
SALTIES SIGNATURE MAINS

Chantinelle Chicken                                                                                     40             71
Grenadines oven chicken with mixed beans sauce,
grilled zucchini, crispy onions served with sa�ower rice

Hope Bacolet Salmon Berry                                                                      40             71
Marinated grilled salmon fillet topped with blueberry
corn salsa served with mashed potatoes and
sautéed Vegetables

Morne Rouge Beef                                                                                       40             71
Squared beef stew with polenta fried

Baked Shi Drum Fish Fillet                                                                        40             71
Lemon garlic baked Shi fish fillet with extra virgin
olive oil over a bed of sliced potatoes served with
fresh Rocca salad

Salties Paella                                                                                                   40             71
Based Salties style,  American rice cooked with mixed
fresh shrimp, calamari, mussels and baby spinach,
green peas in a light sa�ron broth

Small Large

UPGRADE YOUR PIZZA TOPPING
Add tru�e oil 5
Add tuna 5
Add octopus 5
Add anchovy 5
Add chicken 5
Add shrimp 5
Add salmon 5

THE PINK BEACH PASTA

Salmon Dijon Linguini                                                                                30             59
Linguini pasta sautéed with salmon fillet, sundried
tomatoes, baby spinach and Dijon cream sauce

Grand Anse Penne                                                                                        30             59
Pasta with tomato sauce and fresh basil
Add chicken for only 5 AED

Prickly Bay Spaghetti                                                                                  30             59
Spaghetti with clams and fresh parsley

Three Mushrooms Tagliatelle                                                                  30             59
Homemade tube pasta with shiitake, Portobello and
oyster mushrooms in a light cream, garnished with
grana Padano cheese
make it tasty pasta Add shrimp for only 5 AED

Small Large

61 WEST PIZZETTA

Daisy                                                                                                                   30             59
tomato sauce, mozzarella cheese, roasted cherry tomatoes

Grenadine                                                                                                        30             59
Tomato sauce, turkey bacon, fresh pineapple, mozzarella cheese

Tonno                                                                                                                 30             59
Tomato sauce, cooked tuna meat, garlic, grilled onion, yellow
and red cherry tomatoes, mozzarella cheese

Whity                                                                                                                  30             59
Our white pizza made from fresh mixed cheese and fresh herbs

Small Large

Basil Hummus 10
Mashed Hummus with Basil, served with Tortilla chips

Fried Potatoes 10
Crispy Fried Potato

Garlic Bread 10
Slice bread with garlic butter

Assorted Nuts 10
Mix Arabic roasted nuts

Pinzimonio 10
Fresh Vegetables sticks served with olive oil dipping   

BITES

St. George Chili Hummus                                                                          25             49
Mashed avocado with hummus, chili and coriander dipping,
served with crispy corn tortilla chips

Gouyave Salmon                                                                                           25             49
Marinated Salmon slice with fresh avocado, baby onions,
mix green leaves with olive oil and lemon juice

Happy Hill Blackened Fish                                                                        25             49
Classic fish taco with cilantro avocado sauce and mixed cabbage

Victoria Chicken Wings                                                                               25             49
Fried tender chicken wings, marinated in Caribbean wings
sauce served with celery sticks

True Blue Octopus                                                                                        25             49
Warm stewed octopus with paprika and parsley boiled potatoes

Batway Beach Ceviche                                                                                25             49
Lime marinated raw fish

Mamma Cannes Grilled Shrimp                                                              25             49
Grilled shrimps with avocado smash, red onion & virgin olive oil
served with toasted tortilla chips

Grand Roy Calamari                                                                                     25             49
Crispy deep-fried calamari ring, baby zucchini, wild mushrooms
served with endive leaves

APPETIZERS
Small Large

Traditional Vegetable Soup                                                                      25             39
Traditional Vegetable Soup with basil pesto served with
slice of sourdough bread with chicken liver spread

Creamy mushroom potato soup                                                            25             39
Creamy wild mushroom soup cooked with cubes of
boiled potatoes and fresh parsley

SOUPS
Small Large

Brizan Caesar Salad                                                                                      25             44
Grenadines Caesar salad , upgrade your salad,
extra Shrimp for additional 5 AED

Pecher Garden Salad                                                                                   25             44
Crispy baby lettuce leaves mixed with fresh carrots,
Cherry tomatoes, radicchio, celery, fennel and light
Dijon mustard dressing. Upgrade your salad add
extra chicken 5 AED

Quinoa Salad                                                                                                   25             44
Mixed Quinoa, green beans, red cherry tomatoes
with basil pesto and orange balsamic glazed give
extra flavor to your salad, extra Tuna for
additional 5 AED

SALADS
Small Large

MY SALAD ADD-ONS
Add tuna 5
Add octopus 5
Add anchovy 5
Add chicken 5
Add shrimp 5
Add salmon 5

Chicken 39
Stu�ed Tortilla bread with Shredded Grilled chicken,
black beans, jack & cream cheese, tomatoes,
Spanish rice, lettuce and avocado, served with
sour cream and fried potatoes

Saucy Beef 39
Spicy Slow cooked shredded beef, hummus spread,
Pico de Gallo, avocado and lettuce served with beef
saucy broth and fried potatoes

Shrimp Avocado 39
Grilled chipotle shrimp with avocado cream, shredded
fresh cucumber, lettuce, served with fried potatoes

WRAPS

Apple Pie Taquitos 39
served with vanilla ice cream

Chocolate volcano 39
Royal chocolate cake with crunchy explosive chocolate
served with vanilla ice cream

Signature Rocher Cake 39
Served per Slice

Selected Ice Cream (Scoop) 15
Ask you waitress the available ice cream selections

DESSERTS 

THE PRICES ARE IN UAE DIRHAMS &
 EXCLUSIVE OF SERVICE CHARGE 10% , MUNICIPALITY TAX  7% , VAT 5%



10 حمص بالريحان 
حمص مهروس مع الريحان يقدم مع رقائق التورتيال الممقرمشة

10 بطاطا مقلية 
أصابع البطاطا المقلية المقرمشة

10 خبز بالثوم 
شريحتين من الخبز بالذبدة و الثوم

10 مكسرات مشكلة 
مكسرات عربية مقرمشة

10 بانزيمونيو 
أصابع الخضار الطازج المقرمش يقدم مع زيت الزيتون

المزات

حمص سانت جورج الحار                                                                             25              45 
حمص مهروس مع ا�فوكادو و الفلفل و الكزبرة الخضراء يقدم مع رقائق

التورتيال المقرمشة

جويافا سلمون                                                                                             25              45 
شرائح  السلمون المتبل , مع ا�فوكادو الطازج والبصل صغير الحجم

و مزيج من ا�وراق الخضراء مع زيت الزيتون وعصير الليمون

تاكو سمك هابي هيل                                                                              25              45 
تاكو السمك التقليدي مع صلصة ا�فوكادو بالكزبرة الخضراء

و شرائح الملفوف المقرمش

أجنحة دجاج فكتوريا                                                                                  25              45 
أجنحة الدجاج المقرمشة  المتبلة مع صوص الوينج الكاريبي تقدم

مع اعواد الكرفس

أخطبوط ترو بلو                                                                                         25              45 
أخطبوبط مطهي ببطيء مع توابل البابريكا يقدم مع البطاطا

المسلوقة بالبقدونس

سمك شاطيء بيت واي                                                                              25              45 
سمك شي درام غير ناضج متبل بالليمون

روبيان ماما كاننيس المشوي                                                                   25              45 
روبيان مشوي مع ا�فوكادو المهروس و البصل ا�حمر و زيت الزيتون,

يقدم علي رقائق التورتيال المقرمشة

كلماري جراند روي                                                                                       25              45 
حلقات الحبار االمقلي المقرمش مع الكوسة و الفطر الجبلي يقدم

مع اوراق االنديف

كبيرصغير

المقبالت

سلمون ديجون باستا                                                                                 30               59 
معكرونة اللينجوويني مع فيلية السلمون و الطماطم المجففة

و أوراق السبانخ الصغيرة مع صلصة الديجون القشدية 

جراند أنس بيني باستا                                                                              30               59 
بيني باستا مع صلصة الطماطم و الريحان أضف الدجاج

 فقط ٥ دراهم +++
أسباجيتي بريكلي باي                                                                             30               59

أسباجيتي مع المحار و البقدونس

معكرونة تجاتيللي الفطر البري                                                               30               59 
معكرونة علي الطريقة المنزلية مع فطر الشيتاكي , البورتبولو

و االويستر مع كريمة قشدية خفيفة و مزين بجبن البارميزان
أجعلها جزابة وأضف الروبيان فقط ٥ دراهم 

كبيرصغير

باستا الشاطيء الوردي

دجاج شانتي نيللي                                                                                    40               71 
دجاج غرانادة المطهي بالفرن مع خليط من صوص  الفاصوليا,

كوسة مشوية , بصل مقرمش يقدم مع أرز الزعفران

توت سالمون هوب باكوليت                                                                      40               71 
فلية السلمون المشوي يغلوه التوت ا�زرق وصلصة الذرة ,

يقدم مع البطاطا المهروسة و الخضار السوتية

لحم مورني روج                                                                                          40               71 
مكعبات اللحم المطهي مع البولينيتا المقلية

سمك شي درام المطهي بالفرن                                                              40               71 
سمك الشي المتبل بالثوم و الليمون مطهي بالفرن مع زيت

الزيتون علي طبق من البطاطا يقدم مع سلطة الجرجير

سالتيز بايال                                                                                                  40               71 
علي طريقة سالتيز أعددنا لكم هذا الطبق الشهير , أرز أمريكي

مطهي مع المأكوالت البحرية , الروبيان , الحبار و المحار و البزالء
و السبانخ مع خالصة الزعفران

كبيرصغير

أطباق سالتيز الخاصة

الشوربة

شوربة الخضار التقليدية                                                                            25              39 
شوربة خضروات التقليديه مع بيستو الريحان تقدم مع الخبز المحمص

بكبده الدجاج المفرومه

شوربة الفطر والبطاطا القشدية                                                              25              39 
حساء الفطر البري القشدي مع مكعبات البطاطا و البقدونس 

كبيرصغير

السلطة 

سلطة قيصر بريزان                                                                                    25              44 
سلطة السيزر الغرنادية , اضف الروبيان فقط ٥ درهم  أضافية

سلطة حديقة بيتشر                                                                                 25              44 
مزيج من سلطه االوراق الطازجه مع الجزر الطازج و الطماطم الكرزية
و شرائح الفجل ا�حمر مع أعواد الكرفس و الشمر و الفلفل الرومي

المنكة بزبت الزبتون و خل البلسمك مع صلصة الخردل أجعلها
غنية و اضف فيلية الدجاج المشوي فقط ٥ دراهم +++ أضافية

سلطة  الكينوا                                                                                           25              44 
كينوا مع الفاصوليا الخضراء , الطماطم الكرزية و بيستو الريحان
و خل البرتقال لمزاق أفضل أضف التونا  فقط ٥ دراهم  أضافية   

كبيرصغير

ا¢ضافات
5 أضافة التونا 
5 أضافة االخطبوط 
5 أضافة ا¢نشوجة 
5 أضافة الدجاج 
5 أضافة الروبيان 
5 أضافة السلمون 

بيتزا 61 غرب

ديزي                                                                                                             30              59 
صلصة الطماطم , جبن موزاريال و طماطم كرزية مطهية بالفرن

غرانادة                                                                                                          30              59 
شرائح لحم الديك الرومي , أناناس طازج و صلصة الطماطم و جبن الموزاريال

تونو                                                                                                              30              59 
لحم  سمك التونة المتبل  مع البصل المشوي و الثوم و الطماطم

الكرزية و جبن الموزاريال

وايتي                                                                                                         30              59 
بيتزاتنا البيضاء مكونة من خليط من الجبن و ا�عشاب الطازجة   

كبيرصغير

اضافات البيتزا
5 أضافة زيت الترافل 
5 أضافة التونا 
5 أضافة االخطبوط 
5 أضافة ا¢نشوجة 
5 أضافة الدجاج 
5 أضافة الروبيان  
5 أضافة السلمون 

39 راب الدجاج 
خبزة التورتيال المحشية بشرائح الدجاج المشوي , الفاصوليا السوداء , جبنة الجاك مع

جبنة الكريمة و الطماطم ا�رز ا�سباني , الخص المقطع و ا�فوكادو , يقدم مع
القشدة الحامضة و البطاطا المقلية

39 راب اللحم 
قطع لحم حارة مطهية ببطيء مع معجون الحمص , وسلطة البيكو دي جالو و

ا�فوكادو مع الخص , يقدم مع مرق اللحم و البطاطا المقلية

39 أفوكادو  الروبيان 
روبيان مشوي متبل باصلصة الشوبيتال الحارة  مع ا�فوكادو المهروس,

شرائح الخيار والخص , يقدم مع البطاطا المقلية

اللفائف

39 تاكيتوز فطائر التفاح 
أصابع تورتيال مقلية مع التفاح بالقرفة , يقدم مع ايس كريم الفانيال

39 تشوكليت فولكانو 
كيكة الشكوالتة الملكية مع قطع الشكوالتة تقدم مع ايس كريم الفانيال

39 تشوكليت روشير 
تقدم بالقطعة

15 أيس كريم 
أسأل النادل انواع ا�يس كريم المتوفرة 

الحلويات

جميع ا¢سعار بالدرهم ا¢ماراتي و
ال تشمل ٪10 رسوم الخدمات، ٪7 ضريبة البلدية، ٪5 ضريبة الخدمه المضافة


