
* All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees, and taxes.
(G) GLUTEN (E) EGG  (D) DIARY (S) SHELLFISH  (N) NUTS

Please inform your order taker of any special dietary requirements, including any food allergens
or intolerance that we should be made aware of when preparing your menu request.

GARDEN ON THE SHORE
WATER MELON GREEK (G) (N) | 55

Flavoured feta cheese, tomato, cucumber, lemon dressing

CRUNCHY THAI PEANUT AND QUINOA SALAD (N) | 55
Thai peanut slaw, red cabbage, carrot & quinoa

 

BURRATA CAPRESE (D) (G) | 65
Hierloom tomato, peach, pickled onion, roasted macademia nut, 

basil pesto & foccacia bread

CAESAR SALAD (D) (E) | 60
Baby gem, quail egg, crouton anchovy dressing, slow roasted 

tomatoes & bacon
ADD 

CHICKEN | 55
SHRIMP | 65

LE MERIDIEN SIGNATURE SALAD (S) | 65
Smoked salmon, asian greens, cantaloupe, marinated figs, olives 

& datterini tomatoes

SIGNATURE BOWL
MEDITERRANEAN BUDDHA BOWL | 55

Hummus, chickpea, bell pepper, celery, carrot, olive, cucumber, 
cherry tomato, radish, lemon & mint

SUMMER BOWL | 55
Quinoa salad, roasted sweet potato, pomegranate seeds, avacado, 

walnut, goji berries, sunflower seeds, radish, apple, wakame, 
honey, coconut with apple dressing

BREADS AND MEAT
CLUB SANDWICH (D) (G) (E) | 65

Slow cooked chicken, baby gem, bacon, cheddar, fried egg, 
tomato & french fries

MUSHROOM & GOAT CHEESE (G) (D) | 55 
Caramelised mushroom, tempura mushroom, smoked 

goat cheese, tru�e mayonnaise & potato wedges

STEAK SANDWICH (D) (G) | 65
Grilled beef, caramelised onion, cheese, handful 

aurugula & potato wedges

SIGNATURE WAGYU BURGER SLIDER (D) (G) | 75
Brioche, boston lettuce, tomato, signature 

dressing, mushroom, onion, cheese & french 
fries

CHICKEN BURGER (D) (G) | 65
Breaded chicken, potato bun, baby gem, coleslaw, 

gochujang mayo, baby spinach & french fries

SHAWARMA (D) (G) | 55
Minced beef, arabic bread, lettuce, tomato, onion, 

parsley garlic sauce, french fries
Chicken / beef

MEDITERRANEAN LAMB PITA (D) (G) | 65
Lamb kofta, hummus, tabbouleh, tahina, yoghurt dip, potato 

wedges

VEGAN PLANT BASED BURGER | 65
Potato bun, caramelised mushroom, cilantro mayonnaise, french fries

EAT WITHOUT CUTLERY
CHICKEN SATAY (N) | 65

Served with peanut sauce & lime

ROCK SHRIMP TEMPURA (D) (G) | 65
Served with toban djan, yuzu aioli, lime

SALT AND SZECHUAN PEPPER CRISPY SQUID (G) (D) | 65
Served with chilli lime aioli

CHICKEN QUESIDILLAS (D) (G) | 65
Grilled chicken, red onion, mixed pepper,

sharp cheddar, monterary jack, sour cream,
gucamole, corn tortillas

CHICKEN WINGS (G) | 65

RED & WHITE GOURMET (PIZZAS)
BURRATTERINA (D) (G) | 75

Burrata, tomato sauce, basil & olive oil

MARGHERITA (D) (G) | 65
Tomato sauce mozarella pearl tomatoes

olive oil parmesan basil

PEPPERONI (D) (G) | 75
Tomato sauce pepperoni mozarella parmesan

cheese basil olive oil

CHICKEN TIKKA (D) (G) | 75
Tomato sauce, smoked chicken, tikka mozarella,

red onion & mint olive oil

DESSERTS 
FUDGY CHOCOLATE BROWNIE (D) (G) (E) (N) | 45

Served with Vanilla Ice Cream

LEMON TART (D) (G) (E) | 45
Served with Fresh berries & blueberry Sauce

ETON MESS (D) (G) | 45
Fresh Strawberry & whipped Cream

SEAONAL FRUIT PLATTER | 45
Exotic chef selection Sliced Fruit

SAUCE & TOSS
Choose your sauce

(korean spiced, siracha or peri peri)



* All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees, and taxes.

SPIRITS
     Single Shot Bottle

VODKA  
ABSOLUT BLUE    39  825
CIROC     55  1265
GREY GOOSE    65  1505
  
GIN  
BEEFEATER     39  675
BOMBAY SAPHIRE    45  675
HENDRICKS    65  725
  
RUM  
BACARDI    39  675
CAPTAIN MORGAN DARK  39  675
CAPTAIN MORGAN SPICED GOLD  39  735
  
LIQUEUR  
LIMONCINO    45  675
SAMBUCA     45  815
AMARETTO    45  675
JAGERMEISTER   45  815
COINTREAU    45  1275
�
TEQUILA  
TEQUILA OLMECA BLANCO 45  675
TEQUILA PATRON SILVER  55  1525
DON JULIO REPOSADO  85  1825
  
COGNAC  
HENNESSY V.S.   55  855
MARTELL V.S.O.P   65  1205
REMY MARTIN V.S.O.P.  65  1305
HENNESSY X.O.   185  4105
  
SINGLE MALT WHISKY  
GLENLIVET 12 YRS   55  1055
MACALLAN     65  1625
LAPHROAIG 10 YRS   65  1305
OBAN HIGHLAND 14 YRS  85  1825
  
BLENDED WHISKY  
CHIVAS REGAL 12 YRS  45  975
JW BLACK LABEL   45  1055
JW GOLD LABEL RESERVA  65  1325
  
IRISH  
JAMESON    39  575
  
AMERICAN  
JACK DANIELS   45  805
MAKERS MARK   55  1075

WATER
AL AIN SPARKLING LARGE | 32
AL AIN STILL LARGE | 24
AL AIN STILL SMALL | 14

COFFEE
ESPRESSO | 28
DOUBLE ESPRESSO | 32
CAPPUCCINO | 34
LATTE | 34
AMERICANO | 32

TEA SELECTION
ENGLISH BREAKFAST | 32
GREEN SENCHA | 32
CHAMOMILE | 32
EARL GREY | 32
STRAWBERRY & MANGO | 32
JASMINE BLOSSOM | 32

JUICES
ORANGE (FRESH) | 32
MANGO | 25
PINEAPPLE | 25
GREEN APPLE JUICE | 25
CRANBERRY | 25

SOFT DRINKS
PEPSI | 32
DIET PEPSI | 32
7UP 250ML BTL | 32
DIET 7UP CAN | 32
TONIC WATER | 32
GINGER ALE | 32
SODA WATER | 32
RED BULL | 54
RED BULL SUGAR FREE | 54

BEERS
BOTTLED
PURE BLONDE | 42
HEINEKEN | 37
CORONA | 37
PERONI | 42

DRAUGHT
WARSTEINER | 39
STELLA | 39

WINES
     GLASS  BOTTLE
CHAMPAGNE  
Perrier jouet champagne  175  1125
Moet et chandon rose     1155
Perrier jouet rose champagne   1400
Ruinart blanc de blanc     1800
  
SPARKLING WINE  
Jacobs creek sparkling rose  55  195
Jacobs creek sparkling  55  195
Santa margherita prosecco   65  225
  
WHITE WINES  
Bottega chardonnay
igt delle venezie    45  155
Bottega pinot grigio
igt delle venezie    45  155
Sanctuary sauvignon blanc  55  185
  
RED WINES  
Jacobs creek pinot noir   45  155
Jacobs creek merlot   45  155
Camino de chile gran
reserva malbec   55  185
  
ROSE WINES  
Montrose rose
igp pays d'oc    55  205
  
DESSERT WINES  
Petalo ii vino dell
amore moscato   55  205
  
FORTIFIED WINES  
Taylor ruby port   85  295



اخلمور
زجاجة  كأس واحد       

١١٢٥   ١٧٥ الشامبانيا    
١١٥٥ مويت وشاندون روز     
١٤٠٠ شامبانيا بيرير جوتيه روز    
١٨٠٠ رينار بالنك دي بالنك     

خمر فوار 
١٩٥   ٥٥ جاكوب كرييك سباركلنج روز  
١٩٥   ٥٥ جاكوب كريك سباركلنج    
٢٢٥   ٦٥ سانتا مارجريتا بروسيكو   

النبيذ األبيض
١٥٥   ٤٥ بوتيجا شاردوناي ديلي فينزا  
١٥٥   ٤٥ بوتيجا جريجيو  ديلي فينزا  
١٨٥   ٥٥ سانكوتاري سيوفجنون  بالنك 

النبيذ األحمر   
١٥٥   ٤٥ جاكوب كريك بينوت نوار   
١٥٥   ٤٥ جاكوب كريك  ميرلوت   

كامينو دي شيلي جران
١٨٥   ٥٥ ريسرفا مالبيك    

النبيذ الوردي   
٢٠٥   ٥٥ مونت روز بايز جي اوك   

نبيذ التحلية  
٢٠٥   ٥٥ بيتالو فينو ديل آمورو ماسكاتو 

نبيذ معتق  
٢٩٥   ٨٥ تايلور روبي بورت    

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع الضرائب والرسوم احمللية ورسوم اخلدمة املنطبقة.

املياه
مياه معدنية فوارة العني حجم كبير | ٣٢

مياه معدنية غير فوارة العني حجم كبير | ٢٤
مياه معدنية غير فوارة العني حجم صغير | ١٤

القهوة
اسبر يسو | ٢٨
اسبر يسو | ٣٢
كابيتشينو | ٣٤

التيه | ٣٤
امريكانو | ٣٢

تشكيلة الشاي
شاي الفطور اإلجنليزي | ٣٢

شاي أخضر (جرين سينشا) | ٣٢
شاي كاموميل  | ٣٢

شاي إيرل جراي | ٣٢
شاي بطعم الفراولة & املاجنو | ٣٢

العصائر
برتقال (طازج) | ٣٢

ماجنو | ٢٥
أناناس | ٢٥

عصير تفاح أخضر | ٢٥
كرز | ٢٥

املشروبات الغازية
بيبسي | ٣٢

بيبسي دايت | ٣٢
سفن آب ٢٥٠ مللي ليتر "زجاجة" | ٣٢

سفن آب دايت عبوة معدنية | ٣٢
ماء فوارة | ٣٢
الزجنبيل | ٣٢

ماء الصودا | ٣٢
مشروب الطاقة ريد بول | ٥٤

مشروب الطاقة ريد بول خال من السكر | ٥٤

البيرة 
معبأة يف زجاجات

بيور بلوند | ٤٢
هينينكن | ٣٧

كورونا | ٣٧
بروني | ٤٢

دروت
وارستينر | ٣٩

ستيلال | ٣٩

املشروبات الكحولية
زجاجة  كأس واحد      

فودكا
٨٢٥  ٣٩ ابسليوت بلو     

١٢٦٥  ٥٥ سيروك     
١٥٠٥  ٦٥ جراي جوز     

جني 
٦٧٥  ٣٩ بيف ايتر    
٦٧٥  ٤٥ بومباي صفير     
٧٢٥  ٦٥ هيندريكس    

مشروب الروم 
٦٧٥  ٣٩ باكاردي     
٦٧٥  ٣٩ كابنت مورجان دارك    
٧٢٥  ٣٩ كابنت مورجان سبايسد جولد  

ليكور 
٦٧٥  ٤٥ ليمونسينو    
٨١٥  ٤٥ سامبوكا    
٦٧٥  ٤٥ اماريتو     
٨١٥  ٤٥ جاجر ميستير    

١٢٧٥  ٤٥ كوينتير     

تاكيال 
٦٧٥  ٤٥ تاكيال اومليكا بالنكو   

١٥٢٥  ٥٥ تاكيلال باترون سيلفر   
١٨٢٥  ٨٥ دون جوليو ريبوسادو   

كونياك
٨٥٥  ٥٥ هينيسي فياس    

١٢٠٥  ٦٥ ماررتيل يف اس اوه بي    
١٣٠٥  ٦٥ رميي ماررتني يف اس اوه بي  
٤١٠٥  ١٨٥ هنيسي اكس أوه    

ويسكي شعير  
١٠٥٥  ٥٥ جلينلفت معتق ١٢ سنه   
١٦٢٥  ٦٥ ماكاالن     
١٣٠٥  ٦٥ ال فرواج معتق ١٠ سنوات  
١٨٢٥  ٨٥ أوبان هايل الند معتق ١٤ سنة  

ويسكي مخلوط
٩٧٥  ٤٥ شافاز ريجال معتق ١٢ سنة  

١٠٥٥  ٤٥ جيه دبليو بالك ليبل    
١٣٢٥  ٦٥ جيه دبليو جولد ليبل ريسيرفا 

أيرش 
٥٧٥  ٣٩ جاميسون     

امريكان 
٨٠٥  ٤٥ جاك دانييل     

١٠٧٥  ٥٥ ماكريس  ماركز    



الذواقة "األحمر واألبيض" (البيتزا)
بيتزا بوراترينا (ح) (ج) | ٧٥

جنب بوراتا وصلصة الطماطم والريحان وزيت الزيتون

بيتزا مارجريتا (ح) (ج) | ٦٥
صوص الطماطم، موزاريلال، الطماطم الكرزية،

زيت زيتون، جنب بارميزان، ريحان

بيتزا ببيروني | ٧٥
صلصة طماطم، ببيروني، خليط من جنب موزاريلال

وجنب بارميزان، ريحان، زيت زيتون،

بيتزا بدجاج تكا  (ح) (ج) | ٧٥
صلصة طماطم ، دجاج مدخن ، موزاريلال تكا،

بصل أحمر ، نعناع و زيت زيتون

احللويات 
كعكة الشوكوالتة فودجي  (ح) (ج) (بي) (م) | ٤٥

تقدم مع آيس كرمي الفانيليا

تارت الليمون  (ح) (ج) (بي) | ٤٥
تقدم مع التوت الطازج وصلصة التوت األزرق

إتون ميس  (ح) (ج) | ٤٥
فراولة طازجة وكرمية مخفوقة

طبق الفاكهة املوسمية | ٤٥
اختيار الشيف شرائح الفاكهة

اخلبز واللحوم 
كلوب ساندويتش (ح) (ج) (بي) | ٦٥

دجاج مطبوخ على نار هادئة ببطيء، خس رومني، حلم مقدد، شيدر، 
بيض مقلي ، طماطم ، بطاطا مقلية 

عش الغراب (الفطر) مع جنب املاعز (ج) (ح) | ٥٥
عش الغراب (الفطر) املكرمل، فطر متبورا ، جنب ماعز مدخن ، 

مايونيز ترافل ، بطاطس علي شكل وتد

ساندويتش شرائح اللحم  (ح) (ج) | ٦٥
حلم بقري مشوي، بصل مكرمل، جنب، أورجوال كبيرة احلجم، 

بطاطس على شكل وتد

برجر ساليدر واجيو املميز  (ح) (ج) | ٧٥
لفائف خبز البريوش ، خس بوسطن ، طماطم ، تتبيله 

مميزة ، فطر، بصل ، جبنة وبطاطا مقلية

برجر دجاج  (ح) (ج) | ٦٥
دجاج مغلف باخلبز املطحون، عجينة البطاطس، خس، 
سلطة كرنب، جوتشوجاجن مايو، السبانخ، بطاطا مقلية

شاورما (ح) (ج) | ٥٥
حلم بقري مفروم، خبز عربي، خس، طماطم، بصل، بقدونس 

صلصة الثوم، بطاطا مقلية
دجاج / حلم بقري

حلم الضأن بيتا "مطبخ البحر األبيض املتوسط" (ح)  (ج) | ٦٥
كفتة حلم، حمص، تبولة، طحينة ، زبادي ، بطاطس على شكل وتد

برجر نباتي | ٦٥
عجينة البطاطس ، فطر مكرمل، مايونيز سيالنترو ، بطاطا مقلية

تناول الطعام بدون أدوات تناول الطعام 
(تناول الطعام بيدك) 

ستاي الدجاج (قطع الدجاج املقلية)  (م) | ٦٥
يقدم مع صلصة الفول السوداني والليمون

اجلمبري "الروبيان" الصخري املطهو على الطريقة اليابانية 
(تيمبورا) (ح) (ج) | ٦٥

يقدم مع توبان دجان ، يوزو أيولي ، ليمون

احلبار املقرمش بامللح والفلفل السيشوان  (ح) (ج) | ٦٥
يقدم مع الفلفل احلار أيولي

كويساديال الدجاج  (ح) (ج) | ٦٥
دجاج مشوي ، بصل أحمر ، فلفل مشكل ، شرائح 

جنب الشيدر ، جنب مونتري جاك ، كرمية 
حامضة ، افوكادو مهروس مع شرائح البصل ، 

تورتيال ذرة

أجنحة الدجاج (ج) | ٦٥

احلديقة على الشاطئ
البطيخ اليوناني (ج) (م) | ٥٥

جنب فيتا منكه ، طماطم، خيار، ليمون، صوص التوابل

سلطة الفول السوداني املقرمش والكنوا التايالندية (م) | ٥٥
فول سوداني تايالندي، كرنب أحمر، جزر، و كينوا

سلطة بوراتا كابريس  (ح) (ج) | ٦٥
طماطم مجففة مقرمشة، خوخ، بصل مخلل،

جوز مكاداميا محمص، صوص الريحان، خبز فوكاسيا

سلطة سيزر (ح) (بي) | ٦٠
خس رومني، بيض السمان، صوص األنشوجة مع اخلبز احملمص،

طماطم محمصة وحلم مقدد
أضافات

دجاج | ٥٥
جمبري (روبيان) | ٦٥

سلطة لو ميريديان املميزة  (ب) | ٦٥
سمك السلمون املدخن، خضروات آسيوية، والشمام،

التني املنقوع، والزيتون ، والطماطم الكرزية

الصحن املميز
صحن بوذا البحر األبيض املتوسط | ٥٥

حمص، حمص، فلفل حلو، كزبرة، جزر، زيتون ، خيار ،
طماطم كرزية ، فجل ، ليمون ونعناع

صحن الصيف | ٥٥
سلطة الكينوا ، بطاطا حلوة محمصة ، بذور الرمان ، األفوكادو،

اجلوز ، توت اجلوجي، بذور دوار الشمس ، الفجل ، التفاح ، واكامي،
العسل ، جوز الهند مع صوص التفاح

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع الضرائب والرسوم احمللية ورسوم اخلدمة املنطبقة.
(ج) نباتي       (بي) بيض       (ح) مشتقات األلبان       (ب) مأكوالت بحرية       (م) مكسرات

ُيرجى إخبار القائم على أخذ طلبك إذا لديك أي متطلبات غذائية خاصة، مبا يف ذلك احلساسية من الطعام
أو أي نوع من عدم التحمل يجب أن نكون على دراية به عند إعداد طلبك من القائمة.

صلصة وصوص 
اختر الصلصة التي تفضلها

(حارة كورية أو سيراتشا أو بيري بيري)


