
VEGAN MENU

ALL DISHES ARE SERVED ALL DAY. ALL PRICES ARE INCLUSIVE OF 5% VAT
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MORNING FRUIT BOWL
grapefruit, orange, pineapple, dragon fruit, banana and fresh berries

AÇAÍ BOWL
organic açaí semifreddo, quinoa, banana, fresh berries, lotus seed and pecan nut

PINK PITAYA CHIA PARFAIT
frosted organic pitaya, chia pudding, roasted oat, fresh fruits and coconut flake

TERIYAKI TOFU POKE BOWL
cauli-power rice, edamame and sesame seed

KALE AND QUINOA TABBOULEH
grilled tofu, cucumber, cherry tomato & lemon dressing

AVOCADO SANDWICH
sauteed bell pepper and red onion on home-made focaccia

PENNE ARRABBIATA
tomato sauce, kalamata olive, basil and crushed chili

BLACK BEAN AND CORN SALAD
fresh corn, avocado, tomato and chimichurri dressing

GRILLED TOFU AND BABY ASPARAGUS
cous cous and chick pea

SALADS

35

35

SARABETH’S CHIA PUDDING
coconut milk, maple syrup and mixed berry compote

VEGAN BUTTERCREAM CAKE
Sarabeth’s preserve, coconut sponge and fresh berries

DESSERTS

FRENCH FRIES 25

25

SIDES

SWEET POTATO FRIES

GUACAMOLE

TERIYAKI TOFU

19

25

AVOCADO 15

19SAUTEED MUSHROOM

SAUTEED SPINACH 19

55CITRUS SALAD
baby spinach, red chard, bell pepper, raisin, pecan nut and citrus dressing

75VEGAN CHARCOAL BURGER
Beyond Meat patty, sriracha mayonnaise, gherkin, 
tomato, and vegan cheese 

55SPAGHETTI AGLIO OLIO
cherry tomato, red chilli, garlic and extra virgin olive oil

MAINSFRUITY BEGINNINGS
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ACAI BOWL

PINK PITAYA CHIA PARFAIT

MORNING FRUIT BOWLGRILLED TOFU AND BABY ASPARAGUS

PENNE ARRABBIATA

AVOCADO SANDWICH

طبق اآلساي العضوي

سيمفريدو آساي عضوي وكينوا وموز وتوت طازج وبذور اللوتس وجوز البقان

بارفيه شيا البتايا الوردية

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

صحن سلطة الفواكه

جريب فروت وبرتقال وأناناس وفاكهة التن� واملوز والتوت الطازج

التوفو املشوي وأوراق الهليون الصغ�ة

الكسكيس والحمص الشائع

ساندوتش األفوكادو

الفلفل الحلو املشوح والبصل األحمر عىل خبز فوكاتشيا مصنوع يف املنزل

معكرونة مقصوصة أرابياتا

صلصة ط°طم وزيتون كاالماتا وريحان وفلفل حار مسحوق

SPAGHETTI AGLIO OLIO
معكرونة الثوم بالزيت

ثوم وفلفل حار أحمر وط°طم كرز وزيت زيتون بكر ممتاز

األطباق الرئيسة

35

35

SARABETH’S CHIA PUDDING

VEGAN BUTTERCREAM CAKE

رسبيت بودنغ شيا

حليب جوز الهند ، رشاب القيقب ، كومبوت التوت

ºكيك كر«ة الزبدة النبا

محفوظات سارابت وكيك جوز الهند اإلسفنجي وتوت طازج

الحلوى

بدايات الفواكه

TERIYAKI TOFU POKE BOWL
ترياÂ توفو (طبق بوك)

أرز القرنبيط ، فول الصويا و حبوب السمسم

VEGAN CHARCOAL BURGER
ºبرغر الفحم النبا

ºنبا Åفط�ة بيوند ميت ومايونيز رسيراتشا وخيار صغ� وط°طم وج

59

59

55

KALE AND QUINOA TABBOULEH

CITRUS SALAD

BLACK BEAN AND CORN SALAD

تبولة الكرنب األجعد والكينوا

التوفو املشوي والخيار وط°طم الكرز وصلصة الليمون

سلطة الحمضيات

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

سلطة الفاصوليا السوداء و الذرة

ذرة طازجة، أفوكادو، ط°طم و صلصة التشيميتشوري

السلطات 

25

15

19

األطباق الجانبية

FRENCH FRIES / بطاطس مقلية

SWEET POTATO FRIES / البطاطا الحلوة

TERIYAKI TOFU / توفو Âتريا

AVOCADO /األفوكادو

SAUTEED MUSHROOM
عيش الغراب املشوح 

19 SAUTEED SPINACH / السبانخ املشوحة

GUACAMOLE / الجواكمويل

25

25

19

55

75

يتم تقديم جميع األطباق طوال اليوم. جميع األسعار ٥٪ شاملة رضيبة القيمة املضافة بنسبة


