
FOOD & SOFT DRINK

خـدمــة الـغــرف

قـائـمــة
طعام والمشروبات الغازية

We would love you to try our fun filled dining experience in 
our LEGO® inspired restaurants. Still fancy a bite between 

restaurant hours? Pick your favourite snack for a quick delivery!

نتمنى أن تخوض تجربة تناول عشاء مليئة بالمرح في المطاعم المستوحاة 

من ®LEGO لدينا. هل ما زلت تريد تناول وجبات خفيفة بين ساعات 

العمل في المطعم؟ اختر وجبتك الخفيفة المفضلة لتوصيلها سريًعا!

AED 28Greek Salad
Traditional greek salad topped with fresh mint, creamy 
feta cheese and dressed with olive oil vinaigrette 

Chicken Caesar Salad
Classic caesar salad served with parmesan, homemade 
caesar dressing and croutons

AED 28

COLD SNACKS

Club Sandwich
Tomato, lettuce, chicken, turkey ham,
bacon and fried egg in white bread 

Chicken Caesar Wrap
Classic chicken caesar in tortilla bread 

Ultimate Green wrap 
Chickpeas and cheese filling with kale, avocado and 
marinated bell peppers

Tuna Sandwich
Homemade tuna mayo spread on brown bread

All served with a portion of packed chips

AED 40

AED 40

AED 35

AED 37

السلطة اليونانية 

سلطة يونانية تقليدية مغطاة بالنعناع الطازج وجبن 

فيتا الكريمي وتتبيلة زيت الزيتون

سلطة سيزر الدجاج 

سلطة سيزر تقليدية تقدم مع البارميزان وتتبيلة 

السيزر المحضرة لدينا والخبز المحمص

كلوب ساندويش 

طماطم وخس ودجاج وديك رومي ولحم

مقدد وبيض مقلي في خبز أبيض 

لفائف دجاج بصلصة السيزر 

دجاج سيزر تقليدي مع خبز تورتيال 

اللفائف الخضراء المميزة 

حمص وحشو الجبنة، الكيل و األفوكادو

والفلفل الحلو المحشي 

ساندويش تونة 

التونة مع المايونيز المصنوعة محلياً مدهونة عىل الخبز البني

خفايف
تقدم جميعها مع كمية من رقائق البطاطا المعبأة

KIDS SANDWICH
Ham & Cheese Sandwich
Turkey ham, cheddar cheese and mayo on soft white bread 

Nutella Sandwich
Chunky amount of nutella over soft white bread

Tomato Cheese Sandwich
Slices of tomatoes and cheddar cheese on soft white bread

ساندويش اللحم والجبن
ديك رومي وجبن شيدر ومايونيز عىل خبز أبيض طري 

ساندويش النوتيال 
كمية كبيــرة من النوتيال عىل خبز أبيض طري

ساندويش الجبن بالطماطم 
شرائح طماطم وجبن شيدر عىل خبز أبيض طري 

ساندويش األطفال

AED 25

AED 25

AED 25

DESSERTS
Cheesecake
House cheesecake with berry coulis 

Rainbow Fruit Salad
Cup of mixed seasonal fruits tossed in orange juice

الـحـلـويات
تشيز كيك 

تشيز كيك منزلي مع صوص التوت

سلطة فواكه قوس قـزح 

كوب من الفواكه الموسمية المشكلة في عصير البرتقال

AED 30

AED 28

Tonic Water 
Aquafina Water 500ml 
Acqua Panna Water 1L – San Pellegrino
Sparkling Water 500ml – San Pellegrino
Sparkling Water 1L
Pepsi 
Diet Pepsi 
Mirinda 
7up 
Organic Packed Kids Juice 

WATER & SOFT DRINKS
AED 12
AED 8
AED 27
AED 16
AED 29

مـيـاه الـتـونـيـك 

مـيـاه اكـوافـيـنـا 500 مل 

مـيـاه اكـوا بـانـا 1 ل - مـيـاه ســان بـيـلـيـغـريـنـو

فـــوارة 500 مل - مـيـاه ســان بـيـلـيـغـريـنـو

مـيـاه فـــوارة 1 ل 

بيبسي

بيبـسـي دايت

ميرندا

7 اب
عصائر عضوية ومعلبة لألطفال 

مياه ومشروبات غازية 

AED 12
AED 12
AED 12
AED 12
AED 10

Price is inclusive of VAT. Kindly note, a cover charge of AED 20 per order applies.

األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة. الرجاء مالحظة أنه يتم تطبيق رسوم تغطية بقيمة 20 درهًما إماراتًيا لكل طلب.

Allergies and Intolerances – please speak to a member of our staff about ingredients in your meal 
before ordering. Please be aware that although every care is taken to prevent cross contamination, 
foods containing allergens including nuts and gluten are handled in the kitchen/food outlet.

الحساسية - يرجى التحدث إىل أحد موظفينا حول مكونات وجبتك قبل الطلب. يرجى العلم أنه عىل الرغم من توخي الحذر لمنع انتقال 

التلوث ، إال أنه يتم التعامل مع األطعمة التي تحتوي عىل مسببات الحساسية بما في ذلك المكسرات والغلوتين في المطبخ / المطعم

MIRINDA and the Mirinda Logo, MOUNTAIN DEW and the Mountain Dew Logo, AQUAFINA and the Aquafina Logo, PEPSI and the Pepsi Globe are all 
trademarks of PepsiCo, Inc. 7UP and the 7UP Logo are trademarks of Seven-Up International and LIPTON is a Unilever brand, used under license.
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