أنا جوعان
قل أنا جوعان ولك أرقى األطباق مختارة من رئيس الطهاة

FEED ME

قائمة أ طباق واحدة اختيارية لكل الطاولة

Just say “feed me” & we`ll serve up a selection of chefs favourite dishes
One menu to be selected by the whole table

مزات

MUNCHIES

 دورات4

4 courses

 للشخص450

450 per person
750 with wine pairing

~
~

جوعان

HUNGRY
6 courses

 دورات6
 للشخص550

~

مجوع

550 per person
950 with wine pairing

~

FAMISHED
8 courses

 دورات8

650 per person

 للشخص650

1150 with wine pairing

All prices are in AED and inclusive of a 10% municipality fee & 10% service charge

. أجور خدمة10 %  رسوم بلدية و10 %  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

-

SNACKS

المأكوالت الخفيفة

Wood fired garlic flat bread, caponata, pistachio & feta (n) 35

35 ) فستق حلبي وجبنة فيتا (م، كابوناتا،خبز بالثوم من فرن الخشب

Goat’s cheese 'churros' truffle honey, goat’s cheese salt 40

40  جبنة ماعز،حلوى تشوروس المحضرة من جبنة الماعز وصلصة العسل بالفطر

‘English Breakfast tea & toast’ mushroom, bone marrow, gentleman's relish 30/ person

) (للشخص30  ريليش جينتلمان، نخاع العظم على التوست،شاي الفطور اإلنجليزي مع توست الفطر البري

‘Social dog’ duck & foie gras sausage, brioche & caramelized onions 60

60 نقانق لحم البط وكبدة اإلوز "سوشيال دوغ" خبز بريوش وبصل ُمحلى

Puffed sage & onion crackers, Parmesan aioli 25

25 صلصلة األيولي بالثوم والبارميزان،رقائق البصل وعشبة المريمية

RAW

المأكوالت النيئة

Salad of snow peas, Persian feta, mint & radish 60

60  نعناع وفجل، جبنة فيتا الفارسية،سلطة البازالء

Seared yellow fin tuna, avocado purée, salted cucumber & wasabi 85

85  خيار مملح وصلصة الواسابي، هريس األفوكادو،تونا يلو فن

Raw, pickled and salt baked beetroot, chargrilled focaccia 75

75 شمندر مخلل و مملح مع خبز الفوكاشا المملح

Hand chopped beef tartare, horseradish cream, egg yolk jam, truffle & balsamic dressing 85

85  صلصة البلسميك بالفطر، مربى صفار البيض، كريمة الفجل الحار،تارتار العجل المفروم باليد

COLD

المأكوالت الباردة

Italian beef tomato, burrata, 25 years aged balsamic, tomato salt 90

90  ملح الطماطم،ً عاما25  خل بلسميك معتق لمدة، جبنة بوراتا،طماطم إيتاليان بيف

Atlantic crab, roasted cauliflower purée, coriander, sesame dressing 115

115  صلصة السمسم،كزبرة،هريس القرنبيط،سزطان البحرمن أظلنتيك

Confit turkey & foie gras terrine, cranberry compote, crystalised hazelnuts (n) 85

85 ) لوز وبريوش (م، مربى الكرز،تيرين كبدة اإلوز وكونفي البط

Chargrilled octopus, piquillo pepper piperade, salsa verde 90

90 اخطبوط مشوي على الفحم فلفل البكيوو و الصلصة الخضراء

All prices are in AED and inclusive of a 10% municipality fee & 10% service charge
(N) Nuts

. أجور خدمة10 %  رسوم بلدية و10 %  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي
)م ( مكسرات

الباستا واألرز
90 ‘ريزوتو ميالنيزي‘ أسو بوكو لحم العجل
90  مرقة الطهي، لحم بط مفتت، هريس البصل األبيض،أغنولوتي بفخذ البط
90 عشبة المريمية وفتات بازميزان،فطرجيرول، يقطين محمر،بطاطا نيوكي

90 )ريكوتا تورتيلوني مع ليمون و سلطعون البني مع جبن البكورينو و صلصت روكت (م

PASTA & RICE
Risotto of cèpes, confit eryngii mushrooms, gremolata, mascarpone 90
Duck leg agnolotti, white onion purée, duck crumble, cooking juices 90
Potato gnocchi, roasted pumpkin, wild mushrooms, crispy sage & Parmesan 90
Lemon ricotta tortelloni, brown crab, Pecorino & rocket pesto, candied pine nuts (n) 90

البيتزا

SOURDOUGH PIZZA

85 جبنة ريكوتا المملحة، جبنة الموزاريال،ريحان،  بصل على الفحم،طماطم

Heritage tomato, mozzarella, charred onions, basil, salted ricotta 85

85 روكيت،بصل محلى، شرائح الواغيو،جبنة ريبلوشون

Reblochon cheese, Wagyu cecina, caramelised onions, rocket 85

85 ) كوسا مشوية على الفحم وجبنة بوفالو ريكوتا (م، بيستو الريحان،لحم خروف مفتت

Pulled lamb, basil pesto, chargrilled courgette & buffalo ricotta (n) 85

85 ثوم وبقدونس،هريس الفطر،جبنة تاليجيو،فطر

Roasted mushrooms, Taleggio cheese, cèpe purée, garlic & parsley gremolata 85

األسماك والمأكوالت البحرية

FISH & SHELLFISH

150 صلصة سرطان البحر بالفلفل الخار، سلطة باك شوي،زبدة بالثوم،جمبري مشوي على الفحم
135 الكمأة،قرنبيط بالجبنة،سلمون مدخن
165 سامفيا ر،ليمون أمالفي،صلصة بلح البحر، فاضوليا كوكو،سمك القد
175 هريس الخبز االسمر،كرفس، فطر فريغوال،سمك الباس على البخار

اللحوم
175 صدر البط المعسل مع كبد البط عرق السوس اللفت و صلصة البرقوق
175 شيمي دي رابا ولفت أبيض،أعشاب،،لحم الخاصرة وكتف خروف فيكتوريا
150 يوركشاير بودينغ، فجل حار،درة مشوية،لحم ضلع العجل مشوي على الفحم
225 صلصة بيرنيس،بطاطس مقلية،غ300"ستيك الضلع لحم بقر"أونيكس

Chargrilled tiger prawns, garlic butter, pak choi, chilli crab dressing 150
Hot smoked salmon, pickled pear, parsnip, parsley veloute 135
Cod loin, palourde clams, cauliflower, lovage, samphire 160
Steamed seabass, bergamot marmalade, fennel, salsify 175

MEAT
Honey glazed duck breast, seared foie gras, liquorice, turnip, plum chutney 175
Victoria lamb loin, aubergine Parmigiana, smoked aubergine purée 175
BBQ veal short rib, charred sweetcorn, horseradish, Yorkshire pudding 150
Black Onyx beef ribeye 300g, triple cooked chips, Béarnaise sauce 225

. أجور خدمة10 %  رسوم بلدية و10 %  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي
)م ( مكسرات

All prices are in AED and inclusive of a 10% municipality fee & 10% service charge
(N) Nuts

قصيدة جمال الطبيعة

THERE IS A PLEASURE

م حلو ٌة تزهو مألنَ الكونَ أنوارا
نجو ٌ

IN THE PATHLESS WOODS,

نراها في السما تعلو وتهدي سائراً حا َر

ب للسما صا َر
وفي أوساطها قمر كقل ٍ

THERE IS A RAPTURE ON THE LONELY SHORE,

ودفء الشمس نرقبه شروقاً منها إبكارا
THERE IS SOCIETY, WHERE NONE INTRUDES,

العشب حوت بحراً وأنهارا
وأرض زانها
ُ
BY THE DEEP SEA,

وأشجاراً لنا ظل جنينا منها أثمارا
AND MUSIC IN ITS ROAR:

مطر على الوديان قد سا َر
وعذب الماء من
ٍ

I LOVE NOT MAN THE LESS,

ع والبش َر
جواداً كان مدرارا ليسقي الزر َ

فلتك طبيعة غناء غدت للفكرِ أسرارا

هار
إل ُه الكو ِ
ن سواها عليها كان ق ّ

BUT NATURE MORE

Lord Byron

