
 BEVERAGE



 

Non-Alcohol Beverage

1484 Co�ee
Espresso S/D 
Americano
Cappuccino
Coffee Latte
Flat White
Cortado
Piccolo
Emirati Blend (Hot/Cold)
Spanish Latte (Hot/Cold)
Turkish
Hot Chocolate

House Tea
English Breakfast 
Green 
Early Grey
Jasmine 
Moroccan 
Jebel Jais (Artemisia) 
Hibiscus 

Frappes
Caramel
espresso / caramel sauce / milk 

whipped cream

Nutella
espresso / nutella / vanilla ice-cream

honey / milk

Vanilla
espresso / vanilla powder / milk 

chocolate sauce / whipped cream

Filtered Co�ee
V60  
Chemex 
French Press   
Aero Press 

Mocktails
Puro Colada
pineapple / coconut puree / lime juice  

whipped cream

Lemon Mint
lemon juice / mint leaves / simple syrup

Virgin Mojito
mint leaves / lime / simple syrup / soda  

(choice of strawberry / passion fruit)

1484 View
passion fruit puree / orange juice  

cranberry juice / lime juice / ginger ale

Blue Lagoon
blue caracao syrup / simple syrup / soda  

lime juice

Cold Beverages
Cola / Diet Cola / Sprite / Fanta
Local Water L/S
Acqua Panna Still Water  L/S
S. Pellegrino Sparkling Water L/S

Energy Drink
Red Bull
Pocari Sweat

Iced Tea
Lemon
Peach

Freshly Squeezed Juices
Watermelon / Orange / Pineapple

All prices are in AED, inclusive of 5% VAT, 5% service charge and 7% destination fee

Alcohol Beverage  

Beer
Corona
Asahi
Heineken
Strongbow

Red Wine
Santa Vistana (House Wine)
merlot / chile 

Robert Mondavi Private Selection
pinot noir / usa

Gran Reserva Carmen
cabernet sauvignon / chile

Cawarra Lindeman
shiraz cabernet / australia

Guardian Peak (Mountain Wine)
merlot / stellenbosch / south africa

Argento
malbec / argentina

Cuvee Speciale
blend / france

White Wine
Santa Vistana (House Wine)
chardonnay / chile

Cawarra Lindeman
semillon / chardonnay / australia

La Reverence
sauvignon blanc / france

Argento
pinot grigio / argentina

Trebbiano d'Abruzzo
(Mountain Wine)
blend / lupi reali / organic wine / italy

Rose Wine
Kumala (Mountain Wine)
blend / south africa

Santa Vistana Rose (House Wine)
cabernet sauvignon / chile

Cuvee Speciale
blend / france

Rosé d’Anjou (Mountain Wine)
chemin des sables / france

Sparkling Wine
Prosecco Fantinel / italy
Champagne Veuve Cliequot / france

Vodka
Absolut
Grey Goose

Gin
Bombay Sapphire
Hendrick

Rum
Captain Morgan
dark / white

Whisky
Jack Daniel's
Chivas
Jameson
J/W Red Label

Cognac
Hennessy
Remy Martin V.S.O.P

Cocktails
Apple Martini
vodka / apple liqueur / lime juice / green apple

French 75
gin / prosecco / lemon juice / simple syrup

Old-Fashioned
whisky / bitter / orange / sugar

Aperol Spritz
aperol / prosecco / soda / orange slice
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املشروبات



 

 

املشروبات غ� الكحولية

قهوة 1484
إسبريسو عادي/دبل

أميريكانو
كابوتشينو
كافيه التيه
فالت وايت

كورتادو
بيكولو

الخلطة اإلماراتية (ساخن/بارد)
سبانيش التيه (ساخن/بارد)

قهوة تركية
هوت تشوكليت

الشاي
شاي الفطور اإلنجليزي

شاي أخضر
شاي إيرل غري
شاي الياسمين

شاي مغربي
شاي جبل جيس (أرتيميزيا)

كركديه

الفرابيه
الكراميل

إسبريسو / صلصة الكراميل / حليب / كريمة مخفوقة
النوتيال

إسبريسو / نوتيال / مثلجات الفانيال / عسل / حليب
الفانيال

إسبريسو / بودرة الفانيال / حليب / صلصة الشوكوال
كريمة مخفوقة

قهوة مفل	ة
V60 قهوة

قهوة كيمكس
قهوة فرينش بريس

قهوة إيرو بريس

املوكتيل
بورو كوالدا

أناناس / صلصة جوز الهند /عصير ليمون / كريمة مخفوقة
ليمون بالنعناع

عصير ليمون / أوراق النعناع / شراب سكري
فيرجن موهيتو

أوراق النعناع / ليمون / شراب سكري / صودا
(يتوفر خيار الفراولة أو باشن فروت)

1484 فيو
صلصة باشن فروت / عصير البرتقال / عصير التوت البري 

عصير الليمون / الزنجبيل
بلو الغون

شراب بلو كوراساو المركز / شراب سكري / صودا
عصير ليمون

املشروبات الباردة
كوال / دايت كوال / سبرايت / فانتا

مياه محلية كبيرة/صغيرة
مياه أكوا بانا كبيرة/صغيرة

مياه سان بيليغرينو الفوارة كبيرة/صغيرة

مشروبات الطاقة
ريد بول

بوكاري سويت

شاي مثلج
بالليمون

بالدراق

عصائر طازجة
بطيخ / برتقال / أناناس

املشروبات الكحولية

الب�ة
كورونا

أساهي
هاينكن

سترونغ بو

النبيذ ا�حمر
سانتا فيستانا (نبيذ منزلي)

ميرلو / تشيلي
مجموعة روبرت موندافي الخاصة

بينو نوار / الواليات المتحدة
جران ريزيرفا كارمن

كابيرنيه سوفينيون / تشيلي
كاوارا ليندمان

شيراز كابيرنيه / أستراليا
غارديان بيك (نبيذ الجبل)

ميرلو / ستيلينبوش / جنوب أفريقيا
أرجنتو

مالبيك / األرجنتين
كوفي سبيسيال

مزيج / فرنسا

النبيذ ا�بيض
سانتا فيستانا (نبيذ منزلي)

شاردونيه / تشيلي
كاوارا ليندمان

سيميلون / شاردونيه / أستراليا
ال ريفيرنس

ساوفيجنون بالنك / فرنسا
أرجنتو

بينو غريجيو / األرجنتين
تريبيانو دابروزو (نبيذ الجبل)

مزيج / لوبي ريالي / نبيذ عضوي / إيطاليا

نبيذ وردي
كوماال (نبيذ الجبل)

مزيج / جنوب أفريقيا
روز سانتا فيستانا (نبيذ منزلي)

كابيرنيه سوفينيون / تشيلي
كيوفي سبيسيال

مزيج / فرنسا
روزي دانجو (نبيذ الجبل)

شومان دي شابلز/ فرنسا

نبيذ فوار
بروسيكو فانتينيل / إيطاليا

شامبانيا فوف كليكو / فرنسا

الفودكا
أبسولوت
غراي غوز

اجلني
بومباي سافاير

هندريك

رم
كابتن مورغان

داكن / أبيض

الويسكي
جاك دانييلز

شيفاس
جيمسون

جوني ووكر ريد ليبل

كونياك
هينيسي

ريمي مارتن في.إس.أو.بي

الكوكتيالت
مارتيني التفاح

فودكا / خمر التفاح / عصير ليمون / تفاح أخضر
فرينش 75

جين / بروسيكو / عصير ليمون / شراب سكر مركز
أولد فاشند 

ويسكي / مر / برتقال / سكر
أبيرول سبرتز

أبيرول / بروسيكو / صودا / شريحة برتقال

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %5 ضريبة القيمة المضافة و %5 رسوم خدمة و %7 رسوم الوجهة
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