
 FOOD



 

STARTERS

Fett’unta
toasted baguette / caponata / olive oil

Tomato & Burrata
basil pesto / jais olive oil / balsamic

Korean Fried Chicken
asian slaw / toasted sesame / sweet & spicy korean sauce

Calamari Fritti
crispy calamari / marinara sauce

Pulled Beef Tacos
pulled short ribs / tomato salsa 

Wasabi Shrimps
crispy shrimps / wasabi mayo / mango salsa

Smoked Salmon Rillette
toasted baguette / cream cheese / capers / spring onion

Polenta Chips & Baby Artichokes
spinach / sauce vierge 

SOUP /  SALADS 

Tomato Soup
gruyere toasty / basil oil

Lentil Soup
croutons / coriander 

Thai Beef Salad
tomato / cucumber / mango / red onion / toasted peanuts / green apple  

capsicum / thai basil / spicy thai dressing

1484 Salad
mixed greens / breaded chicken / egg / veal bacon / avocado / cucumber

white cheddar / tomato / honey dijon dressing

Quinoa and Kale Salad
wild quinoa / broccoli / sweet potato / apple / walnut / cranberries  

lemon vinaigrette 

Caesar Salad
cos lettuce / anchovy / parmesan / caesar dressing / croutons 

add Chicken - 5 / Shrimp - 10

Goat’s Cheese and Beetroot Citrus Salad
beetroot / orange / grape fruit / quinoa / little gem / pine nuts  

french dressing 

BURGERS /  SANDWICHES

Straight Forward Burger
brioche bun / beef patty / lettuce / tomato / cheddar yellow / mayo  

pickle / fries

XX Burger
brioche bun / double patty / veal bacon / lettuce / tomato / onion jam  

cheddar yellow / chipotle mayo / fries 

Ultimate Veggie Burger
brioche bun / mayo / cheddar yellow / lettuce / tomato / pickle / fries 

Tandoori Chicken Wrap
mango chutney / green onion salad / coriander / fries

Chicken Caprese Panini
ciabatta / chicken / mozzarella / tomato / spinach / basil pesto  

balsamic / fries

Open Steak Sandwich
sourdough / buttered onion / horseradish cream / arugula / fries

SIDE

French Fries
Onion Rings
Rice
Mashed Potato
Seasonal Vegetables

MAINS 

Norwegian Salmon
carrot ginger puree / asparagus / fingerling potato / béarnaise sauce 

Pan Fried Seabass
crushed potato / spinach / red capsicum / lemon / dill & caper sauce

Fish & Chips
crisp battered haddock / fries / mushy peas / tartare / lemon

Chicken Milanese
breaded chicken breast / house salad / fries / arrabbiata sauce

BBQ Beef Ribs
potato puree / onion rings  

Steak & Frites
grilled ribeye steak / house salad / fries / peppercorn sauce

Butter Chicken Masala
rice / mango pickle / poppadum 

Lamb Rogan Josh
rice / mango pickle / poppadum 

Salmon or Shrimp Poke
sushi rice / avocado / red onion / cucumber / seaweed salad 

sweet sesame & poke sauce 

Vegan Poke Bowl
sushi rice / avocado / red onion / cucumber / fried tofu 

seaweed salad / sweet sesame sauce

PASTAS

Penne Arrabbiata
spicy tomato sauce / parmesan

Lemon & Garlic Shrimp Penne
parmesan / roasted tomato / arugula 

Linguine Pesto
basil pesto / parmesan

Chicken & Mushroom Penne
alfredo or pink sauce / parmesan

PIZZA

Margherita Pizza
tomato sauce / mozzarella / basil

Tonno Pizza
tomato sauce / mozzarella / tuna meat / capers / onion

Diavola Pizza
tomato sauce / mozzarella / pepperoni / jalapeno / onion

BBQ Chicken Pizza
bbq sauce / cheddar yellow / mozzarella / red onion / cilantro

Contadina Pizza
grilled seasonal vegetables / tomato sauce / mozzarella / parmesan  

oregano

DESSERTS

Sticky Toffee & Date Pudding
vanilla ice cream / toffee sauce

Cereal Milk Panna Cotta
raspberry coulis

Carrot Cake
caramel sauce

Tiramisu
mascarpone cream / coffee / savoyard 

Warm Pecan Nut Brownie
vanilla ice cream / chocolate & caramel sauce

Seasonal Fruits & Berries
greek yoghurt / jais honey

Please also see our cake display for freshly made cakes and pastries
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     DAIRY        GLUTEN        VEGETARIAN        NUTS        SHELLFISH
All prices are in AED, inclusive of 5% VAT, 5% service charge and 7% destination fee



 

 

املأكوالت 



 

 

املقبالت
فيت أونتا

باغيت محّمص / كابوناتا / زيت الزيتون

طماطم وبوراتا
صلصة البيستو بالريحان / زيت زيتون جيس /  بلسميك

دجاج كوري مقلي
سلطة الكرنب اآلسيوية / سمسم محّمص / صلصة كورية 

حلوة وحارة

كاالماري فريتى
كاالماري مقرمش / صلصة مارينارا

بولد بيف تاكوز
أضالع قصيرة مسحبة / سالسا

قريدس بالواسابي 
قريدس مقرمش / مايونيز واسابي / سالسا مانغو

ريليت السلمون المدخن
باغيت محّمص / جبنة كريمة / كّبار / بصل أخضر

رقائق بولينتا مع الخرشوف الصغير
سبانخ / صلصة فييرج

الشوربات والسلطات
شوربة الطماطم

جبنة غروييه محّمصة / زيت الريحان

شوربة العدس
كروتون / كزبرة

سلطة تاي بيف
طماطم / خيار / مانغو / بصل أحمر / فول سوداني محّمص  
تفاح أخضر / فلفل أحمر / ريحان تايالندي / صلصة تايالندية 

حارة

سلطة 1484
خضار مشكلة / دجاج بالبقسماط / بيض / لحم بقري مقدد  
أفوكادو / خيار / جبنة شيدر بيضاء / طماطم / صلصة ديجون 

بالعسل

سلطة الكينوا والكرنب األخضر
كينوا برية / بروكولي / بطاطا حلوة / تفاح / جوز / توت بري    

خل الليمون

سلطة سيزر
خس روماني / أنشوفة / جبنة بارميزان / صلصة سيزر / كروتون

خيار إضافة دجاج - 5 / قريدس - 10

سلطة الشمندر وجبن الماعز بالحامض
شمندر / برتقال / غريب فروت / كينوا / خس ليتل جيم/ صنوبر  

صلصة فرنسية

ال�غر والسندويش
سترايت فورورد برغر

خبز بريوش / شريحة لحم بقري / خس / طماطم
جبنة شيدر صفراء / مايونيز / مخلل / بطاطا مقلية

XX برغر 
خبز بريوش / شريحتان من اللحم البقري / لحم بقري مقدد  

خس / طماطم / مربى بصل / جبنة شيدر صفراء
مايونيز شيبوتل / بطاطا مقلية

ألتيميت فيجي برغر
خبز بريوش / مايونيز / جبنة شيدر صفراء / خس / طماطم  

مخلل / بطاطا مقلية

سندويش دجاج تندوري
صلصة مانغو / سلطة بصل أخضر / كزبرة / بطاطا مقلية

تشيكن كابريزي بانيني
خبز شيباتا / دجاج / جبنة موتزاريال / طماطم / سبانخ

صلصلة بيستو بالريحان / بلسميك / بطاطا مقلية

أوبن ستيك ساندويتش 
خبز مخمر / بصل بالزبدة / كريمة الفجل / جرجير / بطاطا مقلية

ا�طباق اجلانبية
بطاطا مقلية

حلقات البصل
أرز

بطاطا مهروسة
خضروات موسمية

ا�طباق الرئيسية
سمك السلمون النرويجي

هريس الجزر والزنجبيل / هليون / أصابع البطاطا / صلصة بيارنيز 

بان فرايد سيباس 
بطاطا مشوية / سبانخ / فلفل أحمر / ليمون / صلصلة الكابر 

والشبت 

فيش أند شيبس
سمك الحدوق المقرمش / بطاطا مقلية / بازالء مهروسة  

صلصة تارتار / ليمون

تشيكن ميالنيز
صدر دجاج بالبقسماط / سلطة منزلية / بطاطا مقلية / صلصة 

أرابياتا

أضالع البقر مع صلصة الباربيكيو
بطاطا مهروسة / حلقات البصل

ستيك أند فرايتس 
شريحة ريب آي مشوية / سلطة منزلية / بطاطا مقلية / صلصة 

الفلفل

ماساال دجاج بالزبدة
أرز / مخلل المانغو/ خبز بابادام

روغان جوش بلحم الخروف
أرز / مخلل المانغو/ خبز بابادام

بوكيه بالسلمون أو القريدس
أرز السوشي / أفوكادو / بصل أحمر / خيار / سلطة األعشاب 

البحرية / سمسم حلو وصلصة بوكيه

فيغان بوكيه بول 
أرز السوشي / أفوكادو / بصل أحمر / خيار / جبنة توفو مقلية  

سلطة األعشاب البحرية / صلصة السمسم الحلوة

الباستا
بيني أرابياتا

صلصة طماطم حارة / جبنة بارميزان

بيني قريدس بالليمون والثوم
جبنة بارميزان / طماطم على الفرن / جرجير

لينغويني بيستو
صلصة البيستو بالريحان / جبنة بارميزان

بيني الدجاج والفطر
صلصة ألفريدو أو الصلصة الوردية / جبنة بارميزان

البيتزا
مارغريتا بيتزا

صلصة الطماطم / جبنة موتزاريال / ريحان

تونو بيتزا
صلصة الطماطم / جبنة موتزاريال / لحم التونة / كّبار / بصل

ديافوال بيتزا
صلصة الطماطم / جبنة موتزاريال / بيبروني / هالبينو / بصل

باربيكيو تشيكن بيتزا 
صلصة باربيكيو / جبنة شيدر صفراء / جبنة موتزاريال / بصل 

أحمر / كزبرة

كونتادينا بيتزا
خضروات موسمية مشوية / صلصة الطماطم / جبنة موتزاريال  

جبنة بارميزان / أوريغانو

احللويات
ستيكي توفي وبودينغ بالتمر

مثلجات الفانيال / صلصة توفي

سيريال ميلك بانا كوتا
صلصة كوليس التوت

كيكة الجزر
صلصة الكراميل

تيراميسو
كريمة مسكربون / قهوة / سافويار

براوني دافئة بجوز البقان
مثلجات الفانيال / شوكوال وصلصة الكراميل

فواكه موسمية وتوت
لبن يوناني / عسل جيس
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يرجى االطالع على عرض الكيك لدينا لمعرفة أنواع الكيك والمعجنات الطازجة جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %5 ضريبة القيمة المضافة و %5 رسوم خدمة و %7 رسوم الوجهة
ألبان      غلوتين      نباتي      مكسرات      محار


