


WEEKEND SET MENU 
600 SAR Per Pax

WELCOME COCKTAIL

DIPS

TANDOORI BREAD
Homemade Indian bread, made with a dough based on wheat flour, water, yeast, Greek yogurt, sugar, salt, 
milk, egg. It is kneaded and cooked in Tandori ovens at the moment and finished with ghee butter, sumac 

and coriander

HUMMUS ZAATAR
Homemade hummus based on cooked chickpeas, Tahina, lemon juice, roasted garlic, Arbequina oil, water, 

salt and pepper. Dressed with smoked paprika, Zaatar and Arbequina oil.

GUACAMOLE
Homemade guacamole, made with fresh avocado, coriander, tomato, red onion, olive oil, salt, pepper and 

lime juice. Garnished with peeled edamame, red jalapeño, and yuca chips.

STARTERS
BURATTA SALAD 

Burrata de Puglia Italia, with Maldon salt, ground black pepper, dehydrated black olives, cherry tomatoes 
candied in sherry syrup and decorated with fresh baby basil

PASTELA 
Baked chicken with cinnamon, ras el hanout, grapes, parsley, almonds, sugar, butter, salt, pepper. Cooked 

in a tandoori oven and wrapped in a filo pastry with a yogurt and harissa sauce

SEA BASS TARTARE
Sea Bass, soya sauce, lime juice, ginger, salt, pepper, wasabi and sweet potatoes

KOFTA
Minced lamb and beef with cumin, parsley, coriander and cooked in a tandoori oven

MAIN COURSE TO SHARE

LINGUINE TARTUFATA
Homemade linguini with black truffle and cream sauce served with Parmesan cheese

LAMB SHOULDER
Lamb shoulder cooked at low temperature with thyme, salt, olive oil

DORADA SAIGON
Baked dorada with miso Thai salad with mint, fresh coriander and jalapeño

SIDES

FRENCH BEANS

FRENCH FRIES

DESSERT

ICE CREAM WITH FRUITS

DRINKS

Cocktail Drink
Soft Drink

Water 
Coffee / Tea

** EXTRA ORDERS ARE ADD-ONS ON THE MINIMUM CHARGE



DIPS ديبس

TANDOORI BREAD 152 KCAL خبز التندوري

Homemade Indian bread, made with a dough based on wheat flour, 
water, yeast, Greek yogurt, sugar, salt, milk, egg. It is kneaded and 
cooked in Tandori ovens at the moment and finished with ghee 
butter, sumac and coriander

SAR 33
 خبز هندي صنع يدوي، مصنوع من عجينة تعتمد على دقيق القمح، خميرة، لبن

 يوناني، سكر، ملح ، لبن، بيض. ُيعجن وُيطهى في أفران التندوري ويتزين بالسمن
والزبدة والسماق والكزبرة

HUMMUS ZAATAR 249 KCAL حمص بالزعتر

Homemade hummus based on cooked chickpeas, Tahina, lemon 
juice, roasted garlic, Arbequina oil, water, salt and pepper. Dressed 
with smoked paprika, Zaatar and Arbequina oil.

SAR 41  حمص منزلي مطبوخ بالطحينة، عصير الليمون، الثوم المحمص، زيت األربيكوينا، الملح
.والفلفل. مغطاة بالفلفل الحلو المدخن والزعتر وزيت األربيكينا

GUACAMOLE 235,5 
KCAL جواكامول

Homemade guacamole, made with fresh avocado, coriander, 
tomato, red onion, olive oil, salt, pepper and lime juice. Garnished 
with peeled edamame, red jalapeño, and yuca chips.

SAR 42  جواكامولي األفوكادو الطازج والكزبرة والطماطم والبصل األحمر وزيت الزيتون والملح
والفلفل وعصير الليمون. مزين بإدامامي مقشر و هالبينو أحمر ورقائق يوكا

COLD STARTERS مقبالت باردة

SPINACH SALAD 90 KCAL سلطة سبانخ

Spinach salad with a miso dressing, pecorino cheese, truffle oil, 
avocado and sweet potatoes

SAR 69  سلطة السبانخ مع صلصة ميسو و جبنة بيكورينو وزيت الكمأة واألفوكادو والبطاطا
الحلوة

BURRATA 231 KCAL بوراتا

Burrata de Puglia Italia, with Maldon salt, ground black pepper, 
dehydrated black olives, cherry tomatoes candied in sherry syrup 
and decorated with fresh baby basil

SAR 86  بوراتا دي بوليا إيطاليا مع ملح مالدون، فلفل أسود مطحون، زيتون أسود مجفف،
طماطم كرزية محالة بشراب الكرز ومزينة بالريحان الطازج

HOT STARTERS مقبالت ساخنة

PASTELA 660,6 
KCAL باستيال

Baked chicken with cinnamon, ras el hanout, grapes, parsley, 
almonds, sugar, butter, salt, pepper. Cooked in a tandoori oven and 
wrapped in a filo pastry with a yogurt and harissa sauce

SAR 53  دجاج مشوي بالقرفة، رأس الحانوت، عنب ، بقدونس، لوز، سكر، زبدة، ملح وفلفل.
 مطبوخ في فرن التندوري ملفوف في عجينة فيلو مع الزبادي وصلصة

KOFTA 450 KCAL كفتة

Minced lamb and beef with cumin, parsley, coriander and cooked in 
a tandoori oven

SAR 75 لحم ضأن لحم بقري مفروم مع كمون، بقدونس، كزبرة ومطبوخ في فرن التندوري

SOFT SHELL CRAB BAO 577,25 
KCAL سلطعون باو

Home made bao buns with soft shell crab and a Kimchi mayonnaise 
red onions and Shiso leaves

SAR 96 خبز باو منزلي الصنع مع سلطعون ناعم ومايونيز كيمتشي وبصل أحمر وأوراق شيزو

SOUP OF THE DAY SAR 55 شوربة اليوم

À la carte



RAW اطباق المشاركة

HAMACHI TIRADITO 107 KCAL هماشي تراديتو
Fresh hamachi marinated in a ponzu sauce with crispy garlic, 
jalapeño, salt, pepper and olive oil

SAR 85  هاماتشي طازج متبل بصلصة بونزو مع ثوم مقرمش و هالبينو وملح وفلفل وزيت
زيتون

TUNA TARTARE 232 KCAL تونا ترتار
Red tuna with shallots, soya sauce, lime juice, ginger, salt, pepper, 
wasabi and sweet potatoes

SAR 85  تونة حمراء مع كراث، صوص صويا، عصير ليمون، زنجبيل، ملح، فلفل، واسابي وبطاطا
حلوة

FISH سمك

FISH CURRY 348 KCAL كاري السمك
Fresh sea bass, scallops, king prawns and cherry tomatoes baked 
with a curry sauce based of mirin, soya sauce, green curry lime 
leaves, coconut milk and fresh coriander

SAR 200  سمك قاروص طازج ، أسقلوب ، روبيان وطماطم كرزية مخبوزة بصلصة كاري وقاعدة
ميرين ، صوص صويا ، أوراق ليمون بالكاري األخضر ، حليب جوز الهند وكزبرة طازجة

SALMON MISO 313 KCAL سلمون ميزو
Salmon marinated in miso sauce and baked and served with fresh 
tomatoes, coriander and rice vinegar

SAR 160 سلمون متبل بصلصة ميسو ومخبوز ويقدم مع طماطم طازجة ، كزبرة و خل أرز

SEABASS SAIGON 212 KCAL سمك القاروص سايغون
Baked sea bass with miso Thai salad with mint, fresh coriander and 
jalapeño

SAR 220  سمك القاروص المخبوز مع سلطة ميسو التايالندية مع النعناع والكزبرة الطازجة
والهالبينو

VEGAN CURRY 272 KCAL كاري نباتي
Baked vegetables with lemongrass, curry, kaffir leaves, fresh 
coriander, coconut milk and sumac

SAR 120  الخضار المخبوزة مع عشب الليمون والكاري وأوراق الكفير والكزبرة الطازجة وحليب جوز
الهند والسماق



MEATS اللحوم

LAMB SHOULDER 380 KCAL كتف الخروف
Lamb shoulder cooked at low temperature with thyme, salt, olive oil SAR 250 كتف لحم مطبوخة على درجة حرارة منخفضة مع زعتر ، ملح و زيت زيتون

PERUVIAN CHICKEN 321,27 
KCAL دجاج بيروفيون

Baked chicken with butter, miso, Toban Djan, honey, lemon juice, 
sesame oil and garlic

SAR 180 دجاج مخبوز بالزبدة ، ميزو ، توبان دجان ، عسل ، عصير ليمون ، زيت سمسم و ثوم

ّIntrecote 500 KCAL انتركوت
Grilled entrecote with Teryaki sauce SAR 380 إنتركوت مشوي مع صوص ترياكي

PASTA باستا

LINGUINE TARTUFATA 289 KCAL لينجويني طرطوفاتا
Homemade linguini with black truffle and cream sauce served with 
Parmesan cheese

SAR 120 لينغويني محلي الصنع مع الكمأة السوداء وصلصة الكريمة تقدم مع جبنة البارميزان

SIDES االطباق الجانبية

FRENCH FRIES 312 KCAL البطاطس المقلية
Homemade french fries SAR 39 بطاطا مقلية

RICE 40 KCAL االرز
Steamed rice with onions and Sesame seeds SAR 39 أرز على البخار مع بصل و سمسم

DESSERT الحلويات

MAMZEL KISS 749 KCAL حلى مامزل
Chocolate dessert with hazelnuts, feuilletine, flower and butter SAR 75 حلوى الشوكوالتة بالبندق والفيولين والزهور والزبدة

COCO Nº 5 378 KCAL Nº 5 كوكو
Coconut mousse with a passion fruit coulis and cream cheese SAR 69 موس جوز الهند مع باشن فروت كواليس والجبن الكريمي

ICE CREAM 170 KCAL
SAR 45

ايس كريم



COCKTAILS كوكتيل

DESERT ROSE (OLD FASHION) ديزرت روز (اولد فاشن)

Almond milk with dates, lapsang syrup with honey. SAR 45 .حليب اللوز بالتمر وشراب البسانغ بالعسل

CHAKRA (SOUR) تشاكرا (حامض)

Passion fruit puree, black tea, lemon juice and tonic water. SAR 45 فاكهة الباشن فروت، شاي أسود، عصير ليمون وماء التونيك

ARTEMIS (MULE) (MULE) أرتميس

Melon Syrup, green tea, ginger beer, lemon juice and mint SAR 45 شراب بطيخ ، شاي أخضر ، بيرة زنجبيل ، عصير ليمون و نعناع

VELVET (CLOVER CLUB) فلفت (كلوفر كلوب)

Rooibos with rose essence, raspberry puree, lemon juice, tonic and 
condensed milk foam.

SAR 45 .رويبوس مع خالصة الورد و التوت وعصير الليمون والتونيك ورغوة الحليب المكثفة

VALLEY GOLD فالي قولد

Mandarine Pure, Mint, lemon juice and rosemary soda SAR 45 مندرين، نعناع، عصير الليمون وصودا إكليل الجبل

ESPRESSO MARTINI إسبرسو مارتيني

Coffee, Coconut puree and salted caramel syrup SAR 45 قهوة، جوز الهند وشراب كاراميل مملح

GARIBALDI جاريبالدي

Bitter Orange SAR 45 البرتقال المر

ZEN زين

Grapefruit juice, mint syrup, thyme and tonic water SAR 45 عصير جريب فروت ، شراب نعناع ، زعتر، ماء التونيك



DRINKS المشروبات

Perrier Water SAR 20 مياه بيرير

Still Water SAR 12 مياه

Coca Cola Regular SAR 18 كوكاكوال عادي

Coca Cola Zero SAR 18 كوكا كوال زيرو

Fanta Orange SAR 18 فانتا برتقال

Fanta Lemon SAR 18 فانتا ليمون

Red Bull SAR 30 ريد بول

Red Bull Diet SAR 30 ريد بول دايت

Ginger Beer SAR 20 بيرة الزنجبيل

Sprite SAR 18 سبرايت

Sprite Diet SAR 18 سبرايت دايت

Tonic Water SAR 17 مياه التونيك

Tonic Water Diet SAR 17 مايه التونيك دايت

Apple Juice SAR 35 عصير تفاح

Pineapple Juice SAR 35 عصير اناناس

Peach Juice SAR 35 عصير خوخ

Orange Juice SAR 35 عصير برتقال

Cranberry Juice SAR 35 عصير التوت البري

Tea SAR 15 شاي

Coffee SAR 35 قهوة


