STARTERS
Burrata (D) (G*)

Persian Feta &

املقبالت

Cucumber and

With Heirloom Tomato and balsamic reduction Asian Leaves (D) (N) (V)
Tofu Gazpacho (V) (N) (HEALTHY)
)D) (G*(  بوراتاWith Pomegranate, Pistachio and Caramelized Fresh cucumber, mint, basil Avocado
 بيستو الريحان، طامطم هريلومBanana Shallots
and Tahini
)D) (V) (N( جنب فاريس وخضار آسيوي
)) (صحيV) (N( جازباتشو الخيار والتوفو
Home-made Mushroom and Pommery

Mustard Quiche (V) (D) (G)

 بصل، موز بالكراميل، فستق حلبي،رمان

 صلصة الحبق واألفوكادو والطحينة، نعناع،خيار طازج

With Green asparagus, Rosemary and Wild
Foie Gras Terrine (D) (G*)
Cherry Tomato Gazpacho (S)
Rocket Salad
With Toasted Fruit Bread and Apple & Date
With Omani Prawn & Orange Tartare
 كيش الفطر وخردل بومرييChutney
)S( جازباتشو الطامطم الكرزية
)V) (D) (G( بالطريقة املنزلية
)D) (G*( تريين كبد البط
روبيان عامين وتارتار الربتقال
 سلطة جرجر، روزماري،هليون أخرض

 صلصة التفاح والتمر،خبز محمص بالفاكهة

Kale & Quinoa Salad (V) (N) (HEALTHY) Salmon Cake (S) (D) (G)

Thai Chicken Soup (D) (S)

With Coconut Milk, Forest Mushroom and
With Citrus, Walnuts and Dried Fruits
With Lemongrass Hollandaise and Asian Salad Bamboo Shoot
)) (صحيV) (N( سلطة اللفت والكينوا
)S) (D) (G( كعكة السلمون
)D) (S( شوربة دجاج تايالندية
 الجوز والفاكهة املجففة،مع الحمضيات
 سلطة آسيوية، صلصة هوالنديز،عشبة الليمون

 براعم البامبو، فطر،ليب جوز الهند

Mezzeh Platter (D) (N) (G*) (Serves 2)
Indigenous Lentil Soup (D) (V)
With Romaine Lettuce, Choice of Beef or Turkey Hummus, Fatoush, Babaganush, Tabbouleh
With Zataar Labneh
Kibbeh and Sambousek
Bacon and Anchovies
شوربة عدس عىل
)) (يكفيلشخصنيD) (N) (G*( طبق مازة
)D) (S) (G*( سلطة دجاج مشوي
)D) (V( الطريقة املحلية
Grilled Chicken Salad (D) (S) (G*)

 واختيارك من البيكون البقري أو الديك،خس الرومني
الرومي أو األنشوفة

 سمبوسك، كبة، تبولة، بابا غنوج، فتوش،حمص

MAIN COURSE FROM THE GRILL
Australian “1824” Cube Roll Steak
Argentinean Beef Filet
New Zealand Lamb Chops
Corn Fed Baby Chicken

SAUCES SELECTIONS

Spicy Chili (V) Red Wine (A) (G)
Pepper Sauce (G) Citrus Hollandaise (D)
Tomato Sauce (V) Béarnaise (D)
Lemon Butter (D)
 فيليه,» أسرتايل1824« ستيك كيوب رول
تشكيلة الصلصة
 رشائح ضأن نيوزيلندي,بقري أرجنتيني
)A) (G( ) نبيذ أحمرV( فلفل حار
دجاج تغذى عىل الذرة
)D( ) هوالنديز حمضياتG( صلصة الفلفل

Jumbo Prawns
Market Fresh Fish Selection

*Our fish and seafood are fresh and ordered
every morning from a local fish market . Ask
your server for today’s catch.
روبيان حجم كبري
)(قسم األسامك الطازجة من السوق

 حيث يتم،* تقدم األسامك وامألكوالت البحرية طازجة
 استفرس من.طلبها كل صباح من سوق السمك
.النادل عن صيد اليوم

لبنة بالزعر

أطباق املشاوي الرئيسية

SIDE DISHES SELECTIONS

Garden Greens (V) Mediterranean Vegetables
(V) Mashed Potatoes (V) French Fries (V)
Chilled Couscous (V) (G)
Steakhouse Chips (V) Sautéed Spinach (V)
Plain Baked Potatoes (V)

Or with Toppings:

)D( ) بريانيزV(  صلصة طامطمBaked Beans (V) Cheese (D)
)D(  زبدة بالليمونBeef or Turkey | Bacon Sour Cream (D)

تشكيلة األطباق الجانبية

) بطاطا مهروسةV( ) خضار البحر املتوسطV( خضار
)V) (G( ) كسكيس باردV( ) بطاطا مقليةV(
)V( ) سوتيه السبانخV( رقائق بطاطا
)V(بطاطا مشوية سادة

:أو مع إضافات

) بيكون اللحم البقري أوD() جنبV( فاصوليا بالفرن
)D(الديك الرومي كرمية حامضة

(V) - Vegetarian (D) - Contains Dairy (N) - Contains Nuts (S) - Contains Seafood (A) - Contains Alcohol (G) - Contains Gluten
(G*) - Ingredient that contains gluten can be removed

 يحتوي على الكحوليات- )A(  يحتوي على المأكوالت البحرية- )S(  يحتوي على المكسرات- )N(  يحتوي على األلبان- )D(  طبق نباتي- )V(
.  يمكن تقديم الطبق بدون المكونات التي تحتوي على خبز القمح- )G*(  يحتوي على خبز القمح- )G(

AL MAHA REVISITED CLASSICS
Dorado Fish & Chips (S) (G)

Grilled Lamb Kofta (D) (G*)

أطباق املها الكالسيكية

Pizza “Portobello” (D) (V) (G)

Served with Mushy Peas and
With Pita Bread and Herbed Labneh
Mozzarella, Portobello Mushroom, Garlic and
Home-made Tartar Sauce
)D) (G*(  كفتة لحم ضأن مشويةParsley
)S) (G( سمك دورادو والبطاطا املقلية
)D) (V) (G( »بيتزا «بورتوبيلو
مع خبز عريب ولبنة باألعشاب
يقدم مع بازيال مهروسة وصلصة تارتار بالطريقة
وبقدونس
 ثوم، فطر بورتوبيلو،موزاريال
Butter Chicken (N) (D) (G*)
املنزلية

Prawns & Scallops
Thai Green Curry (S) (D)

With Rice and Paratha Bread
Pizza Cruda (D) (G)
)N) (D) (G*(  دجاج بالزبدةTopped with Dry Aged Beef Iberico, Rucola and
 مع أرز وخبز باراتاGrana Padano
)D) (G( بيتزا كرودا
Penne Rigate (V) (G)

Coconut Cream, Lemongrass and Green
 جرانا بادانو، جرجري،يعلوها هام بقري معتق ومجفف
Vegetables, Served with Steamed Rice
Olive Oil, Cherry Tomato, Black Olives, Garlic
 األخضر الكاري بصلصة واألسكلوبand Red Chili Flakes
Pizza Pepperoni (D) (G)
)S) (D( التايالندية
)V) (G(  بيني ريجايMozzarella, Blue Cheese, Peperoni and Onion
كريمة جوز الهند وعشبة الليمون والخضراوات
 ثوم ورقائق، زيتون أسود، طامطم كرزية،زيت زيتون
)D) (G( ي بيتزا
الخضراء ويقدم مع األرز المطهو على البخار
الفلفل األحمر الحار

AL MAHA SANDWICHES

The Al Maha Beef Sandwich (D) (N) (G) Smoked Salmon (S) (D) (G) (HEALTHY)

جبنة موتزاريال وجبنة زرقاء وقطع البيبروني وحلقات
البصل

ساندويتشات املها

Mix Vegetable Quesadillas (D) (V) (G)

With Grain Mustard, Tomato, Onion, Choice of Served with Fresh Cheese and
Arabic Bread Served with Crème Fraiche and
Beef or Turkey Bacon and our own Relish
Whole Grain Bread
Guacamole
)D) (N) (G( ساندويتش لحم بقري املها
)) (صحيS) (D) (G( دخن س
)D) (V) (G( كساديا تشكيلة الخضار
 اختيارك من بيكون اللحم، بصل، طامطم،خردل الحبوب
البقري أو الديك الرومي ونكهتنا املميزة

Turkey & Halloumi Sandwich (D) (G)

يقدم مع الجبنة الطازجة والخبز ال ُمعد من الحبوب
الكاملة

خبز عريب يقدم مع كرمية طازجة وغواكامول

Chicken Club Sandwich (G)

Chicken Breast, Choice of Beef or Turkey Bacon,
Toasted Pitta Bread, Cheese, Smoked Turkey
Egg, Tomato and “Al Maha Mayo”
served with Tzatziki Sauce
)G( كلوب ساندويتش دجاج
)D) (G( ساندويتش ديك رومي وحلومي
 يقدم مع، ديك رومي مدخن، جنب،خبز بيتا محمص
صلصة تزاتزيي

DESSERTS

Yuzu Crème Brûlée (D) (G*)

 اختيارك من بيكون اللحم البقري أو الديك،صدر دجاج
» و«مايونيز املها، طامطم، بيض،الرومي

الحلويات

Raspberry & Beetroots (D) (V) (G*)

Home-Made Ice-Creams (D) (V)

Home-MadeSorbets of the Day (V)

Assorted Fresh Fruit Plate (V)

Yuzu Curd, Dehydrated Ginger, Candied Fruit Beetroot Puree, Labneh Ice Cream, Fresh
Caramel, Chocolate, Coffee, Cookies &
Short Bread
Cream (G), Funky Monkey (G), Hazelnut,
Raspberries and Pistachio Crunch
)D) (G*( يوزو كريم برويل
)D) (V) (G*(  توت العليق والشمندرRaspberry, Strawberry Cheesecake (G),
 خبز بالفاكهة املغلفة بالسك، زنجبيل جاف، توت العليق الطازج خثارة يوزو، آيس كريم باللبنة، بوريه الشمندرTiramisu (G), Vanilla
والفستق الحلبي
آيس كريم محرض عىل
DulceyChocolate FondantTart (D) (N) (G)
)D) (V( الطريقة املنزلية
Chocolate Single origin 71%, Toffee Ice Cream
Quinoa & Oats Tart (V) (N) (HEALTHY)
 فانيك،)G(  كوكيز وكرمية، قهوة، شوكوالتة،كراميل
and Salted Peanuts
With Dates and Pecan Nuts
،)G(  تشيز كيك الفراولة، توت العليق، بندق،)G(مانيك
)D) (N) (G( تارت فوندان شوكوالتة دولي
)) (صحيV) (N( تورتة الكينوا والشوفان
 فانيا،)G( ترياميسو
 فول،آيس كريم التويف%، 71 شوكوالتة أحادية املنشأ
 وجوز البقان،مع التمر
سوداين مملح

Al Maha’s own Saffron
and Nuts UmAli (N) (D) (V) (G)

)V( طبق تشكيلة الفاكهة الطازجة
سوربيت اليوم املحرض
)V(  بالطريقة املنزليةAvocado Ice Cream (V) (HEALTHY)

طبق أم عيل املميز من املها
Served with Warm Avocado Brownie
)N) (D) (V) (G(  بالزعفران واملكرساتContinental Cheese Plate(N)(D)(V)(G*)
)) (صحيV( آيس كريم الفراولة
With Grapes and Al Maha Chutney
.يقدم مع براوين األفوكادو الساخن
)N) (D) (V) (G*( طبق أجبان عاملية
مع عنب وصلصة املها

(V) - Vegetarian (D) - Contains Dairy (N) - Contains Nuts (S) - Contains Seafood (A) - Contains Alcohol (G) - Contains Gluten
(G*) - Ingredient that contains gluten can be removed

 يحتوي على الكحوليات- )A(  يحتوي على المأكوالت البحرية- )S(  يحتوي على المكسرات- )N(  يحتوي على األلبان- )D(  طبق نباتي- )V(
.  يمكن تقديم الطبق بدون المكونات التي تحتوي على خبز القمح- )G*(  يحتوي على خبز القمح- )G(

