
Smoked aubergine, pomegranate 45 

باذنجان مدخن مع الرمان

Seasonal vegetable salad,   
sumac vinaigrette 68

سلطة الفتوش، الخل مع السماق

Sea bream ceviche, leche de tigre 95 

 سيفيتشي سمك السيبريم،  صلصة ليِش ده
تيغر

Red tuna tataki, sesame 140

تتاكي التونة الحمراء الني، سمسم

Wagyu beef tiradito with spices & loomi 150 

لحم واغيو تيراديتو مع التوابل و الليمون

Shrimp toast 90 

خبز مع الروبيان

Gold caviar, blini 
كافيار ذهبي ، بليني

50 G  MARKET PRICE 

Citrus composition, almond granité 40 

مجموعة من الحمضيات مع ثلج اللوز

Exotic fruit and ginger composition 40  
sweet corn ice cream

فواكه مبردة مع آيس كريم الزنجبيل و الذرة

Orange blossom pastilla, frozen mint tea 40 

رقائق رفيعة من عجين الفطير
 بنكهة البرتقال و ثلج الشاي مع النعناع

Ice cream and sorbet 40 

آيس كريم مع مثلجات بنكهات متعددة

Paris-Dubaï    80 

 باريس- دبي

Rum baba, whipped Chantilly    90 

رم سافارين، كريمة

Signature dishes 

Net prices in AED, tax and service included

Cookpot of small spelt,  155 
mushrooms and crustacean

 قمح مقرمش مطهي مع مرق الفطر ، روبان
صلصة الفطر مع الشمر و الثوم

Lobster artisanal pasta   200 

 معكرونة اللنجويني مع صلصة االستكوزا
 مطهية مع  الزنجبيل والهريسة

Primavera-style casarecce  110

َرجس و جزر ازيالء نبات أسَب  معكرونة كاساريس، ب
يقدم مع صلصة الِبستو

Hammour, green asparagus & turmeric  160

رُكم مع  سمك هامور، نبات أسبارغس و صلصة ُك
زنجبيل

Line-caught sea bass, lemon & capers 280 

  سمك السيباس، ليمون و نبات الكبر

Line-caught red tuna 200 

سمك التونة الحمراء

Rump of veal in a cocotte, 
anchovy-olive condiment 

ار هادئة مع صلصة  لحم العجل مطهي على ن
  األنشوجة و الزيتون

150 G  110 

300 G   220

Black Angus beef fillet 
 لحم فيليه انغوس أسود

150 G  240  

300 G   480 

Sautéed rice, green beans,  
mashed potatoes, green salad

الكريمة, بطاطس خ ب ان معكروني ميكس, سب
مهروسة , سلطة خضراء

ADDITIONAL SIDE   35

SAUCES & CONDIMENTS
Peppered, Béarnaise, Satay

يز ,صلصة الفلفل ,صلصة ساتيه  رن ي  صلصة ب
ADDITIONAL SAUCE   15

YOUR CHOICE OF SIDES

Wagyu prime rib   975 

لحم واغيو الضلع الفاخر

Roasted corn-fed chicken,   
confit lemon  

 دجاج مشوي مغذى على الذرة، كونفيت الليمون
 WHOLE - 500 - كامل

 HALF - 280 - نصف


