
ALL DISHES ARE SERVED ALL DAY. ALL PRICES ARE INCLUSIVE OF 5% VAT

Served with a choice of truffle-parmesan fries, sweet potato fries or a petite salad

Boston lettuce, tomato, cheddar and guacamole
WAGYU BURGER

CLASSIC CLUB SANDWICH
smoked turkey breast, turkey strip, avocado,
lettuce, tomato and Thousand Island dressing 

HALLOUMI & AVOCADO SANDWICH
sautéed bell pepper, red onion on home-made focaccia

VEGAN CHARCOAL BURGER
Beyond Meat patty, sriracha mayonnaise, gherkin, 
tomato, and vegan cheese 

QUESADILLA
chicken, cheddar, guacamole, pico de gallo & sour cream

peri peri sauce, cheddar and caramelized pineapple
PERI PERI CHICKEN BURGER

crunchy chicken, slaw, dill pickle and honey-mustard dressing
WAFFLE SANDWICH

SANDWICHES

KALE AND QUINOA TABBOULEH
grilled halloumi, cucumber, cherry tomato and
lemon dressing

SALADS

TURKEY STRIP

AVOCADO

GRILLED HALLOUMI

THREE PEPPER POTATO

CHICKEN-APPLE SAUSAGE

SARABETH’S MORNING BASKET

SAUTEED MUSHROOM

MASHED POTATO

SAUTEED SPINACH

SMOKED SALMON

TRUFFLE-PARMESAN FRIES

GUACAMOLE

SWEET POTATO FRIES

SIDES

FETTUCCINE ALFREDO
chicken breast, assorted mushrooms and parmesan

TRUFFLE SCENTED MUSHROOM RISOTTO
fried mozzarella, assorted mushrooms and parmesan

SHRIMP AND SPAGHETTI

CHICKEN ARRABBIATA
penne, tomato sauce, kalamata olive, basil and crushed chili

garlic, olive oil, red chili, basil and parmesan

PASTAS

MAINS

NORWEGIAN SALMON

CHICKEN SHASHLIK
chicken tikka, saffron rice and tzatziki

BEEF SHORT RIBS
mashed potato, edamame and molasses glaze

warm couscous, baby asparagus and olive tapenade

EXTRAORDINARY EGGS

CLASSIC EGGS BENEDICT

GOLDIE LOX ON MULTIGRAIN BAGEL
smoked salmon, scrambled eggs, cream cheese
and scallion

SMOKED SALMON BENEDICT
poached eggs with hollandaise and smoked salmon

poached eggs with hollandaise and turkey strip

GREEN AND WHITE STUFFED POPOVER
scrambled eggs, scallion and cream cheese 

* FARMERS OMELETTE
leek, turkey strip, potato, shiitake mushroom
and Gruyère cheese

* EGG WHITE OMELETTE
spinach, ricotta and feta cheese

* SPICED OMELETTE
onion, tomato, cilantro, chili flakes and cheddar

* RED FRITATTA
sour cream, tomato sauce, arugula and black olive

POACHED EGGS ON AVOCADO TOAST
rye bread, sour cream and mesclun

Made from organic eggs and served with a petite salad
* (served with a choice of muffin/croissant/scone/toast and preserves)

VELVETY CREAM OF TOMATO SOUP
cheddar cheese, fresh dill and home-made focaccia slice

BUFFALO CHICKEN WINGS
home smoked chicken wings with fiery wing sauce and
blue cheese dressing

BURRATA AND AVOCADO TOAST
arugula, cherry tomato and balsamic

TEMPURA FRIED CALAMARI
citrus remoulade and lemon wedge

CHICKEN SATAY
chicken skewer with peanut-coconut sambal

APPETIZERS 

FRUITY  BEGINNINGS

organic açaí semifreddo, granola, banana, berries
lotus seed and pecan nut

frosted organic pitaya, chia pudding, roasted oats
fresh fruits and coconut flakes

grapefruit, orange, pineapple, dragon fruit, 
banana and fresh berries

MORNING FRUIT BOWL

MORNING CRUNCH
Sarabeth’s roasted granola, fresh berries, banana, 
and greek yogurt with a choice of milk 
(fresh/coconut/almond)  

LEMON AND RICOTTA PANCAKE

CLASSIC PANCAKE
fresh strawberry and salted strawberry-raspberry butter

fresh blueberry and salted strawberry-raspberry butter

CRUNCHY APPLE FRENCH TOAST
raspberry, green apple, raisin and caramel sauce

SAFFRON MILK TOAST
 fresh berries, pistachio, and whipped cream 

BUTTERMILK WAFFLES
 fresh blackberry, strawberry and a 
drizzle of nutella

FAT & FLUFFY FRENCH TOAST
 fresh strawberry and toasted almond

SWEET  BREAKFAST

All sweet breakfasts are served with organic Canadian maple syrup

ORANGE JULEP
orange-apricot, milk, vanilla, mint

orange, pineapple, banana, pomegranate 

AÇAÍ BOWL

PINK PITAYA CHIA PARFAIT

FOUR FLOWERS JUICE

BIRCHER MUESLI
oats, apple, fresh berries and roasted nuts
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TERIYAKI CHICKEN POKE BOWL
cauli-power rice, edamame and sesame seed

SEARED SALMON SALAD
mesclun, avocado, edamame and sweet wasabi vinaigrette   

WALDORF SALAD
grilled chicken, mesclun, grape and
crispy walnut and buttermilk dressing

CRUNCHY CHICKEN SALAD
Boston lettuce, cucumber, fresh corn, cherry tomato 
and green goddess dressing

CHARCOAL SHRIMP & BLACK BEAN SALAD
fresh corn, avocado, tomato and chimichurri dressing

CITRUS FETA SALAD
baby spinach, red chard, bell pepper, raisin, 
pecan nut and honey-citrus dressing
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VELVETY CREAM OF TOMATO SOUP

KALE AND QUINOA TABBOULEH

SEARED SALMON SALAD

BURRATA AND AVOCADO TOAST

WALDORF SALAD

WAYGU BURGER

CLASSIC CLUB SANDWICH

HALLOUMI & AVOCADO SANDWICH

PERI PERI CHICKEN BURGER

WAFFLE SANDWICH

CHARCOAL SHRIMP AND BLACK BEAN SALAD

TEMPURA FRIED CALAMARI
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الساندوتشات

شوربة كريم الط�طم

جبنة شيدر, شبت طازج و رشيحة من خبز الفوكاتشيا

تبولة الكرنب والكينوا

جبنة حلومي مشوية، خيار، ط�طم كرزية وصلصة الليمون

توست البوراتا و األفوكادو

مع الجرج�, و الط�طم الكرزية و الخل البلسمي

سلطة فيتا الليمون

أوراق سبانخ صغ�ة وسلق أحمر وفلفل حلو وزبيب وجوز
البقان وصلصة عسل الحمضيات 

سلطة السلمون اململح

امليسلون واألفوكادو واالدامامي وخل الوسا¢ الحلو

سلطة الوالدورف

مع الدجاج و مزيج من األعشاب و العنب و الجوز املقرمش

روبيان مشوي وسلطة الفاصوليا السوداء

ذرة طازجة، أفوكادو، ط�طم وصلصة التشيميتشوري

TERIYAKI CHICKEN POKE BOWL
طبق دجاج تريا¬

أرز القرنبيط ، فول الصويا و حبوب السمسم

تيمبورا الكاالماري املقيل

بصلصة ر²والد الحمضيات و رشائح الليمون

دجاج ساتاي

أسياخ الدجاج مع جوز الهند الفول السودا³

املشهيات

السلطات

يقدم مع خيار واحد من البطاطا املقلية بالبارميزان والك�ة, البطاطا الحلوة املقلية ، سلطة صغ�ة

كلوب ساندويش كآلسي·

,صدر الديك الرومي و الديك الرومي املقدد, األفوكادو

خس, ط�طم, صلصة التاوزن آيلند

برجر واغيو

خس بوسطن، ط�طم، شيدر، وجواكامويل

سندويش حلومي باألفوكادو

فلفل حلو سوتيه، بصل أحمر عىل فوكاتشيا محلية الصنع

برجر دجاج ب�ي ب�ي

صلصة ب�ي ب�ي، شيدر، واألناناس مكرمل

Áبرغر الفحم النبا

Áنبا Âفط�ة بيوند ميت ومايونيز رسيراتشا وخيار صغ� وط�طم وج

ساندوتش الوافل

دجاج مقرمش, سلطة الكرنب, الخيار املخلل وتنبيلة العسل واملاسرتد
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FOUR FLOWERS JUICE
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عص� فور فلورز

برتقال، أناناس، موز، رمان

ب�رش موسيل

الشوفان والتفاح والتوت الطازج واملكرسات املحمصة

بارفيه شيا البتايا الوردية

بتايا عضوية مجمدة وبودينق الشيا و الشوفان املحمص والفواكه
الطازجة  ورقائق جوز الهند 

طبق اآلساي

سيميفريدو اآلساي العضوي والجرانوال واملوز والتوت وبذور
اللوتس وجوز البقان 

طبق الفاكهة الصباحية

جريب فروت وبرتقال وأناناس وفاكهة التنË واملوز والتوت الطازج

املقددات الصباحية

الجرانوال املشوية ملطعم سارابيث والتوت الطازج واملوز
واللبنة مع املوز (اختياري) (طازجة/جوز الهند/ اللوز) 

بدايات الفواكه

 تقدم جميع حلويات اإلفطار مع رشاب القيقب

الفطور الحلو

بيض غ� عادي

QUESADILLA

NORWEGIAN SALMON

األطباق الرئيسة

كويساديال

دجاج، شيدر، وجواكامويل مع صلصة بيكو دي جالو والكر²ة حامضة

ساملون نرويجي

كسكس ساخن، هليون صغ�مع خلطة الزيتون املميزة

لحم البقر شورط ريب

البطاطا املهروسة, فول الصويا الخرضاء و دبس السكر

دجاج الشاشليك

دجاج التيكا.أرز بالزعفران و تزاتس·

SHRIMP AND SPAGHETTI

CHICKEN ARRABBIATA

TRUFFLE SCENTED MUSHROOM RISOTTO

املعكرونة 

باستا مع الروبيان

ثوم ، زيت زيتون ، فلفل احمر حار ، مع الريحان و البارميزان

أرابياتا الدجاج

بيني باستا, صلصة الط�طم, زيتون, و الفلفل األحمر املطحون

فطوتشيني ألفريدو باسطا

صدر الدجاج, فطر مشكل, جÂ البارميزان

أرز الريزوتو بالفطر و الكÔة

جبنة املوزاريآل مقيل, فطر مشكل, جÂ البارميزان

THREE PEPPER POTATO / بطاطس ثري بيرب

TRUFFLE-PARMESAN FRIES / ة-البارميزانÔالبطاطس املحمرة للك
SWEET POTATO FRIES / البطاطا الحلوة

SAUTEED MUSHROOM / عيش الغراب املشوح

CHICKEN-APPLE SAUSAGE / نقانق الدجاج-التفاح

AVOCADO / األفوكادو
GUACAMOLE الجواكمويل / 

GRILLED HALLOUMI / الحلوم املشوي

  TURKEY STRIP / رشائح الديك الرومي
SMOKED SALMON / السلمون املدخن

SARABETH’S MORNING BASKET / سلة سارابيث الصباحية

األطباق الجانبية 

SAUTEED SPINACH / السبانخ املشوحة

MASHED POTATO / البطاطس املهروسة
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BUFFALO CHICKEN WINGS
أجنحة دجاج بافلو

أجنحة دجاج مدخنة يف املنزل مع صلصة الجناح الناري وصلصة الجبنة الزرقا

FETTUCCINE ALFREDO

CHICKEN SHASHLIK

BEEF SHORT RIBS

CLASSIC EGGS BENEDICT

GOLDIE LOX ON MULTIGRAIN BAGEL

SMOKED SALMON BENEDICT

GREEN AND WHITE STUFFED POPOVER

FARMERS OMELETTE *

SPICED OMELETTE *

بوب اوفر محيش

 Âبيض مخفوق، بصل أخرض وكر²ة الج

السمك الذهبي املدخن عىل خبز الحبوب املتعددة

ساملون مدخن، بيض مخفوق، جبنة كر²ية وبصل أخرض

POACHED EGGS ON AVOCADO TOAST
بيض بوشيه عىل توست األفوكادو

خبز الردة و خليط من الخضار

طبق بيض بينديكت الكالسي·

بيض مسلوق مع الصلصة الهولندية ورشائح الديك الروم

بنديكت السلمون املدخن

بيض بوشيه مع الصلصة الهولندية ورشائح السلمون املدخن

* أومليت فارمرز 

بيض اومليت ممزوج مع الكراث ، رشائح الديك الرومي
املقدده، بطاطا، فطر شيتا¬ وجبنة غروي� 

* اومليت بياض البيض

سبانخ, جبنة الريكوتا والفيتا

* اومليت متبل

بصل،ط�طم، كزبرة، رقائق الفلفل الحار و جبنة الشيدر

* الفريتاتا الحمراء

كر²ة حامضة وصلصة ط�طم وجرج� وزيتون أسود

EGG WHITE OMELETTE *

RED FRITATTA *

CHICKEN SATAY BUTTERMILK WAFFLES

FAT & FLUFFY FRENCH TOAST

LEMON AND RICOTTA PANCAKES

ORANGE JULEP

SAFFRON MILK TOAST

البان كيك الكالسيكية

الفراولة الطازجة والزبدة اململحة للفراولة-توت العليق

فرينش توست

مع الفراولة الطازجة واللوز املحمص

فرينش توست بالتفاح

التوت وزبيب التفاح األخرض وصلصة الكراميل

وافل بزبدة الحليب

بالك ب�ي وفراولة ونوتيال

بانكيك الليمون وجبنة الريكوتا

الفراولة الطازجة والزبدة اململحة للفراولة-توت العليق

توست حليب الزعفران

مع التوت الطازج، والفستق، والكر²ة املخفوقة

جالب الربتقال

برتقال، مشمش، حليب، فانيال ونعناع

CLASSIC PANCAKE

CRUNCHY APPLE FRENCH TOAST

AÇAÍ BOWL

PINK PITAYA CHIA PARFAIT

سلطة الدجاج املقرمش

بخس البوسË مع الخيار و الط�طم و صلصة السلطة الخدراء
CRUNCHY CHICKEN SALAD

CITRUS FETA SALAD

VEGAN CHARCOAL BURGER

مصنوع من بيض عضوي ويقدم مع سلطة لذيذة (تقدم مع اختيارتكم من املافن، الكرواسون، السكونز أو التوست مع مرÝ الفواكه)
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يتم تقديم جميع األطباق طوال اليوم. جميع األسعار ٥٪ شاملة رضيبة القيمة املضافة بنسبة


