
SALADS

Burratta (D, G, V)          70
Cherry tomato, balsamic reduction, extra virgin olive oil

Greek Salad (D, G, V)         60
Breaded feta, tomatoes, capsicum, kalamata olives

Zaytoun Salad (N, D, V)    65
Wild rocket, cherry tomato, figs, walnuts, Gorgonzola
pomegranate dressing

Niçoise Salad (E, F)         50
French beans, tuna, olives, broccoli, caper berries
vinaigrette dressing  
 

Caesar Salad (D, E, F G, S)    40
Romaine lettuce, anchovies, croutons, quail egg, parmesan 
served with choices of:
 Grilled chicken breast    45
 Sauté prawns      55

Falafel Platter (D, G, Ss, V)     45
Homemade falafel, baby gem lettuce, hummus yogurt

Chicken Wings (D, G)         55
Iceberg lettuce, garlic, herb dressing 

Crispy Calamari (E, G, S)         45
Aioli, spicy tomato sauce

Zaytoun Prawns (E, D, G, S)         60
Fried prawns, garlic, ancho chili, herb butter

Saganaki (E, D, G, V)         55 
Pan fried Greek cheese, rocket leaves, Kumquat
currant glaze    

STARTERS

SOUPS

Wild Mushroom Soup (D, G)        45
Truffle oil
 
Zaytoun Seafood Soup (F, G, S)        55
Blue mussels, river prawns, sea bass, garlic bread

Shorbat Adas (G, V)          35
Lentil soup, lemon wedges, toasted Arabic bread

Paillarde Ciabatta (D, E, G)         50
Grilled chicken breast, rocket leaves, piquant dressing

Zaytoun Club (D, E, G)         55
Grilled chicken, turkey bacon, boiled egg, emmental cheese

Cheese Burger (D, E, G)      55
Prime U.S. beef, onion confit, molten cheese

Grilled Vegetable Saj (D, G, V)        45
Homemade saj bread, grilled vegetables, zaatar dressing

SANDWICHES 

 (D) Dairy, (E) Egg, (F) Fish and fish products, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (Ss) Sesame seeds (V) Vegetarian
All Prices are in AED, inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge

Served within 15 minutes



PASTAS & PIZZAS

Mushroom & Truffle Tagliatelle (D, G, V)       75
Sauté wild mushrooms, truffle oil, cream sauce

Seafood Spaghetti (F, G, S)         80
Market fresh seafood, basil, cherry tomato sauce

Whole grain rotini aglio olio (D, G, N, V)       65
Roasted vegetables, garlic olive oil, pine nuts

Margherita Pizza (D, G, V)         55
Basil leaves, tomato sauce, fresh mozzarella

Misto Mare Pizza (D, F, G, S)        70
Prawns, mussels, fish, calamari

Braesola Pizza (D, G)         70
White pizza, rocket leaves, dried beef, parmesan

Mediterranean Pizza (D, G, N, V)        65
Marinated Mediterranean vegetables, rocket leaves, pesto

Zaytoun Pizza (D, G)         70
Marinated chicken tikka, shallots, bell peppers 

ZAYTOUN SPECIALTIES

Boneless Roasted Chicken (D)        105
Free range chicken, sauté baby spinach, Greek salad 

Arabic Mixed Grill (D)     145
Lamb kofta, lamb kebab, shish tawook, lamb chop
Arabian rice

Grilled Beef Tenderloin, (D, E)        120
Sauté vegetables, mushroom puree  

Lamb Shank Couscous (D, G, N)        120
Ratatouille couscous, roasted pumpkin

Sea Bass Tagine (F)          110
Green asparagus, basil potatoes, cumin, tomato sauce

Aeolian’s Salmon (F)          115
Cherry tomatoes, oregano sauté vegetables

Seafood Platter (D, F, G, S)         170
King prawns, scallop, calamari, sea bass, mussels
garlic lemon sauce  
 
Risotto ai Fungi (D, V)         80
Wild mushroom, pecorino, sweet garlic

Rib Eye (D, G)          150

Tenderloin (D, G)          190
 
Striploin (D, G)         155
  
All served with choice of mashed potato, hand cut potato 
or grilled vegetables

U.S. PREMIUM BEEF SPECIALITIES
Pistachio Cherry Tiramisu (D, E, G, N)       35
Vanilla ice cream 

Pineapple & Coconut Decadence (D, E, G)       40
Chocolate cake, vanilla whip 

Exotic Fruit Infusion (D, E)         35
Lemon cello sorbet Japanese pearl 

Trilogies of Ice Cream (D, E, G)       35
Chocolate wafer   

DESSERTS

 (D) Dairy, (E) Egg, (F) Fish and fish products, (G) Gluten, (N) Nuts, (S) Shellfish, (Ss) Sesame seeds (V) Vegetarian
All Prices are in AED, inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge

Served within 15 minutes



  السلطة 
70 جبن بورتا )د، غ، ن(      

طماطم كرزية، خل بلسمك، خل زيت الزيتون المركز

60 سلطة يونانية )د، غ، ن(      
جبن فيتا بالكعك، طماطم، فلفل حلو، زيتون

65 سلطة زيتون )مك، د، ن(     
جرجير، طماطم كرزية، تين، جوز، جبنة جورجونزوال

تتبيلة الرمان 

50 سلطة نيسواز )ب، س(      
فاصولياء فرنسية، تونة، زيتون، بروكلي، توت القبار

تتبيلة الخل

40 سلطة القيصر )د، ب، س، غ، مح(    
خس روماني، أنشوفة، خبز محمص، بيض سمان، جبن بارميزان

تقدم مع اختياركم  من:
45 صدر دجاج مشوي       
55 روبيان سوتيه       

45 طبق فالفل )د، غ، سم، ن(      
فالفل محضرة بالمطعم، خس صغير، حمص باللبن

55 أجنحة الدجاج )د، غ(      
خس آيس بيرج، ثوم، تتبيلة الريحان بالبقدونس

45 كاالماري مقرمشة )ب، غ، مح(      
آيولي، صلصة طماطم حارة

60 روبيان زيتون )ب، د، غ، مح(     
روبيان مقلي، ثوم، فلفل حار مجفف، زبدة باألعشاب

55 سغاناكي )ب، د، غ، ن(     
جبن يوناني محمر، أوراق الجرجير، برتقال ياباني

المقبالت

الساندويشات
50 شاباتا بالردي  )د، ب، غ(     

صدر دجاج مشوي، أوراق جرجير، تتبيلة الذعة

55 زيتون كلوب )د، ب، غ(     
دجاج مشوي، ديك رومي مقدد، بيض مسلوق، جبن امنتال

55 برجر بالجبن )د، ب، غ(     
شريحة لحم بقر أمريكي، كونفيت البصل، جبن مولتن

45 صاج الخضار المشوية )د، غ، ن(     
خبز صاج محضر بالمطعم، خضار مشوية، تتبيلة الزعتر

45 شوربة الفطر )د، غ(      
زيت الكمأة

55 شوربة زيتون بثمار البحر )س، غ، مح(    
بلح البحر األزرق، روبيان نهري، سمك الشبص، خبز بالثوم

35 شوربة عدس )غ، ن(      
عدس، أجنحة ليمون، خبز عربي محمص

الشوربات

)ك( يحتوي على كحول، )ن( للنباتيين، )ح( يحتوي على حبار، )س س( يحتوي على السمسم، )م( يحتوي على مكسرات، )ل( يحتوي على منتجات األلبان،
 )ض( يحتوي على بيض، )ج( يحتوي على الجلوتين، )س( يحتوي على سمك

جميع األسعار بدرهم اإلمارات وتشمل 10% رسوم بلدية و10% رسوم خدمة



أطباق زيتون الخاصة
105 دجاج بال عظم محّمر )د(     

دجاج المرعى الحّر، أوراق السبانخ الصغيرة سوتيه، سلطة يونانية

145 مشاوي عربية )د(       
كفنة لحم غنم، كباب لحم غنم، شيش طاووق، ريش غنم ، أرز عربي

120 خاصرة لحم بقر مشوية )د، ب(    
خضار سوتيه، فطر مهروس

120 موزات مع كسكس )د، غ، مك(    
كسكس مع صلصة الراتاتوي، يقطين محمر

110 طاجن سمك الشبص )س(     
هليون أخضر، بطاطس مع الريحان، كمون، صلصة طماطم

115 سالمون بصلصة األيوليون )س(    
طماطم كرزية، خضار باألوريغانو سوتيه

170 طبق ثمار البحر )د، س، غ، مح(     
روبيان كبير، محار البحر، كاالماري، سمك الشبص، بلح البحر

صلصة ثوم بالليمون

80 ريزوتو بالفطر )د، ن(     
فطر برّي، جبن بيكورينو، ثوم محلى

باستا وبيتزا
75 تالياتيلي بالفطر والكمأة )د، غ، ن(    

فطر سوتيه، زيت كمأة، صلصة كريمة

80 سباغتي ثمار البحر )س، غ، مح(     
تشكيلة من ثمار البحر، ريحان، صلصة الطماطم الكرزية

65 معكرونة حلزونة من الحبوب الكاملة )د،غ، مك، ن(  
خضار محمر، زيت زيتونبالثوم، صنوبر

55 بيتزا مارغريتا )د،غ، ن(     
أوراق الريحان، صلصة طماطم، جبن مازوريال طازجة

70 بيتزا ميستو ماري )د، س،غ، مح(    
روبيان، بلح البحر، سمك، كاالماري

70 بيتزا بريزوال )د، غ(      
بيتزا بيضاء، أوراق الجرجير، لحم بقر مجفف، جبن بارميزان

65 بيتزا البحر المتوسط )د، غ، مك، ن(     
خضار البحر المتوسط، أوراق الجرجير، ريحان

70 بيتزا زيتون )د، غ(      
دجاج متبل، كراث، فلفل حلو

)ك( يحتوي على كحول، )ن( للنباتيين، )ح( يحتوي على حبار، )س س( يحتوي على السمسم، )م( يحتوي على مكسرات، )ل( يحتوي على منتجات األلبان،
 )ض( يحتوي على بيض، )ج( يحتوي على الجلوتين، )س( يحتوي على سمك

جميع األسعار بدرهم اإلمارات وتشمل 10% رسوم بلدية و10% رسوم خدمة

لحم بقر أمريكي نخب أول
150 عين الضلع )د، غ(       

190 شريحة  خاصرة )د، غ(     

155 ضلع )د،غ(       

تقدم مع اختيارك من بطاطس مهروسة ، بطاطس حلقات أو خضار مشوية

حلويات 
35 تيراميسو بالكرز والفستق )د، ب، غ، مك(   

آيس كريم بالفانيليا

40 ديكادينس األناناس وجوز الهند )د، ب، غ(   
كعكة الشوكوالتة، كريمة الفانيليا

35 شراب الفواكة الغربية )د، ب(      
شراب الليمون مع األجاص الياباني

35 آيس كريم الثالثي )د، ب، غ(      
رقائق الشوكوالتة



BREAKFAST

Cereals | Coco Pops | Frosties | Fruit Loops | Honey Smacks (G) 10

Soft boiled egg on toast (E, G) 10

Scrambled eggs and cheese on toast (D, E, G) 10

Oatmeal with raisin (G) 10

Chicken rice porridge  10

Pancakes, cookie whipped cream, strawberries, maple syrup (D, E, G) 15

Fresh cut fruits and mango yoghurt (D) 20

TO START

Tomato soup (D) 10

Lentil soup  20

Chicken noodle soup (G) 15

Cheese sandwich with crudities (D, G) 20

Chicken nuggets, shoestring fries (D, E, G) 15

Penne pasta with meatballs (G) 25

Cheese and tomato pizza (D, G) 20

Chicken and vegetable fried rice (E) 20

Mini cheese burger, shoestring fries (D, G) 20

Crispy fish fingers, tartar sauce (D, E, G) 25

Bangers and mash (D)  20

Steamed cod fish, green vegetables (F) 30

DESSERT

Vanilla fudge Sunday (D, E) 25

Fresh fruit skewers, dipping sauce (D, G) 15

Warm chocolate brownie, vanilla ice cream (D, E, G) 20

 (D) Dairy, (E) Egg, (F) Fish and fish products, (G) Gluten
All Prices are in AED, inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge



فطور

حبوب | كوكو بوبس | فروستيز | فروتي لووبز | هوني سماكس )غ(  10 
 10 بيض مسلوق على خبز محمص )ب،غ( 
 10 بيض مخفوق على خبز محمص مع الجبن )د،ب،غ( 
 10 شوفان مع زبيب )غ( 
 10 حساء األرز مع الدجاج 
 15 بان كيك، كريم كوكي مخفوق، فراولة، شراب القيقب )د، ب،غ( 
 20 فواكة طازجة مقطعة مع لبن بنكهة المانجو )د( 

مقبالت

 10 شوربة طماطم )د( 
 20 شوربة عدس 
 15 شوربة نوديلز بالدجاج )غ( 
 20 ساندويش جبن مع خضار مقطعة )د،غ( 
 15 دجاج ناجتس، أعواد بطاطس مقلية )د،ب،غ( 
 25 باستا بينيه مع كرات اللحم )د،غ( 
 20 بيتزا جبن مع طماطم )د،غ( 
 20 أرز مقلي مع الدجاج والخضراوات )ب( 
 20 برجر مع الجبن صغيرة، أعواد بطاطس مقلية )د،غ( 
 25 أصابع السمك المقرمشة، صلصة المايونيز والبصل والمخلل )د، ب، غ( 
 20 سجق مع بطاطس مهروسة )د( 
 30 سمك القد مطهو على البخار، خضار خضراء )س( 

 
حلويات 

 25 حلوى مثلجات بالفانيليا)د، ب( 
 15 أعواد فواكة طازجة مع الصلصة )د، غ( 
20 براونيز شوكوالتة ساخنة مع آيس كريم فانيليا 

 )س( سمك، )ب( بيض، )غ( يحتوي على الغلوتين، )د( ألبان
كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 10 % رسوم خدمة و 10 %رسوم بلدية


