
* All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees, and taxes.
(SF) - Seafood, (D) - Dairy, (G) - Gluten, (N) - Nut, (V) -Veg, (SS)¬-Sesame seeds. (E)EGG, (S)Soybeans

 Please inform our team of your dietary requirements and indicate any food allergies or intolerances.

SALAD
MYKONOS SALAD (D) | 50

Feta cheese, heirloom tomato, cucumber, arugula, basil oil, 

CAESAR SALAD(D/G) | 50
Baby gem, chorizo, parmesan, croutons 

CAESAR CORN FED CHICKEN BREAST (D) | 60
CAESAR CHARRED OCTOPUS (SF/D) | 70

CAESAR JUMBO PRAWNS (SF/D) | 80

MEDITERRANEAN BUDDHA DIPS BOWL | 65
Hummus, Melitzanosalata (eggplant dip), feta cheese, sun-dried 

tomato dip, olives dip. Served with Crudities 

OYSTER FINEDECLAIR 3/6 (SF) | 70/125
Mignonette, tabasco, lemon & lime 

SUSHI 
CREAMY SALMON TIGER PRAWN(SF/G/D/S/E) | 65

Avocado, cream

YOGAN DYNAMITE(SF/E/G/SS) | 70
Crabmeat, tobiko, spicy mayo

ATSUI TEMPURA (SF/G/E/D) | 80
Assorted fish, avocado, asparagus

HOT BITES 
MARQUIS SAUSAGE (D/G) | 55

Tomato onion salad, artisan bread, creamy feta 

FRIED CALAMARI (SF/D) | 55
Sa�ron aioli, lime 

SOUTHERN CHICKEN TENDER(G/D) | 60
Bbq coleslaw, honey mustard dip, fries

FISH & CHIPS(SF/G/D) | 65
Coated cod fingers, fries, tartar sauce

SANDWICHES 
CLUB SANDWICH | 65

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

SOUTHERN CHICKEN BURGER | 75
Chipotle mayo, baby gem, tomato, bbq colleslow, fries 

WAGYU BURGER (G/D) | 90
Creamy tru�e, caramelized onion& fries  

BEACH REFRESHER
SORBET SELECTION, (Per scoop) | 25

Mango, strawberry,  mandarin  

FRUIT ON ICE | 45
Honey yogurt sauce, coconut flasks  

MYKONOS SUMMER BOWL(G/D) | 55
Ice cream, cream chantilly, mix berries, crunches 

KIDS MENU
CHEESE SANDWICHES | 30

Melted cheddar cheese, tomato, fries  

CHICKEN TENDER | 35
Bbq sauce, fries

FISH & CHIPS(SF/G/D) | 35
Tartar sauce, fries

BEEF SLIDER | 45
Tomato, baby gem, burger sauce, fries 

ICE CREAM (PER SCOOP) | 15
Vanilla, chocolate 

By Mykonos Restaurant & Lounge



مرطبات الشاطئ
أيس كرمي متنوع "سوربت" | ٢٥

ماجنو، فراولة، يوسفي

فواكه مثلجة (ن) | ٤٥
صوص الزبادي مع العسل ، شرائح جوز الهند 

بولة ميكونوس الصيفية | ٥٥
آيس كرمي، كرمية مخفوقة، توت متنوع 

قائمة طعام األطفال بالشاطئ واملسبح
ساندويتشات جنب (ج) (ح)| ٣٠

جنب شيدر ذائب ، طماطم ، بطاطس مقلية 

دجاج تندر (ج) (ح)| ٣٥
صوص الشواء، بطاطس مقلية 

سمك ورقائق البطاطس املقلية (ب) (ج) (ح) | ٣٥
صوص الترتار، بطاطس مقلية 

شرائح حلم البقر (ج) (ح) | ٤٥
طماطم ، خس روماني ، صوص البيرجر، بطاطس مقلية

آيس كرمي (ح) | ١٥
فانيليا، شوكوال

مقبالت ساخنة
نقانق مرقاز حلم ضأن (ج) (ح) | ٥٥

سلطة طماطم مع بصل، خبز آرتيزان، فيتا كرميي

كاليماري مقلي (ج) (ب) | ٥٥
مايونيز مع الزعفران، حامض

دجاج اجلنوب املقرمش (ج) (ح) | ٦٠
سلطة كرنب، خردل مع العسل،بطاطس مقلية

سمك وبطاطس (ج) (ح) | ٦٥
سمك مقلي، بطاطس مقلية، صلصة التارتار

الساندويتشات
كلوب ساندويتش | ٦٥

دجاج مطهي ببطء، خس روماني، حلم مقدد ، جنب شيدر ، بيض مقلي ، 
طماطم ، بطاطس مقلية 

بيرجر دجاج اجلنوب (ح) (ج) | ٧٥
مايونيز، خس روماني، طماطم، صوص الشواء، بطاطس مقلية 

برجر واجيو | ٩٠
مايونيز كرميي، بصل مكرمل، بطاطس مقلية  

املقبالت
سلطة ميكونوس (ح) | ٥٠

جبنة فيتا ، طماطم هيرلوم ، خيار ، جرجير ، زيت ريحان 

سالطة سيزر (ح) (ج) | ٥٠
خس روماني،شوريزو، جنب بارميزان، خبز محمص

سلطة سيزر مع صدور الدجاج (ح) | ٦٠
سلطة سيزر مع أخطبوط مشوي على الفحم (ب) (ح) | ٧٠

سلطة سيزر مع روبيان جامبو (ب) (ح) | ٨٠

صحن بوذا البحر األبيض املتوسط | ٦٥
حمص، حمص، فلفل حلو، كزبرة، جزر، زيتون ، خيار ،

طماطم كرزية ، فجل ، ليمون ونعناع

محار طازج ٦/٣ (ب) | ١٢٥/٧٠
مع توابل ميجنونتي ، تابسكو، ليمون و حامض

سوشي
سلمون مع اجلمبري الكرميي (ب) (ج) (ح) (ص) (بي) | ٦٥

أفوكادو، كرمية

يوجان ديناميت (ب) (بي) (ج) (س) | ٧٠ 
حلم كابوريا، توبيكو ، مايونيز حار 

آتيسو متبورا  | ٨٠
أسماك متنوعة، أفوكادو، هليون

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.

مقدم من مطعم والونج ميكونوس


