
Salads & Bowls
Hawaiian Poke         AED 65 
Organic rice with avocado, edamame, 
pineapple,and pickled ginger with a 
sesame vinaigrette and spicy aioli on the side
            
- Add either crisped seared salmon,     
grilled organic chicken, or tofu            AED 20 
          

Black Bean Burrito Bowl         AED 65 
Cilantro lime rice with organic black beans, 
pickled onions, avocado with a tangy salsa 

- Add either grilled organic           
chicken or tofu                                            AED 20 

Traditional Caesar         AED 65 
Romaine lettuce tossed with a 
Caesar dressing, topped with parmesan 
and garlic croutons

- Add crispy turkey bacon and                AED 20
grilled organic chicken 

Cobb Salad         AED 65 
America’s favourite chopped salad 
with lettuce, tomato, hard-boiled eggs, 
avocado, chives, Roquefort cheese and 
mustard shallot vinaigrette 

- Add crispy turkey bacon and           
grilled organic chicken                            AED 20               

Packaged Snacks       AED 10
Lay’s
Forno
Doritos
Cheetos

Small Bites                         AED 45

Buffalo Chicken Wings 
Classic crispy chicken wings 
with ranch 

Cauliflower Poppers 
Cajun spiced fried cauliflower 
with ranch 

New Orleans Fish Bites
Crispy cod bites served 
with pickles and mayo

Starbucks 

Coffee             
                                Espresso                    AED 15
                                Medium                      AED 20
                                Large                           AED 25

Tea         AED 15

Sides        AED 35
Traditional Fries 

Curly Fries 

Baked pretzel with mustard 

Diner Classics
American Cheeseburger             AED 80 
Chargrilled prime beef with 
grilled onions, turkey bacon, 
lettuce, tomato, cheddar cheese and ketchup 

Grilled Chicken Burger              AED 80
Grilled organic chicken with avocado, 
lettuce, pickles, and herb mayo 

New Orleans Shrimp Po’boy         AED 80
Crispy shrimp with lettuce, tomato, 
and a tangy remoulade 

Earth Burger             AED 80
Impossible Burger plant-based 
patty topped with vegan cheddar, 
maple facon, lettuce and pickles

Hot Dog              AED 50
Grilled beef sausage with 
American mustard and ketchup

- Add caramelized onions                    AED 10

Sandwiches, Bagels & 
Wraps
New York Bagel                              AED 80
Atlantic smoked salmon, 
Philadelphia cream cheese with 
cucumber, red onion, dill, and capers 

Lamb Kabob Wrap with 
American Hot Sauce                    AED 80 
Grilled lamb chunks with 
herbed salad and American hot sauce 

Buffalo Chicken Wrap                 AED 80 
Crispy chicken tenders tossed in 
a ranch dressing with lettuce, tomato, 
and jack style cheese 

Roast Veggie Wrap                       AED 70  
A medley of organic roast veggies with 
a Southwest chipotle sauce

Ice Cream                          AED 20

The Brooklyn Creamery Ice-cream 
Several delicious flavor’s

House-made Snacks      AED 25 – AED 50 
Daily selection of muffins,
 cookies and Donuts

Kids Menu 

Kids Cheeseburger               AED 50
Chargrilled American prime beef with 
cheddar cheese and ketchup 

Crispy Chicken Tenders                 AED 50 
Succulent chicken tenderloins with either 
ketchup or BBQ sauce  

Grilled Cheese Sandwich                 AED 35
Grilled toasted sandwich with 
melted cheese  

Tater Tots                 AED 35
Traditional American potato 
comfort food                                                   

 

Something Sweet          AED 45

N. Y. baked cheesecake with a 
Graham cracker crust and 
strawberry sauce 

All-American apple pie served 
with whipped cream

Key Lime Pie served with 
whipped cream

Fruit Salad 

All prices are inclusive of 5% VAT 

Please inform us of any food allergies at the time of order
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Beverages
Pepsi - Diet Pepsi
Mountain Dew - 7Up - Miranda Orange
Lipton Lemon Iced Tea 
                                                                        
Kid’s Juice Box                                                                    AED 15

Aquafina Water                                                                  AED 10

Medium                         AED 20
Large                              AED 25

SOYA



AED  35 االطباق الجانبية                  
تقليدية  مقلية  بطاطس 

 
(كيرلي) حلزونية  مقلية  بطاطس 

الخردل  مع  الطري  الرانش  بريتزل 

ت سلطا
AED 65 هاواين بوكي                                          

الصويا،  فول  باألفوكادو،  عضوي  أرز 

وصوص  السمسم  خل  مع  مخلل  وزنجبيل  أناناس 
الجانب  على  الحار  االيولي 

الدجاج  أو  المقرمش  المحمص  السلمون  سمك  أضف 
AED 20 العضوي المشوي أو التوفو                                                      

   AED 65 السوداء          الفاصوليا  بوريتو  سلطانية 
العضوية،  السوداء  الفاصوليا  مع  والليمون  الكزبرة  أرز 

منعشة                                 صلصة  مع  األفوكادو  البصل،  مخلل 

 AED 20 أضف الدجاج العضوي المشوي أو التوفو                                 

AED 65 سلطة سيزر تقليدية                                
وجبنة  السيزر  بصوص  مغطى  روماني  خس 

بالثوم    المحمص  الخبز  وقطع  البارميزان 

الدجاج  أو  المقدد  الرومي  الديك  لحم  شرائح  أضف 

  AED 20 العضوي المشوي                                                                      

AED 65 سلطة كوب                                             
الخس  قطع  مع  المفضلة   األمريكية  السلطة 

والثوم،  واألفوكادو  المسلوق  والبيض  والطماطم 

والكراث  الخردل  وصلصة  ريكفورت  جبنة  مع 

الدجاج  أو  المقدد  الرومي  الديك  لحم  شرائح  أضف 

 AED 20 العضوي المشوي                                                                      

كالسيك داينر 
 AED 80 تشيز برجر األمريكي                            

مع  الفحم  على  مشوي  ممتاز  بقر  لحم 

الرومي  الديك  لحم  شرائح  مشوي،  بصل 

الكاتشب و  الشيدر  جبن  طماطم،  خس،  المقدد، 

AED 80 برجر الدجاج المشوي                           
خس،  أفوكادو،  مع  مشوي  عضوي  دجاج 

باألعشاب. ومايونيز  مخلل 

AED 80 روبيان نيو اورليانز                                
الخس  مع  مقرمش  روبيان 

المنعشة الريمواليد  وصلصة  والطماطم 

AED 80 برجر نباتي                                            
نباتي،  شيدر  بجبن  مغطاة  نباتية  برجر  قطعة 

ومخلل وخس  القيقب،  بنكهة  نباتي  مقدد  لحم  مع 

 AED 50 هوت دوغ                                            
خردل  مع  مشوي  بقري  سجق 

وكاتشب أمريكي 

 AED 10 أضف البصل المكرمل                                                           

والبيجل  السندويشات 
للفافات وا

 AED 80 نيويورك بيجل                                    
فيالدلفيا  جبنة  مدخن،  أطلنطي  سلمون 

وكيبرس                                                    شبت  أحمر،  بصل  خيار،  شرائح  مع  كريمية 

بالصلصة  الغنم  لحم  كباب  لفافة 
 AED 80 الحارة األمريكية                                 

االعشاب  سلطة  مع  مشوية  غنم  لحم  قطع 

الحارة                                                  األمريكية  والصلصة 

AED 80 لفافة دجاج بافلو                               
الرانش  بصوص  مغموسة  مقرمشة  دجاج  قطع 

جاك                                            وجبنة  وطماطم  خس  مع 

 AED 70 لفافة خضار مشوية                            
صلصلة مع  المشوية  الخضار  من  مزيج 

تشيبوتل                                                          ساوثويست   

 AED 45 مقبالت                             
بافالو  دجاج  أجنحة 

الكالسيكية  المقرمشة  الدجاج  أجنحة 

الرانش صوص  مع  تقدم 

                                         

القرنبيط  بوبرس 
بالكاجون  متبل  مقلي  قرنبيط 

الرانش صوص  مع  يقدم 

بايتس  فيش  اورليانز  نيو 
تقدم  المقرمشة  القد  سمك  قطع 

والمايونيز المخلل  مع 

ة                              قهو
 AED 15                إسبرسو                               

 AED 20                   وسط                               

 AED 25                      كبير                                               

AED 25                                               شاي 

AED 45                                                  الحلويات
مخبوز  كيك  تشيز  نيويورك 

المملح  جراهام  بسكوت  مع 
الفراولة وصوص 

                                       

مع  تقدم  أمريكية  تفاح  فطيرة 
مخفوقة كريمة 

مع  تقدم  اليم  كي  فطيرة 
مخفوقة كريمة 

فواكه  سلطة 

المشروبات 
بيبسي  دايت   - بيبسي 

أورانج ميراندا   - اب  سفن   - ديو  ماونتن 
بالليمون مثلج  ليبتون  شاي 

 AED 15 بوكس عصير االطفال                                

 AED 10                                           مياه أكوافينا

االطفال  قائمة 

 AED 50 تشيز برجر األطفال                                    
جبنة  مع  مشوي  أمريكي  بقر  لحم 

وكاتشب  شيدر 

 AED 50 تندر دجاج مقرمش                                     
مع  المقرمشة  الدجاج  تندر  قطع 

الباربيكيو  صلصة  أو  الكاتشب 

AED 35 ساندوتش جبن مشوي                             
مشوي  محمص  ساندويتش 

ذائبة   جبنة  مع 

AED 35 تاتر توتس                                                   
التقليدية األمريكية  البطاطا 

٪5 المضافة  القيمة  ضريبة  شاملة  األسعار  كل 

الطلب عند  الطعام  من  نوع  اي  اتجاه  حساسية  اي  وجود  حال  في  إعالمنا  الرجاء 
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AED 25 – AED 50 منزلية خفيفة      وجبات 
المافينز,  من  اليومي  االختيار 

الدونات GLUTENMILKEGGSالكوكيز, 

 AED 10 وجبات خفيفة معلبة            
ليز

فورنو
دوريتوس

س شيتو

 AED 20 متوسط          

 AED 25 كبير                 

GLUTEN SOYA

 AED 20 بوظة                                           
كريمري  بروكلين  كريم  آيس 

اللذيذة النكهات  من  MILKالعديد 


