
(N) Nuts/ (V) Vegetarian/ (D) Dairy/ (S) Seafood/ (G) Gluten
All prices are in OMR, subject to 8% service charge and all applicable taxes.

BITE 2

Tempura Veg All The Way (v)  
Zucchini, eggplant, artichoke, broccoli,  parsnip, salty fingers 

Shrimps   
Tempura fried shrimps, dashi with ginger and radish

BITE 3

“ S H A R I N G  F O O D  I S  T H E  I N G R E D I E N T  T H A T  B I N D S  U S  T O G E T H E R . ”

Calamari, Eggplant and Chick Peas 
Smoked eggplant puree, marinated chick 
peas and sweet peppers, parmesan cream, fried calamari

Tuna Tartare
Avocado, lime, cucumber, crispy baguette 

Cold Mezze (v)
Hummus, moutabel, babbaganoush, stuffed vine leaves, 
tabbouleh, fatoush, whole wheat Arabic bread

Hot Mezze 
Meat kibbeh, cheese roll, spinach fatayer, tahini sauce

Fresh Burrata
Heirloom tomatoes, romesco, basil

Octopus and Boston Lettuce Salad
Octopus in vinaigrette, Boston lettuce, 
sundried tomatoes, baby potatoes, red onion

Citrus and Greens
Mix leaf lettuce, orange, grapefruit, parsley, 
walnuts, goat cheese and citrus vinaigrette

SUSHI & SASHIMI
4 pcs. sushi nigiri & 4 pcs. sashimi  

Tuna (Maguro) 

Salmon (Sake) 

Yellowtail (Hamachi)  

Shrimp (Ebi)  

ROLLS
8 pcs. each

Spicy Tuna

California

Shrimp Tempura

Shredded Crab

Vegetarian Roll 

ASSORTED PLATTERS

16 pieces
4pcs spicy tuna roll, 
4pcs California roll, 
4 pcs yellowtail nigiri, 
4pcs shrimp nigiri

24 pieces
8pcs yummy roll, 
8 pcs California roll, 
4 pcs yellowtail sashimi, 
4 pcs salmon sashimi

SPECIALTIES

Yummy Roll  
Breaded shrimp, torched Japanese spicy 
kewpie mayo

Dragon Roll  
Shrimp, avocado, siracha mayo
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BITE 4

Margherita Pizza
Mozzarella fior di latte, tomato sauce, basil, olive oil, oregano 

Beef Pepperoni Pizza
Beef pepperoni, tomato sauce, mozzarella fior di latte

Mushroom Rissoto 
Omani mushroom, parmesan cheese, truffle essence 
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(N) Nuts/ (V) Vegetarian/ (D) Dairy/ (S) Seafood/ (G) Gluten
All prices are in OMR, subject to 8% service charge and all applicable taxes.

BITE 5

THE SWEET BITE

Um Ali
Traditional Arabic pudding served warm

Sticky Date Toffee Pudding
Sticky date pudding, caramelized 
pistachio, toffee, sea salt

Baked NY Cheesecake
Classic baked NY Cheesecake with
seasonal jam 

Fresh Berries Tart
Fresh berries, vanilla custard

24 Karats Chocolate Cake
Old fashioned chocolate cake, 
chocolate frosting, gold leaves

Fruit platter

ICE CREAM AND SORBET
(per scoop)

Ice Creams
Vanilla, chocolate, strawberry 

Sorbet
Mango, lemon
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Australian Angus Beef Tenderloin 220g

Australian Angus Beef Rib-eye 350g 

Oriental Mix Grill
Chicken shish tawook, kofta, beef mashakik, lamb chops

Omani Seafood Mix Grill
Locally caught prawns, lobster, tuna, hammour

Sides

Broccoli with Toasted Almonds

Steamed Vegetables

Mash Potato

Steamed Rice

Sweet Potato Fries

Caesar Salad

French Fries

Asparagus and Mushrooms

Choose your sauce 

Pepper Corn

Chimichurri

Béarnaise

Lemon Butter

Creamy Mushroom
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BITE 6

Selection of Naan Bread

Chicken Tikka

King Fish Tikka

Australian Lamb Chops

Paneer
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BITE 7

THE BIRYANI
Served with raita sauce, and poppadum

Choice of: 

Vegetarian

Chicken

Lamb

Shrimp

Butter Chicken
Steamed rice, poppadum
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مكسرات (م) / نباتي (ن) / ألبان (أ) / مأكوالت بحرية (ب) / غلوتين (غ)
جميع ا�سعار بالريال العماني ، وتخضع لرسوم الخدمة بنسبة ٨ ٪ وجميع الضرائب المطبقة.

السوشي والساشيمي
٤ قطع سوشي نيجيري و٤ قطع ساشيمي

تونا ( ماجورو)
سلمون ( ساكي)

سمك الذيل ا�صفر ( هامشاي)
روبيان ( إيببي)

اللفات
٨ قطع

تونا بالتوابل
كاليفورنيا

روبيان تامبورا
قطع حبار
رول نباتي

مشهيات منوعة
١٦ قطعة

٤ قطع رول التونا بالتوابل
٤ قطع كاليفورنيا رول 

٤ قطع سمك الذيل ا�صفر
٤ قطع  روبيان نيجيري

  
٢٤ قطعة

٨ قطع لفات  الرول الشهية
٨ قطع كاليفورنيا رول 

٤ قطع ساشيمي سمك الذيل ا�صفر
٤ قطع  ساشيمي  سمك السلمون   

ا�طباق الخاصة

الرول الشهي
روبيان مغلف بالخبز، المايونيز الياباني المتبل، 

حبار التانوكي المقرمش

رول التنين
الروبيان ، ا�فوكادو ، مايونيز سيراشا

٦،٣
٦،٣
٧،٠

٦،٨

٧،٠
٦،٥

٧،٨
٨،٨

٥،١

٢٢،٥

٢٩،٢

٧،٨

٧،٨

٦،٩

٦،٥

٦،٢

٤،٩

٩،٠

٦،٠

٥،٤

اللقمة 3

كاالماري ، باذنجان وبازالء
هريس باذنجان مدخن ، بازالء ، فلفل حلو ،

كريمة بارميزان ، كاالماري مقلي

تارتار التونا
أفوكادو ، ليمون، خيار ، رغيف فرنسي مقرمش

المقبالت الباردة (ن)
حمص ، متبل ، بابا غنوج ، ورق عنب محشي ،

 تبولة ، فتوش ، خبز عربي بالقمح الكامل

المقبالت الساخنة
كبة لحم، لفات الجبنة، فطائر السبانخ، صلصة طحينة

جبنة البوراتا  الطازجة
طماطم ، روميسكو ، ريحان 

سلطة ا�خطبوط وخس بوسطن
أخطبوط منقوع في صلصة الخل، خس بوسطن ، 

طماطم  مجففة ، بطاطا صغيرة ، بصل أحمر

الحمضيات والخضروات
خليط من أوراق الخس ، البرتقال ، الجريب فروت ، 

البقدونس ، الجوز ، جبن الماعز ، خل الحمضيات

اللقمة ا�سيوية ١
اللقمة 2

تامبورا نباتية (ن)
كوسة ، باذنجان ، أنشوجة ، بروكلي ، جزر أبيض، أصابع مملحة

الروبيان
روبيان التامبورا المقلي، داشي مع الزنجبيل والفجل

اللقمة 4
مارجريتا بيتزا

جبنة موزاريال فيوري دي التيه ، صلصة الطماطم ، 
ريحان ، زيت زيتون ، ا�وريجانو

بيف بيبيروني بيتزا
بيبيروني لحم بقر ، صلصة طماطم ، موزاريال فيوري دي التيه

ريزوتو بالفطر
فطر عماني ، جبنة البارميزان ، جوهر الكمأة

٥،٩

٦،٣

٦،٩

٥،٩

٨،٩

" المشاركـة في ا�كـل هو العنصـر الذي يربطنا ببعض."



مكسرات (م) / نباتي (ن) / ألبان (أ) / مأكوالت بحرية (ب) / غلوتين (غ)
جميع ا�سعار بالريال العماني ، وتخضع لرسوم الخدمة بنسبة ٨ ٪ وجميع الضرائب المطبقة.
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اللقمة ٧

البرياني
يتم تقديمه  مع صلصة ريتا ، وبوبادوم

من اختيارك:

نباتي

دجاج

لحم ضأن

روبيان

دجاج مع الزبد
أرز على البخار ، بوبادوم

اللقمة ٥

ضلوع لحم بقري استرالي -  ٢٢٠ غرام 

لحم بقري ا�سترالي (ريب اي) - ٣٥٠ غرام

مشاوي شرقية
شيش طاووق دجاج، كفتة، مشاكيك لحم، شرائح لحم

مشاوي المأكوالت البحرية العمانية
روبيان محلي ، شارخة ، تونة ، سمك هامور

ا�طباق الجانبية

القرنبيط مع اللوز المحمص

خضار مسلوقة على البخار

بطاطا مهروسة

أرز على البخار

بطاطا حلوة مقلية

 سلطة سيزر

بطاطس مقلية

هليون وفطر

صلصة من اختيارك

فلفل وذرة

تشيميتشوري

صلصة بيرنيز

زبدة الليمون

فطر مع الكريمة
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اللقمة الحلوة
أم علي

حلوى عربية تقليدية تقدم دافئة

حلوى توفي التمر 
حلوى التمر، الفستق بالكراميل ، التوفي ، ملح البحر

كعكة نيويورك تشيز كيك المخبوزة
كعكة نيويورك تشيز كيك الكالسيكية مع 

المربى الموسمية

تورتة الفراولة الطازجة
توت طازج ، كسترد الفانيليا

كعكة الشوكوالتة ٢٤ قيراط
كعكة الشوكوالتة القديمة ، صقيع الشوكوالتة ، 

أوراق ذهبية

طبق فواكه ٣ ، ٣

ا�يس كريم والمثلجات
 لكل مغرفة

ا¾يس كريم
الفانيليا والشوكوالته والفراولة

المثلجات
المانجو والليمون
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اللقمة ٦
مجموعة مختارة من خبز النان

تكة دجاج

تكة سمك كنعد

شرائح لحم استرالية

بانير


