Popcorn & Pistachio

Bites
Chips & Dip of the Day (N)		

25

Popcorn and Pistachio (N)		

25

Marinated Kalamata Olives & Feta

30

Veggie Sticks (H) (N)			

35

Sweet potato chips, dip of the day

Sesame, soy, coriander

Chili, lime, ciabatta crostini

Assorted veg sticks, hummus, guacamole,
coriander pesto

وجبات صغيرة

Veggie Sticks

25

)رقائق بطاطس مع صلصة اليوم للغمس (م

25

)فشار وفستق حلبي (م

30

زيتون كلماتا متبل وجبنة فيتا

35

 صلصة اليوم للغمس،رقائق بطاطس حلوة
 كزبرة، صويا،سمسم

 خبز تشاباتا، ليمون أخضر،فلفل حار

)خضروات مقطعة (ص) (م

، صلصة أفوكادو، حمص،خضروات مشكلة مقطعة
صلصة بيستو بالكزبرة

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) and subject to 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% VAT.

 (ص) صحي، (ن) نباتي، (م) مكسرات:شرح االختزاالت
. ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب،في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة
. ضريبة القيمة المضافة٪٥  رسوم بلدية و٪٤  رسوم سياحة و٪٦  رسوم خدمة و٪١٠ جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتضاف إليها

Fresh Vegetable
Spring Rolls

Snacks &
Salads
Tempura Calamari

40

Beef Sliders

45

Roasted Beetroot Salad (H) (N) (V)

55

Fresh Vegetable Spring Rolls (H) (V)

40

Herb aioli, lemon

Beef patties, tomato jam, rocket

Goat cheese, basil, rocket,
pine, candied walnuts, quinoa

Sweet chili, wasabi mayo

Caesar Salad

Romaine lettuce, parmesan, croutons,
bacon, Caesar dressing
grilled chicken or lemon grilled prawns

وجبات خفيفة
وسلطات

50 / 60

Arabic Salad Cups (V)

Tomato, cucumber, onion, capsicum, m
 int, grilled halloumi

40
40

45
55
40
60 / 50

Tempura Calamari

40

كاليماري تمبورا

 ليمون،صلصة أيولي باألعشاب

سندويشات برغر بقري صغيرة

 جرجير، مربى طماطم،برغر لحم بقري

)سلطة شمندر مشوي (ص) (م) (ن

 كينوا، صنوبر، جوز مكرمل، جرجير، ريحان،جبنة ماعز

)لفائف خضروات طازجة (ص) (ن
 صلصة مايونيز بالواسابي،فلفل حلو

سلطة سيزر

، لحم مقدد، مكعبات خبز، جبنة بارميزان،خس
صلصة سيزر
دجاج مشوي أو جمبري مشوي وليمون

)أكواب سلطة عربية (ن

 جبنة حلوم مشوية، نعناع، فليفلة، بصل، خيار،طماطم

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) and subject to 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% VAT.

 (ص) صحي، (ن) نباتي، (م) مكسرات:شرح االختزاالت
. ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب،في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة
. ضريبة القيمة المضافة٪٥  رسوم بلدية و٪٤  رسوم سياحة و٪٦  رسوم خدمة و٪١٠ جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتضاف إليها

Indonesian Nasi Goreng

Chef ’s Crafts
Marriott Beef Burger

80

Steak Sandwich

75

Salmon Bagel

65

Veggie Wrap (H)

50

BLAT

60

Chicken Tacos

65

65

Indonesian Nasi Goreng (N)

70

50

Ground beef burger, beef bacon,
cheddar cheese, lettuce, tomatoes

Beef tenderloin, rocket, tomatoes,
Gruyère cheese, balsamic onions, garlic aioli

Smoked salmon, herbed cream cheese, fennel
& apple slaw

Roasted pumpkin, eggplant, baby spinach, pesto, pimentos

The famous BLT, beef bacon, avocado

Pulled jerk chicken, tomato, avocado & bean salsa

Chicken & prawn satay, crushed peanut sauce, 
cucumber relish, fried rice

Fish and Chips

Crispy fish fillet, tartar sauce, fresh lemon and sea salt
All Sandwiches are served with choice of French fries or Salad

80

أطباق الشيف
80
75

سندويش لحم ستيك

، جبنة غرويير، طماطم، جرجير،لحم بقر طري من الخاصرة
 صلصة أيولي بالثوم،بصل بخل بلسميك

كعكة بيغل بالسلمون

 سلطة شومر وتفاح، جبنة قشدية باألعشاب،سلمون مدخن

60
65
70
80

Steak Sandwich

برغر ماريوت باللحم البقري

 طماطم، خس، جبنة شيدر، لحم بقر مقدد،برغر لحم بقر مطحون

)لفافة خضروات (ص

، أوراق سبانخ صغيرة، باذنجان،محمر
يقطين
ّ
 فلفل حار،صلصة بيستو

لحم مقدد وخس وطماطم

 أفوكادو، لحم بقر مقدد،لحم مقدد وخس وطماطم

تاكوس دجاج

 صلصة أفوكادو وفاصوليا، طماطم،دجاج مسحب

)أرز إندونيسي مقلي (م

، صلصة فول سوداني مسحوق،دجاج وجمبري ستاي
 أرز مقلي،صلصة خيار

سمك وبطاطس

 ليمون طازج وملح بحري، صلصة تارتار،شريحة سمك
تُقدم كافة السندويشات مع البطاطس المقلية أو السلطة

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) and subject to 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% VAT.

 (ص) صحي، (ن) نباتي، (م) مكسرات:شرح االختزاالت
. ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب،في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة
. ضريبة القيمة المضافة٪٥  رسوم بلدية و٪٤  رسوم سياحة و٪٦  رسوم خدمة و٪١٠ جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتضاف إليها

Mushroom & Eggs

Missed Breakfast
Crunchy French Toast

45

Breakfast Burrito

45

Breakfast Bruschetta

50

Mushroom & Eggs

55

Eggs Benedict

50

Wholemeal bread, maple syrup, banana
& strawberry salad

Egg & beans, avocado, tomato, cheddar cheese,
beef bacon, sour cream

Scrambled eggs, tomato, pesto and rocket

Poached eggs, mixed mushrooms, sourdough,
goat cheese, hollandaise sauce

Toasted brioche, poached eggs, beef bacon,
hollandaise sauce

أصناف الفطور
45

Breakfast Burrito

45
50
55
50

خبز فرنسي مقرمش

 سلطة موز وفراولة، شراب قيقب،خبز القمح الكامل

بوريتو الفطور

 كريمة،لحم بقر مقدد، جبنة شيدر، طماطم، أفوكادو،بيض وفاصوليا
حامضة

بروسكيتا الفطور

 جرجير، صلصة بيستو، طماطم،بيض مخفوق

فطر وبيض

، جبنة ماعز،مخمر
 خبز، فطر مشكل،بيض مسلوق من دون قشرة
ّ
صلصة هولنديز

بيض بينيديكت

،لحم بقر مقدد، بيض مسلوق من دون قشرة،خبز بريوش محمّص
صلصة هولنديز

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) and subject to 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% VAT.

 (ص) صحي، (ن) نباتي، (م) مكسرات:شرح االختزاالت
. ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب،في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة
. ضريبة القيمة المضافة٪٥  رسوم بلدية و٪٤  رسوم سياحة و٪٦  رسوم خدمة و٪١٠ جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتضاف إليها

Mascarpone
Cream Macaron

Desserts
Fruit and Cream Tart

30

Mascarpone Cream Macaron

30

Profiteroles

30

Sliced Fruits (H)

25

Vanilla bean whipped cream, raspberry foam,
passion gel, fresh fruits

with Berries (N)
Rosewater mascarpone cream, macaron, 
berry coulis, fresh berries

Profiteroles, ginger ice cream, chocolate sauce

Selection of sliced fruits and berries,
honey yoghurt

أطباق التحلية
30

Fruit and Cream Tart

30

فطيرة الفاكهة والكريمة

 فاكهة باشن، رغوة توت ع ّليق،كريمة مخفوقة بنكهة الفانيليا
 فاكهة طازجة،هالمية

حلوى ماكرون بكريمة ماسكاربون
)مع التوت (م

، حلوى ماكرون،كريمة ماسكاربون بماء الورد
 توت طازج،صلصة توت

30
25

بروفيتيرول

 صلصة شوكوالتة، آيس كريم بنكهة الزنجبيل،بروفيتيرول

)فاكهة مقطعة (ص

 زبادي مع عسل،تشكيلة فاكهة مقطعة وتوت

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) and subject to 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% VAT.

 (ص) صحي، (ن) نباتي، (م) مكسرات:شرح االختزاالت
. ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب،في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة
. ضريبة القيمة المضافة٪٥  رسوم بلدية و٪٤  رسوم سياحة و٪٦  رسوم خدمة و٪١٠ جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتضاف إليها

Café Latte

From the Barista Coffee
Espresso

19

Double Espresso

21

Americano

22

Cappuccino

22

Macchiato

21

Café Latte
(Homemade Caramel, Vanilla, cinnamon and Raspberry Syrup)

22
24

Café Mocha

23

Turkish Coffee

23

Hot Chocolate

23

Matcha Latte

25
Café Latte

مشروبات القهوة
19

إسبريسو

21

جرعتا إسبريسو

22

قهوة أمريكية

22

كابوتشينو

21

ماكياتو

22
24

قهوة التيه
) قرفة وتوت ع ّليق، فانيليا،(شراب كراميل

23

قهوة موكا

23

قهوة تركية

23

شوكوالتة ساخنة

25

التيه ماتشا

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) and subject to 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% VAT.

 (ص) صحي، (ن) نباتي، (م) مكسرات:شرح االختزاالت
. ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب،في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة
. ضريبة القيمة المضافة٪٥  رسوم بلدية و٪٤  رسوم سياحة و٪٦  رسوم خدمة و٪١٠ جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتضاف إليها

Siphon Brewer

The Science of Coffee
Chemex Brewer (4 Cups)

65

Siphon Brewer (3 Cups)

65

Kyoto Drip Coffee

25

Cinnamon infused

27

علم القهوة

Choose your Grounds:
Burundi (Kirimo)

A juicy acidity like soft red cherries and green apple

Colombia (Finca La Meseta)

65

) فناجين4( قهوة بماكينة شيمكس

Nicaragua (El Bosque)

65

) فناجين3( قهوة بماكينة من وعاءين

25

قهوة كيوتو باردة

27

منكهة بالقرفة

Candied raspberry and delightful blackberry sweetness
Chocolate, roasted almond, butter and creme caramel

Kenya

Berry, citrus, caramel and vanilla

Ethiopia (Sidamo)

Raisin nut chocolate and spiced peach

Indonesia

Herbal medium body coffee

:اختاروا البن
)بوروندي (كيريمو

نكهة حامضة من الكرز األحمر والتفاح األخضر

)كولومبيا (فينكا ال ميسيتا

توت ع ّليق بالسكر وتوت أسود حلو ومنعش

)نيكاراغوا (إل بوسك

 زبدة وكريم كراميل،محمص
 لوز،شوكوالتة
ّ

كينيا

 كراميل وفانيليا، حمضيات،توت

)إثيوبيا (سيدامو

شوكوالتة بالزبيب والمكسرات ودراق بالبهارات

Coffee Grounds

إندونيسيا

بن بنكهة معتدلة مع أعشاب

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) and subject to 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% VAT.

 (ص) صحي، (ن) نباتي، (م) مكسرات:شرح االختزاالت
. ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب،في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة
. ضريبة القيمة المضافة٪٥  رسوم بلدية و٪٤  رسوم سياحة و٪٦  رسوم خدمة و٪١٠ جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتضاف إليها

Ice Teas

Selection of Teas
Black Tea

24

Herbal Infusion

24

Fruit Infusion

24

Classic Green Organic

24

Moroccan Tea

24

Refreshing Organic Ice Teas

25

English breakfast / Earl Grey / Decaffeinated

Ayurveda Herbs & Ginger/ Refreshing Mint / Chamomile

Rooibos Vanilla / Red Fruit / Lemon Grass

Rooibos Vanilla / Red Fruit / Lemon Grass

Moroccan Tea

شاي
24

شاي أسود

شاي خالي من الكافيين/إيرل غراي/إنجليش بريكفست

24

شاي أعشاب

 بابونج/نعناع منعش/أعشاب أيورفيدا وزنجبيل

24

نقيع فاكهة

 عشبة الليمون/ توت أحمر/رويبوس وفانيليا

24

شاي أخضر كالسيكي عضوي

24

شاي مغربي

25

شاي عضوي مثلج منعش

 عشبة الليمون/ توت أحمر/رويبوس وفانيليا

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) and subject to 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% VAT.

 (ص) صحي، (ن) نباتي، (م) مكسرات:شرح االختزاالت
. ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب،في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة
. ضريبة القيمة المضافة٪٥  رسوم بلدية و٪٤  رسوم سياحة و٪٦  رسوم خدمة و٪١٠ جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتضاف إليها

Mud Pot

Freak Shakes
Pumpkin Pie Cup

45

Mud Pot

45

Citrus Shake

45

Coco-Nut

45

Freaky Reesey

45

Gingerbread Man

45

Cinnamon and pumpkin

Chocolate brownie and fudge

Lemon meringue

White chocolate-coconut

Choc-chip peanut butter

Ginger cookies with chocolate and caramel

Caffeinated Oreo

45

12 hour drip coffee and oreo

Freak Shakes

مخفوقات مميزة
45
45

يقطين حلو

يقطين وقرفة

كوب بني

براوني شوكوالتة وفدج شوكوالتة

45

مشروب حامض

45

شوكوالتة وجوز الهند

45

شوكوالتة وزبدة الفول السوداني

45
45

حلوى مورانغ بالليمون

شوكوالتة بيضاء مع جوز الهند

رقائق شوكوالتة مع زبدة الفول السوداني

زنجبيل

بسكويت زنجبيل مع شوكوالتة وكراميل

أوريو بالكافيين

 ساعة وبسكويت أوريو١٢ قهوة باردة مقطرة لمدة

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) and subject to 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% VAT.

 (ص) صحي، (ن) نباتي، (م) مكسرات:شرح االختزاالت
. ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب،في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة
. ضريبة القيمة المضافة٪٥  رسوم بلدية و٪٤  رسوم سياحة و٪٦  رسوم خدمة و٪١٠ جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتضاف إليها

Signature Light Cocktails

Signature Light Cocktails
Virgin Mojito

25

Raspberry Ginger Lemonade

25

Strawberry Crush

25

Mint Basil Lemonade

25

Thai Jasmine Tea Fizz

25

Fresh lime, mint muddled, homemade simple syrup
and soda water

Raspberry, ginger, lime, lemonade, homemade simple syrup

Fresh strawberry, fresh mint,
lime juice, ginger ale, homemade simple syrup

Fresh mint, fresh basil, lime juice,
homemade simple syrup soda

Lemongrass, Organic jasmine loose tea,
house infused vanilla syrup, soda

كوكتيالت غير
كحولية
25
25
25

25
Mint Basil Lemonade

25

موهيتو بال كحول

 شراب سكر ومياه صودا، نعناع،ليمون أخضر طازج

ليموناضة بتوت الع ّليق والزنجبيل

 شراب سكر، ليموناضة، ليمون أخضر، زنجبيل،توت ع ّليق

فراولة منعشة

 مشروب بنكهة، عصير ليمون أخضر، نعناع طازج،فراولة طازجة
 شراب سكر،الزنجبيل

ليموناضة بالنعناع والريحان

 صودا، شراب سكر، عصير ليمون أخضر، ريحان طازج،نعناع طازج

مشروب شاي الياسمين التايالندي

 شراب، شاي أوراق عضوي بنكهة الياسمين،عشبة الليمون
 مياه صودا،فانيليا

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) and subject to 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% VAT.

 (ص) صحي، (ن) نباتي، (م) مكسرات:شرح االختزاالت
. ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب،في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة
. ضريبة القيمة المضافة٪٥  رسوم بلدية و٪٤  رسوم سياحة و٪٦  رسوم خدمة و٪١٠ جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتضاف إليها

Freshly Squeezed Juices

Drinks
Soft Drinks

12

Red Bull / Sugar Free

25

Chilled Juices

15

Freshly Squeezed Juices

20

Pepsi, Diet Pepsi, 7Up, Diet 7Up, Mirinda Orange,
Tonic Water, Soda Water,

Orange, Lemon, Apple, Cranberry,
Watermelon, Strawberry,
Mango, Pineapple, Tomato

Selection of the day

Water
Local Still Water 500ml / 1.5l
San Pellegrino 500ml / 1l
Aqua Panna 500ml / 1l

10 / 15
20 / 30
20 / 30

مشروبات أخرى
12
25

Chilled Orange Juice

15

مشروبات غازية

 ميرندا بنكهة، سفن أب دايت، سفن أب، بيبسي دايت،بيبسي
 مشروب غازي بنكهة الزنجبيل، مياه صودا، مياه تونيك،البرتقال

 ريد بول خالي من السكر/ ريد بول
مبردة
عصائر
ّ

 طماطم، أناناس، مانجو، توت أحمر بري، تفاح، ليمون،برتقال

عصائر طازجة

20

15 / 10
30 / 20
30 / 20

تشكيلة اليوم

مياه معدنية
 لتر1،5 /  مل500 مياه معدنية عادية
 لتر1 /  مل500 سان بيليغرينو
 لتر1 /  مل500 أكوا بانا

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) and subject to 10% service charge, 6% tourism fees, 4% municipality fees and 5% VAT.

 (ص) صحي، (ن) نباتي، (م) مكسرات:شرح االختزاالت
. ُيرجى منكم إخبار النادل قبل الطلب،في حال كنتم تعانون الحساسية تجاه بعض األطعمة
. ضريبة القيمة المضافة٪٥  رسوم بلدية و٪٤  رسوم سياحة و٪٦  رسوم خدمة و٪١٠ جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتضاف إليها

