tomato, lettuce, fried egg, 
your choice of white or brown bread

Lamb Sandwich (D)                                                  
Charred lamb kofta, tzatziki, feta cheese, saj bread   

Halloumi and Roasted Vegetable Sandwich                                                                                                  
Grilled halloumi, mix bell peppers, sundried tomato pesto, rocket 
leaves      

Pizza Margherita (V)                                                                                          
Tomato sauce, mozzarella cheese, cherry tomato & fresh basil 
Add your liking
Chicken 
Pepperoni 
Mixed Seafood                                                   

السندويشات والراب
تقدم جميع السندويشات مع بطاطا مقلية أو طبق 

خضار مشكلة جانبي

سندويش لحم خروف
كفتة لحم خروف مشوية على الفحم، صلصة تزاتزيكي، 

سندويش راب مي
صدر دجاج مشوي في خبز تورتيال مع جواكومولي 

وصلصة طماطم

برجر محضر من قبلنا
لحم بقر أنجوس، شرائح ديك رومي مقدده، جبن شيدر، شرائح 

بصل، طماطم، خس ومايونيز بالخردل

سندويش ٣ طبقات كالسيكي
صدر دجاج مشوي، شرائح ديك رومي مقدده، طماطم، خس، بيض 

́بيض أو ا´سمر مقلي ومايونيز بالخردل مع خيارك من الخبز ا
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V: Vegetarian D: Dairy - N: contains Nuts – S: contains Shellfish
Food described in this menu may contain nuts or other ingredients, which in certain people can lead to allergic reactions. If you suffer 
from any food allergies, please inform your order– taker immediately. Fish dishes or food with fish ingredients may contain fish bones.

All the prices are in UAE Dirhams and inclusive of 10% service charge, 7% municipality fee and 5% V.A.T.

ن: نباتي ، ح: حليب واجبان ، م: مكسرات، س: أسماك قشرية
ا´طعمة الواردة في هذه القائمة قد تحتوي على مكسرات أو مكونات أخرى قد تتسبب في الحساسية. في حال كان لديك حساسية للمكسرات أو أي حساسية أخرى 

´طعمة معينة، يرجى إعالم الموظف ليتمكن من مساعدتك في خيارات بديلة. قد تحتوي أطباق السمك أو التي بها مكونات من السمك على عظام السمك.

جميع ا´سعار بالدرهم ا¿ماراتي وتشمل ١٠٪ رسم الخدمة، و ٧٪ رسم البلدية و ٥٪ قيمة الضريبة المضافة.



EAST & SEABOARD إيست آند  سيبورد

ا¯طباق الرئيسية
بابيرديلي

باستا بابرديلي، شرائح دجاج، صلصة كريمة، 
فطر، جبن بيكورينو ُمعتق

فطيرة ستيك وفطر
لحم بقر أنجوس وراجو فطر يقدم مع بطاطا مهروسة 

دجاج بالزبدة (م)
دجاج متبل بالتوابل الهندية مع صلصة ماخاني 

يقدم مع أرز بسمتي

دجاج بالزبدة (م)
دجاج متبل بالتوابل الهندية مع صلصة ماخاني 

يقدم مع أرز بسمتي

دجاج بالزبدة (م)
دجاج متبل بالتوابل الهندية مع صلصة ماخاني 

يقدم مع أرز بسمتي

دجاج بالزبدة (م)
دجاج متبل بالتوابل الهندية مع صلصة ماخاني 

يقدم مع أرز بسمتي

ناسي جورينغ «كامبونغ» (م)
أرز مقلي بالتوابل، بيض، صلصة فول سوداني، معجون روبيان، 

قطع دجاج مقلي ورقائق شيبس روبيان

سمك وبطاطا
فيلية سمك مقلية، تقدم مع بازالء خضراء مهروسة، قطع 

بطاطا مقلية كبيرة، وصلصة طرطار

سباغيتي أال بولونيز 
سباغيتي مع صلصة بولونيز كالسيكية بلحم البقر، 

سباغيتي وجبن بارمزان

MAINS
Pappardelle (D)  
Chicken, pappardelle pasta, cream sauce, button mushroom, 
parmesan cheese

Thai Green Curry (D) (V)   
Thai eggplant, baby potatoes, carrot, baby corn, thai herbs, 
coconut milk, steamed rice

Spaghetti a la Bolognese (D)
Classic beef bolognese sauce, spaghetti pasta,   
parmesan cheese

Fish & Chips 
Lightly battered fried cod fish filet, minted green peas,  
steak fries, tartar sauce 

Vegetable Biryani (N) (V)                                                                                                                               
Served with Cucumber raita, Mixed pickles & Poppadum

Butter Chicken (N)
Indian spices marinated Chicken, Makhani sauce, Basmati rice, 
Poppadum & Pickles                       

Pan Seared Salmon 
Norwegian salmon, crushed potatoes, sauté vegetables,   
herb butter sauce

Oven Roasted Fillet Mignon                                                                                                                          
Australian beef tenderloin, truffle mashed potatoes,   
sauté vegetable, peppercorn jus

Arabic Mixed Grill 
Grilled shish taouk, lamb kofta, lamb chops,   
beef medallion, raita & oriental rice 

Arabic Seafood Grill (S)                                                                                                                               
Marinated omani lobster, white fish, gulf prawns,   
squid, raita & oriental rice

SIDE ORDERS
Green salad, green asparagus, grilled vegetables, mashed 
potatoes, steak fries                       
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مشاوي عربية مشكلة
شيش طاووق مشوي، كفتة لحم خروف، ريش خروف، لحم بقر 

ميداليون، أرز شرقي

مشاوي بحرية عربية
كركند عماني متبل، سمك أبيض، 

روبيان خليجي، حبار، أرز شرقي

V: Vegetarian D: Dairy - N: contains Nuts – S: contains Shellfish
Food described in this menu may contain nuts or other ingredients, which in certain people can lead to allergic reactions. If you suffer 
from any food allergies, please inform your order– taker immediately. Fish dishes or food with fish ingredients may contain fish bones.

All the prices are in UAE Dirhams and inclusive of 10% service charge, 7% municipality fee and 5% V.A.T.

ن: نباتي ، ح: حليب واجبان ، م: مكسرات، س: أسماك قشرية
ا´طعمة الواردة في هذه القائمة قد تحتوي على مكسرات أو مكونات أخرى قد تتسبب في الحساسية. في حال كان لديك حساسية للمكسرات أو أي حساسية أخرى 

´طعمة معينة، يرجى إعالم الموظف ليتمكن من مساعدتك في خيارات بديلة. قد تحتوي أطباق السمك أو التي بها مكونات من السمك على عظام السمك.

جميع ا´سعار بالدرهم ا¿ماراتي وتشمل ١٠٪ رسم الخدمة، و ٧٪ رسم البلدية و ٥٪ قيمة الضريبة المضافة.

DESSERTS
Traditional Um Ali (N)  
Puff pastry, pistachios, cream, pinenuts & raisins  

Tiramisu  
Mascarpone cheese, coffee & savoiardi biscuits, 
cocoa powder

New York Cheese Cake (D) 
Baked cheese cake, mixed berries coulis  

Seasonal Fruit Platter

الحلويات
أم علي التقليدية

عجين بف باستري، لوز، فستق حلبي، صنوبر، كريمة وزبيب

بالك فوريست
كيك شوكوالتة طري مع كرز أسود وكريمة شانتيلي 

ورقائق شوكوالتة

كيك جبن نيويورك
كيك جبن مخبوز، قطع توت، مثلجات فراولة

طبق فواكه الموسم
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