
Eat Well, Be Well ...



BREAKFAST
وجبـة االفطـار

Toast bread, milk, egg white, cinnamon, stevia, crushed 
cornflakes, biscuits, pistachio, coconut, protein powder, 
maple syrup, vanilla 

خبز توست، حليب، بياض البيض، قرفة، محلى ستيفيا، كورن فليكس مطحون، 
بسكويت، فستق، جوز الهند، مسحوق البروتين، شراب القيقب، فانيليا

26.25

Calorie 469.2 - Fat 20 - Protein 23 - Carb 49.3
Per serving size, 2 laprioch & oats

23

Calorie 335.1 - Fat 22.3 - Protein 24 - Carb 7.7
Per serving size, 6 white egg

Egg white, tomato, parsley, onion, pepper, salt
 بياض البيض، طماطم، بقدونس، بصل، فلفل، ملح

  بيض الشكشوكةبيض الشكشوكة
Shakshouka Egg

Halloumi, lettuce, tomato, wrap with tortilla bread

Low-fat labneh, thyme |

جبن حلوم، خس، طماطم، خبز التورتيال

لبنة قليلة الدسم، زعتر

31.5

Calorie 452.8 - Fat 19.2 - Protein 19 - Carb 51 | PER 3 PCS 

شوكوال، كراميل، فراوله

Calorie 339.8 - Fat 3.4 - Protein 33.5 - Carb 43.8

33.5

Beans, tomato, lemon, cheese, onion, salt, cumin, 
tortilla bread

فول، طماطم، ليمون، جبنة، بصل، ملح، كمون، خبز تورتيال 

12.50

Calorie 258.6 - Fat 8.6 - Protein 7.7 - Carb 37.6 | Per Serving 

  سندويش بيضسندويش بيض26.5
Egg Sandwich

  فول بوريتو
Beans Burrito

Egg white, lettuce, tomato, cheese
 بياض البيض، خس، طماطم، جبنه

Calorie 369.8 - Fat 17.4 - Protein 22.4 - Carb 30.9
Per sandwich (6 white eggs)

Per sandwich 3 white egg, 1  whole egg

سندويش لبنة وزعتر
Labneh & Zaatar Sandwich

سندويش حلوم
Halloumi Sandwich

بان كيك
Pancake

15

Calorie 425.8 - Fat 17.4 - Protein 13 - Carb 54.3 | Per sandwich

Calories Per Quantity | تم احتساب الكالوري بناء على الكمية المقدمة

سندويتش بيض دجاج ميالنيز
Egg Chicken Milanese Sandwich

Calorie 661.4 - Fat 23.8 - Protein 61.8 - Carb 51 | Per sandwich

Chicken, egg white, parmesan, parsley
دجاج،  بياض البيض، بارميزان، بقدونس

26.5

  فرنش توستفرنش توست
French Toast

26.5

Calorie 370.8 - Fat 20.8 - Protein 24 - Carb 21.9

  برجر بيضبرجر بيض
Egg Burger

Boiled egg, slice bread, salt, pepper, philadelphia 
cheese, slice cheese

بيض مسلوق، شريحة خبز، ملح، فلفل، جبنة فيالدلفيا، شريحة جبن

Chocolate, caramel, strawberry

Vermicelli pasta, cardamom saffron, stevia sugar, pine, 
egg white, honey

معكرونة فارمسيلي، زعفران الهيل، سكر ستيفيا، بياض البيض، صنوبر، عسل

31.5

Calorie 340.7 - Fat 21.9 - Protein 21.6 - Carb 14.3
Per 3 white egg, 1 whole egg, 25 gm vermicelli 

  بالليط مع عسل
Balaleet w Honey

Price in Dirhams, VAT Included | السعر بالدرهم، شامل الضريبة



SOUP شوربه

Broccoli, onion, leek, celery, salt,
cooked cream, chicken stock

Red lentil, carrot, potato, onion, leek, celery, garlic, 
cumin, turmeric, hot water

بروكلي، بصل، كراث، كرفس، ملح، كريمة مطبوخة، مرق دجاج

عدس أحمر، جزر، بطاطس، بصل، كراث، كرفس، ثوم، كمون، كركم، ماء ساخن

10.50

10.50

Calorie 177 - Fat 1.8 - Protein 10.2 - Carb 30

شوربة بروكلي
Broccoli Soup

شوربة العدس
Lentil Soup

Calories Per Quantity | تم احتساب الكالوري بناء على الكمية المقدمة

Calorie 70.9 - Fat 3.3 - Protein 2.7 - Carb 7.6

ملوخية10.50
Molokhia

Molokhia, garlic, salt, coriander, 
chicken stock

ملوخية، ثوم، ملح، كزبرة، مرق دجاج

Calorie 64.2 - Fat 3.8 - Protein 4.2 - Carb 3.3

Price in Dirhams, VAT Included | السعر بالدرهم، شامل الضريبة



SALADS السلطات

26.25

سلطة السيزرسيزر
Caesar Salad    
خس ايسبرغ، شرائح خبز أسمر، جبنة بارميزان، صدر دجاج، صلصة سيزر

Iceberg lettuce, brown sliced bread, parmesan 
cheese, chicken breast, caesar dressing

21

Calorie 243.5 - Fat 9.9 - Protein 18.7 - Carb 19.9

سلطة يونانية تقليدية، خيار، فلفل حلو، طماطم، زيتون أسود،
تقدم مع جبنة الفيتا وصلصة الخل

  سلطة يونانييونانية
Greek Salad

Calorie 271.9 - Fat 19.9 - Protein 11.5 - Carb 11.7

A traditional greek salad with cucumber, bell pepper, 
tomato, black olives, served with feta cheese and 
vinaigrette dressing

Calories Per Quantity | تم احتساب الكالوري بناء على الكمية المقدمة

Cucumber, tomato, lettuce, lemon

خيار، طماطم، خس، ليمون

Calorie 18.5 - Fat 0.9 - Protein 0.9 - Carb 1.7

  سلطة عربية15
Arabic Salad

Baby spinach, arugula, red beans, apple, avocado, 
beetroot with balsamic dressing

سبانخ، جرجير، فاصولياء حمراء، تفاح، أفوكادو، شمندر، صلصة البلسميك

سلطة الشمندرسلطة الشمندر
Beetroot Salad  

20

Calorie 265.6 - Fat 10 - Protein 9.9 - Carb 34

Price in Dirhams, VAT Included | السعر بالدرهم، شامل الضريبة



SANDWICHES السندويشات

Calories Per Quantity | تم احتساب الكالوري بناء على الكمية المقدمة

Low calorie sauce, tomato, lettuce, low fat cheese

Beef bacon, tomato, lettuce, pickles, low calorie sauce

لو كالورى صوص، طماطم، خس، جبن قليل الدسم

لحم مدخن، طماطم، خس، مخلل، لوكالورى صوص

42

42

BEEFبرجر لحم
BURGER SANDWICH

Calorie 402.5 - Fat 24.9 - Protein 24.6 - Carb 20

Calorie 412.6 - Fat 25.4 - Protein 25.3 - Carb 20.7

بوفالو برجر
Buffalo Burger 

Low calorie sauce, tomato, lettuce, low fat cheese

Bread, chicken, paprika, buffalo sauce, lettuce, 
jalapeno, cheese slice

لوكالورى صوص، طماطم، خس، جبن قليل الدسم

خبز، دجاج، بابريكا، صوص بافلو، خس، هالبينو، شريحة جبنة

30

38

CHICKEN
BURGER برجر الدجاج

Calorie 428.8 - Fat 19.9 - Protein 49.5 - Carb 13.6

كالسيك
CIassic

لوكالورى
Low Calorie

كالسيك
CIassic

Price in Dirhams, VAT Included | السعر بالدرهم، شامل الضريبة

Calorie 353.4 - Fat 11.8 - Protein 41 - Carb 20.8



Calories Per Quantity | تم احتساب الكالوري بناء على الكمية المقدمة

SANDWICHES السندويشات

Chicken breast, tandoori sauce, lettuce, 
tomato, cucumber, cheese

Cream cheese, chicken, jalapeno, crushed bread, 
tortilla, eggs, black pepper

صدر دجاج، صوص تندوري، خس، طماطم، خيار، جبن

جبن كريمي، دجاج، هالبينو، خبز مطحون، تورتيال، بيض، فلفل اسود

26.5

Tortilla bread, brazilian beef tenderloin, bell pepper, 
low fat mozzarella cheese, special steak sauce, salt 
coral, black pepper

خبز التورتيال، لحم بقر برازيلي، فلفل رومي، جبنة موزاريال قليلة الدسم، 
صلصة الستيك الخاصة، ملح، فلفل أسود

خبز تورتيال، تونه، بيض، فلفل، ثوم بودرة، مايونيز، بقدونس

جمبري، بيض، كاجو، فتات الخبز، جبنة موزاريال، آيس بيرج، هالبينو، 
خبز تورتيال أحمر ، صوص مايونيز ترافل

26.50

42

Calorie 463.7 - Fat 11.7 - Protein 40.4 - Carb 49.2

Calorie 446.9 - Fat 13.3 - Protein 39 - Carb 42.8

Calorie 475.6 - Fat 11.6 - Protein 41.9 - Carb 50.9

Calorie 473.2 - Fat 16.4 - Protein 33 - Carb 48.4

Tortilla bread, tuna, eggs, pepper, garlic powder, 
mayonnaise, parsley

Shrimp, egg, cashews, bread crumbs, mozzarella 
cheese, iceberg, jalapeno, red tortilla bread, 
mayonnaise truffle sauce

Chicken breast, tikka sauce, lettuce, cucumber, tomato
صدر دجاج، صوص تكا، خس، خيار، طماطم

26.5

Calorie 477.9 - Fat 12.7 - Protein 40.5 - Carb 50.4

30

Calorie 391.4 - Fat 9 - Protein 35.4 - Carb 42.2

كريزي تشكن ساندوتش  
Crazy Chicken Sandwich

دجاج تندوري
Chicken Tandoori

تكا دجاج
Chicken Tikka

تشيز ستيك42
Cheese Steak

ساندوتش روبيانساندوتش روبيان
Shrimp Sandwich

ساندوتش تونةساندوتش تونة
Tuna Sandwich

Price in Dirhams, VAT Included | السعر بالدرهم، شامل الضريبة



 لحم محشي بالجبن
Cheesy Stuffed Beef

لحم بقري بالتوابل الحارة والذرة
Chilli Corn

BEEF PROTEIN
بروتين اللحم

Calorie 262 - Fat 11.2 - Protein 33 - Carb 7.4

Calorie 351.5 - Fat 21.5 - Protein 21.6 - Carb 17.9

Calorie 281.4 - Fat 9 - Protein 31.5 - Carb 18.6

Calories Per 100 GM | تم احتساب الكالوري لل ١٠٠ غرام

Marinated grill tenderloin steak with homemade 
B.B.Q sauce on the side.

Mexican traditional Mince of beef with mild spicy flavor, 
red beans, bell pepper, tomato sauce, corn

Beef stuffed with onions, mushrooms, mozzarella 
cheese, parsley and special spices

ستيك لحم بقري بالفطر
Mushroom Steak 

ستيك مشوي
Grilled Steak 

لحم بقري بصلصة الباربكيو
Steak BBQ

Calorie 254 - Fat 10.8 - Protein 34 - Carb 5.2

Marinated steak with fresh mushroom &
homemade demi-glace sauce

ستيك متبل بالفطر الطازج صلصة ديمي جالس محلية الصنع

ستيك لحم مشوي متبل مع صلصة الباربكيو

صويا صوص، فلفل حلو، زنجبيل، ايوستر صوص

لحم بقر مكسيكي تقليدي بنكهة التوابل الحارة، الفاصوليا الحمراء، فلفل 
حلو، صلصة الطماطم، ذرة

لحم محشي بالبصل والمشروم وجبنة موزاريال وبقدونس والتوابل الخاصة

100 GM 150 GM 200 GM
36 AED 41 AED 46 AED

Marinated meatballs cooked with brown sauce and cream
كرات لحم متبلة ومطبوخة مع صوص بني وكريمه

Calorie 219.9 - Fat 9.9 - Protein 25.2 - Carb 7.5

Calorie 260.2 - Fat 13.8 - Protein 24.7 - Carb 9.3

Soya sauce, sweet pepper, ginger, oyster sauce

Calorie 381.5 - Fat 22.7 - Protein 32 - Carb 12.3

Shordood meat, onions, beef bacon, garlic, oregano, 
cheddar cheese sauce, demi plus, cream, salt, pepper, 
paprika, mustard

لحم شردود، بصل، لحم بقري مقدد، ثوم، اوريجانو، صوص جبنة شيدر، 
ديمي بلس، كريمة، ملح، فلفل، بابريكا، خردل

جبن بقري كريميجبن بقري كريمي
Beef Cheese Creamy 

Salt, chili, paprika | ملح،  فلفل، بابريكا
Calorie 169.1 - Fat 6.7 - Protein 22.8 - Carb 4.4

 لحم بقري ترياكي
Beef Teriyaki

كرات اللحم
Meat Balls

كفتة بصلصة الطماطمكفتة بصلصة الطماطم
Kofta w Tomato Sauce

Calorie 365.3 - Fat 27.3 - Protein 24.2 - Carb 5.7

Beef fillet marinated with arabic spices, grilled and 
cooked inside tomato sauce

لحم فيليه متبل بالبهارات العربية، مشوي ومطبوخ داخل صوص الطماطم

Price in Dirhams, VAT Included | السعر بالدرهم، شامل الضريبة



Calories Per 100 GM | تم احتساب الكالوري لل ١٠٠ غرام

Chicken, cloves, ginger, garlic, paprika, turmeric, 
cumin, tomato, chicken stock, cream, black pepper, 
curry masala

Calorie 171.3 - Fat 3.7 - Protein 31.5 - Carb 3
Salt, pepper, paprika, thyme, garlic, lemon
ملح، فلفل، بابريكا، زعتر، ثوم، ليمون

دجاج، قرنفل، زنجبيل، ثوم، بابريكا، كركم، كمون، طماطم، مرق دجاج، 
كريمة، فلفل أسود، كاري ماساال

CHICKEN PROTEIN
بروتين الدجاج

Calorie 221.6 - Fat 6.4 - Protein 33 - Carb 8

Calorie 221.2 - Fat 5.2 - Protein 34.4 - Carb 9.2
Chicken balls mixed with spinach tomato sauce
كرات الدجاج مع صلصة الطماطم والسبانخ

Calorie 286.6 - Fat 11.4 - Protein 38.4 - Carb 7.6
Traditional indian tandoori chicken breasts
صدور دجاج تندوري هندي

100 GM 150 GM 200 GM
28 AED 32 AED 36 AED

Calorie 234.7 - Fat 4.3 - Protein 33 - Carb 16

Marinated Mexican style chicken strips with colored 
capsicum and fresh herbs

دجاج على الطريقة المكسيكية مع الفليفلة الملونة واألعشاب الطازجة

 دجاج على الطريقة المكسيكية
Mexican Chicken

Chicken, paprika, cumin, ginger, coriander, pepper, 
garlic, onions, saffron, parsley, green olives, pickled 
lemon, cream lebanese

دجاج، بابريكا، كمون، زنجبيل، كزبرة، فلفل، ثوم مقشر، بصل، زعفران، 
بقدونس ، زيتون أخضر ، مخلل ليمون ، كريمة لبنانية

Calorie 305.8 - Fat 15 - Protein 33.7 - Carb 9

  دجاج دجاج بالزعفران
Saffron Chicken

  دجاج الكاريدجاج الكاري
Curry Chicken

ناجتس دجاج
Nuggets Chicken

Calorie 292.8 - Fat 8 - Protein 38.2 - Carb 17

Marinated chicken cube with bread crumb, served 
with our special buffalo sauce.

دجاج متبل بالخبز، تقدم مع صلصة البافلو

 دجاج البافلو
Buffalo Chicken 

 دجاج مشوي
Grilled Chicken 

 دجاج بالفطر
Mushroom Chicken 

 دجاج تندوري
Tandoori Chicken 

 دجاج مع سبانخ
Spinach Chicken 

Calorie 296.8 - Fat 14.8 - Protein 33.7 - Carb 7.2
Chicken, mushroom, white cream sauce
دجاج، فطر، صلصة الكريمة البيضاء

Chicken, cajun spiced, onion, garlic, chicken stock, 
apple vinegar, parsley, cooking creamy

دجاج، كاجون متبل، بصل، ثوم، مرق دجاج، خل تفاح، بقدونس، كريمة طبخ

Calorie 222.3 - Fat 7.9 - Protein 32.4 - Carb 5.4

  دجاج  كاجون كريميدجاج  كاجون كريمي
Cajun Chicken Creamy

Calorie 304.6 - Fat 11 - Protein 37.2 - Carb 14.2

Chicken, garlic, onions, salt, paprika, bread crumbs 
kees, black pepper, lemon juice

دجاج، ثوم، بصل، ملح، بابريكا، فتات خبز، فلفل أسود، عصير ليمون

Calorie 278.3 - Fat 13.9 - Protein 33.9 - Carb 4.4

Chicken, kraft, garlic, cream cheese, tobasco
دجاج، كرافت، ثوم، جبنة كريمة، توباسكو

  دجاج بالكرفسدجاج بالكرفس
Chicken Celery Creamy

Price in Dirhams, VAT Included | السعر بالدرهم، شامل الضريبة



SEAFOOD مأكوالت بحرية

Calories Per 100 GM | تم احتساب الكالوري لل ١٠٠ غرام

Healthy style dynamite shrimp coat with dynamite 
sauce served with iceberg lettuce

Marinated shrimp mix with homemade BBQ sauce

Shrimp cooked with herbs, tomato sauce, sweet 
pepper and cheese

روبيان ديناميت صحي مع صلصة ديناميت يقدم مع خس ايسبرغ

روبيان منقوع ومتبل مع صوص الباربيكيو

روبيان مطبوخ مع االعشاب وصوص الطماطم والفلفل الحلو والجبنة

Calorie 19.9 - Fat 0.7 - Protein 2.7 - Carb 0.7 / calories per pc

Calorie 92.1 - Fat 0.9 - Protein 18.3 - Carb 2.7 / calories per pc

Calorie 21.7 - Fat 0.5 - Protein 3 - Carb 1.06 / calories per pc

Salmon fullet, spring onion, lemon, sushi rice, ginger, 
bay leaves, soya sauce, rice vinegar

فيليه سالمون،  بصل أخضر، ليمون، أرز سوشي، زنجبيل، ورق غار، 
صويا صوص، خل األرز

Calorie 73 - Fat 3.7 - Protein 6.6 - Carb 3 / per PC
Serving size 4 pieces / 150 gm

Serving size 4 pieces / 150 gm

  سالمون باالفوكادوسالمون باالفوكادو
Salmon with Avocado 

Cajun style marinated grilled salmon served with 
healthy slice avocado and choice of sauce

Onion, dry lemon, arabic spices, green coriander

 سلمون مشوي متبل على الطريقة الكاجونية يقدم مع شريحة
صحية من األفوكادو واختيار الصلصة

بصل، ليمون دراي، توابل عربية، كزبرة خضرة

Calorie 226.2 - Fat 11.4 - Protein 25.9 - Carb 5

100 GM 150 GM 200 GM

FISH 28 AED 32 AED 36 AED

SALMON 34 AED 39 AED 44 AED

Calorie 439.1 - Fat 25.5 - Protein 41.5 - Carb 10.9

Calorie 121.6 - Fat 3.2 - Protein 19.7 - Carb 3.5
Garlic, mustard, lemon, salt, pepper
ثوم ، خردل ، ليمون ، ملح ، فلفل

Calorie 260.4 - Fat 8.4 - Protein 24 - Carb 22.2

Calorie 302.6 - Fat 10.2 - Protein 24.2 - Carb 28.5

Fish, lemon juice, garlic, onion, coriander, green dill, 
salt, cumin, white pepper, cream.

Minced fish, ground bread, lemon juice, garlic, 
onion, curry spices, cinnamon, butter, cream, 
fenugreek, dill green

سمك، عصير ليمون، ثوم، بصل، كزبرة خضرة، شبت أخضر، ملح، كمون، 
فلفل أبيض، كريمة

سمك مفروم، عصير ليمون، ثوم، بصل، كزبرة، ملح، كمون، طماطم، 
توابل كاري، زبدة، كريمة، حلبة، شبت اخضر

Calorie 200.3 - Fat 8.3 - Protein 25.7 - Carb 5.7

 سالمون مشوي  بصوص الشبت
Salmon Dill Sauce 

 سالمون قشيد
Salmon Gasheed

Salt, pepper, paprika, lemon, dill sauce
ملح، فلفل، بابريكا، ليمون، صوص الشبت

Chicken breast, sushi rice, sesame seed, ketchup, BBQ 
sauce, onion powder, hot sauce sriracha, lemon, bread 
crumbs, rice vinegar

صدر دجاج، أرز سوشي، بذور سمسم، كاتشب، صوص باربيكيو، بصل بودرة، 
صلصة حارة سريراتشا، ليمون، فتات الخبز، خل األرز

Calorie 82.2 - Fat 2.3 - Protein 8.7 - Carb 6.2 / per PC

100 GM 
10 pcs

150 GM 
15 pcs

200 GM 
20 pcs

SHRIMP 36 AED 41 AED 46 AED

25

20

  سمك  كاري
Fish Curry

  روبيان ديناميت
Dynamite Shrimp

  سالمون سوشي
Salmon SushiSalmon Sushi

  سوشي الدجاج
Chicken Sushi Sushi

  روبيان بالباربكيو
B.B.Q Shrimpy

  روبيان كاشياتوري
Cacciatore Shrimpy

سمك مشوي
Grilled Fish

سمك بالشبت
Dill Fish

Price in Dirhams, VAT Included | السعر بالدرهم، شامل الضريبة



Calories Per Quantity | تم احتساب الكالوري بناء على الكمية المقدمة

CARBS & SIDES الكاربوهيدرات

Pudding, chocolate, strawberry, banana, apple

Steamed, Mashed, Roasted

بودنغ، شوكوال، فراولة، موز، تفاح

مطبوخة بالبخار، مهروسة، محمصة

Calorie 333.7  - Fat 14.9 - Protein 10.9 - Carb 39

Calorie 87.3 - Fat 0.1 - Protein 1.6 - Carb 20

Calorie 152.2 - Fat 7 - Protein 2.3 - Carb 20

White, brown, broccoli, saffron, biryani, mix veg
أبيض، بني، بروكولي، زعفران، برياني، مكس خضار

Calorie 137 - Fat 1 - Protein 3 - Carb 29

100 GM 150 GM 200 GM
8.50 AED 11.50 AED 13.75 AED

100 GM 150 GM 200 GM
7.50 AED 9.50 AED 11.50 AED

BCAA | بي سي اي اي

Orange | برتقال

Apple | تفاح

Carrot | جزر

Water | ماء

10.50

15

15

15

3

DRINKS مشروبات

Cola Zero | كوال زيرو 4

Calorie 92 - Fat 2.8 - Protein 1.7 - Carb 15
Salt, pepper, steamed

Salt, herbs, garlic, pepper, paprika
ملح، فلفل، مطبوخه بالبخار

ملح، اعشاب، ثوم، فلفل، بابريكا

شوفان
Oats

أرز بسمتي
Basmati Rice

بطاطا محمصة
Roasted Potato بطاطا مهروسة

Mashed Potato

بطاطا حلوة
Sweet Potato

Price in Dirhams, VAT Included | السعر بالدرهم، شامل الضريبة



برياني دجاج
Biryani Chicken

مجبوس دجاج
Magbous Chicken

مجبوس سمك
Magbous Fish

مجبوس روبيان
Magbous Shrimp

برياني سمك
Biryani Fish

برياني روبيان
Biryani Shrimp

Chicken breasts cooked with indian masala and 
basmati rice

Fish cooked with indian masala and basmati rice

Shrimp cooked with indian masala and basmati rice

Chicken pieces cooked with arabic spices, saffron, 
tomato with basmati rice

Fish cooked with arabic spices, saffron, tomato 
with basmati rice

Shrimp cooked with arabic spices, saffron, tomato 
with basmati rice

 صدور الدجاج مطبوخة مع الماساال الهندية واالرز البسمتي

 سمك مطبوخ مع الماساال الهندية واالرز البسمتي

 روبيان مطبوخ مع الماساال الهندية واالرز البسمتي

قطع الدجاج مطبوخة بالبهارات العربية، الزعفران، الطماطم مع ارز بسمتي

سمك مطبوخ بالبهارات العربية، الزعفران، الطماطم مع ارز بسمتي

روبيان مطبوخ بالبهارات العربية، الزعفران، الطماطم مع ارز بسمتي
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48

46

BIRYANI بـريـانـي

Calorie 353.2 - Fat 7.6 - Protein 36.3 - Carb 34.9

Calorie 655.1 - Fat 27.5 - Protein 56.9 - Carb 45

Calorie 338.2 - Fat 7 - Protein 25.5 - Carb 43.3

Calorie 587 - Fat 25 - Protein 45 - Carb 45.5

Calorie 327.9 - Fat 6.3 - Protein 31.8 - Carb 36 / 10 pcs shrimp

/ 10 pcs shrimpCalorie 632.6 - Fat 26.2 - Protein 52.5 - Carb 46.7

Calories Per Quantity | تم احتساب الكالوري بناء على الكمية المقدمة Price in Dirhams, VAT Included | السعر بالدرهم، شامل الضريبة



Calories Per Quantity | تم احتساب الكالوري بناء على الكمية المقدمة

Calorie 505 - Fat 18.6 - Protein 40.8 - Carb 43.6
150 mashed potato + 50 salmon + 50 shrimp + 50 fish

  ريزوتو الروبيانريزوتو الروبيان
Shrimp Risotto

  دجاج
Chicken

  بوفالو
Buffalo

  ريزوتو الدجاجريزوتو الدجاج
Chicken Risotto

  أرز باييالأرز باييال
Paella Rice

Fried shrimps (or) pan-seared shrimp / cooked with 
arborio rice, parmesan cheese

Roasted chicken breast cooked with arborio rice, 
mushroom and parmesan cheese

Bomba rice, white fish, mussels, shrimp, squid tube
Tomato paste, chicken stock, white pepper, dill 
leaves, parsley, onion, garlic peeled, olive oil

Mashed potato, fish, salmon, shrimp, onion, garlic, 
dried dill, cooking cream low fat, breadcrumbs, 
parmesan cheese

روبيان مطهو سوتيه، ارز اربوريو، جبنة البارميزان

صدر دجاج محمر مطبوخ مع ارز اربوريو، فطر وجبنة البارميزان

أرز البومبا، سمك أبيض، بلح البحر، روبيان، حبار، معجون الطماطم، مرقة 
الدجاج، فلفل أبيض، أوراق الشبت، بقدونس، بصل، ثوم مقشر، زيت زيتون

بطاطس مهروسة، سمك، سلمون، جمبري، بصل، ثوم، شبت مجفف، 
كريمة طبخ قليلة الدسم، بقسماط، جبنة بارميزان

RISOTTO & PAELLA 
وباييال ريزوتو 

    بايال بالبطاطا المهروسهبايال بالبطاطا المهروسه
Potato Seafood

Calorie 405.8 - Fat 7 - Protein 34.7 - Carb 51
150 Rice + 10 pcs shrimp (100 gm)

Calorie 512.4 - Fat 11.2 - Protein 54.9 - Carb 48
150 Rice + 150 chicken

Calorie 435.5 - Fat 8.7 - Protein 37.3 - Carb 52
150 Rice + 50 salmon + 50 shrimp + 50 fish

38

31.50

44

47.25

Marinated grill chicken with color capsicum, olives, 
and low fat mozzarella cheese

Pizza pan, chicken, tomato sauce, cheese mozarella, 
paprika, pepper, black olives, jalapeno, cupsicum, 
buffalo sauce

دجاج مشوي متبل مع فليفلة ملونة، زيتون،
 جبنة موتزاريال قليلة الدسم

بيتزا بان، دجاج، صوص الطماطم، جبنة موتزاريال، بابريكا، فلفل اسود، 
زيتون اسود، هاالبينو، فلفل ملون، بافاليو صوص

WHOLE PIZZA 
Calorie 876.3 - Fat 23.5 - Protein 77.7 - Carb 88.5

WHOLE PIZZA 
Calorie 874.8 - Fat 23.2 - Protein 77.7 - Carb 88.8

PER PIECE 
Calorie 109.14 - Fat 2.9 - Protein 9.7 - Carb 11.06

PER PIECE 
Calorie 109.3 - Fat 2.9 - Protein 9.7 - Carb 11.1 

31.50

38

PIZZA
بيتزا
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باستا فيتوتشيني دجاج بصلصة الفريدوباستا فيتوتشيني دجاج بصلصة الفريدو
Fettuccine Pasta Chicken 
Alfredo Sauce

  لوكالوري سباغيتيلوكالوري سباغيتي
Low Calorie Spaghetti

  الزانيا اللحم
Beef Lasagna

Spaghetti, beef, bolognese sauce, parmesan 
cheese on top

Chunky tomato sauce,penne pasta, chicken spinach, 
parmesan cheese on top 

Alfredo sauce, chicken, parmesan cheese on top

Traditional italian beef lasagna with homemade 
bolognese sauce 

سباغيتي، لحم، صلصة البولونيز، جبنة البارميزان صلصة طماطم، بيني باستا، دجاج، سبانخ، جبنة البارميزان

صلصة الفريدو، دجاج، جبنة البارميزان

الزانيا لحم البقر اإليطالي التقليدي مع صلصة البولونيز محلية الصنع

باستا الدجاج بصلصة السبانخباستا الدجاج بصلصة السبانخ
Chicken Pasta Spinach Sauce

Calorie 473 - Fat 16.2 - Protein 41 - Carb 40.8 Calorie 523.2 - Fat 14 - Protein 61.4 - Carb 37.9

Calorie 580 - Fat 21.6 - Protein 44.9 - Carb 51.5

40 36.50

4036

PASTA & LASAGNA

Calorie 539.8 - Fat 23 - Protein 58.9 - Carb 24.3

Calories Per Quantity | تم احتساب الكالوري بناء على الكمية المقدمة

Spaghetti 150 gm, beef 150 gm Penne pasta 150 gm, chicken 150 gm

Lasagna 150 gm, beef 150 gm

باستا والزانيا

Price in Dirhams, VAT Included | السعر بالدرهم، شامل الضريبة



ماتشا جوز الهندماتشا جوز الهند
Coconut Matsha

Calorie 151.7 - Fat 9.3 - Protein 2.3 - Carb 14.7 - Sug 7

2 pcs/10.50

2 pcs/19

الحلويات

Cinnamon, salt, eggs, vanilla, carrots, cheese, 
stevia sugar

Cream cheese, vanilla, honey, nescafe, biscuits, 
cocoa, protein powder

Dates, butter, cashew, chia seeds, matcha tea, vanilla 
sauce, coconut powder

قرفه، ملح، بيض، فانيال، جزر، جبنه، سكر ستيفيا جبنه كريمي، فانيال، عسل، نسكافيه، بسكويت، كاكاو، بروتين بودرة

تمر، زبدة، كاجو، بذور الشيا، شاي الماتشا، صوص الفانيال، بودرة جوز الهند 

SWEETS

Calorie 284.4 - Fat 11.6 - Protein 6 - Carb 39 - Sug 27.9

كرات شيا كرك
Chia Karak Ball

Oats, milk, coconut, dates, tea, saffron, cinnamon, 
vanilla, coconut oil

شوفان، حليب، جوز الهند، تمر، شاي، زعفران، قرفه، فانيال، زيت جوز الهند 

2 pcs/ 15.75

Calorie 134.7 - Fat 4.3 - Protein 2 - Carb 22 - Sug 13.3

كرات شوكوال التمركرات شوكوال التمر
Dates Choco Balls

Oats, coffee, dates, chocolate powder, 
cinnamon, vanilla, coconut oil

شوفان، قهوة، تمر، بودرة الشوكوال، قرفه، 
فانيال، زيت جوز الهند 

2 pcs/ 15.75

Calorie 126.1 - Fat 4.5 - Protein 1.9 - Carb 19.5 - Sug 11.6

  كورن فليكس الشوكوالكورن فليكس الشوكوال
Cornflex Chocolate

  تيراميسوتيراميسو
Tiramissu

  كيكة الجزركيكة الجزر
Carrot Cake

33

2 pcs/15.75

Calorie 209.7 - Fat 9.3 - Protein 7.9 - Carb 23.6 - Sug 11.3

Calorie 205 - Fat 3.8 - Protein 4 - Carb 38.7 - Sug 7.5

  كوكيز الشوكوال والفستقكوكيز الشوكوال والفستق
Chocolate & Pistachio Cookies

2 pcs/15

Calorie 234.8 - Fat 10 - Protein 3.3 - Carb 32.9 - Sug 2.7

  ميلك كيكميلك كيك
Milk Cake

26.25

Calorie 298 - Fat 14.4 - Protein 22.2 - Carb 19.9 - Sug 8

Biscuit digestive, milk, philadelphia cheese, coconut butter, 
protein powder, caramel powder, sugar steva, cacao

بسكويت دايجستيف، حليب، جبنة فيالدلفيا، زبدة جوز الهند، مسحوق 
البروتين، مسحوق كراميل، سكر ستيفيا، كاكاو

Corn flakes crushed, peanut butter, honey, melted 
chocolate, chocolate protein

كورن فليكس مطحون، زبدة فول سوداني، عسل، شوكوال ذائبة، بروتين الشوكوال

Calories Per Quantity | تم احتساب الكالوري بناء على الكمية المقدمة

Butter, chocolate beans, eggs, pistachio, salt

براونيبراوني
Brownies

Calorie 153.4 - Fat 13.4 - Protein 2 - Carb 6.2 - Sug 3.6

2 pcs/19

Coconut powder, butter, chocolate, stevia, eggs
زبدة، حبوب الشوكوال، بيض، فستق، ملح بودرة جوز الهند، زبدة، شوكوال، ستيفيا، بيض 

  كيكة الليمون الشياكيكة الليمون الشيا
Lemon Chia Cake

Calorie 72.2 - Fat 3.4 - Protein 1.4 - Carb 9 - Sug 0.03

2 pcs/10.50

Eggs, coconut oil, olives
بيض، زيت جوز الهند، زيتون

Price in Dirhams, VAT Included | السعر بالدرهم، شامل الضريبة



الحلويات

CAKE
CHEESE

Cream cheese, cream, protein, biscuit, 
stevia sugar:

Chocolate, Caramel, Cappuccino, 
Strawberry, Lotus

جبنه كريميه، كريمه، بروتين، بسكويت، سكر ستيفيا:
شوكوال، كراميل، كابتشينو، فراولة، لوتسشوكوال، كراميل، كابتشينو، فراولة، لوتس

Calorie 363.5 - Fat 29.1 - Protein 14.1 - Carb 11.3 - Sug 8.8

30

++ Peanut Butter, Jam Honey  ++ 5.25 AED

SWEETS

 اساي بيري مع زبدة الفول السوداني
  وبذور الشيا
Acai Berry Peanut Butter 
& Chia Seed

Pure açai with your choice of healthy fruits
Banana, Strawberry, Berry, Peanut Butter

اساي بيري مع زبدة الفول السوداني:
موز، فراولة، بيري، فول سودانيموز، فراولة، بيري، فول سوداني

30

Calorie 231.8 - Fat 13.4 - Protein 6.9 - Carb 20.9 - Sug 11.4

AÇAI اسـاي

Calories Per Quantity | تم احتساب الكالوري بناء على الكمية المقدمة

تشيز كيك

Price in Dirhams, VAT Included | السعر بالدرهم، شامل الضريبة
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