
Swiss Platters
االطباق السويسرية

Swiss Meat & Cheese Platter
Selection of Cold Meats & Swiss Cheeses, Gherkins,  

Pearl Onions & Crusty Bread (cn)
70 AED pp

طبق اللحم والجبن السويسرية
 تشكيلة من اللحم البارد والجبن السويسرية, الخيارالمخلل

البصل اللؤلوي والخبز المقرمش )ي م)
٧٠  درهم للفرد

Swiss Cheese Platter
Selection of Swiss Cheeses, Gherkins,  
Pearl Onions & Crusty Bread (v, cn)

70 AED pp

طبق الجبن السويسري
,تشكيلة من الجبن السويسرية, الخيار المخلل
البصل اللؤلوي والخبز المقرمش )ي م,ن)

٧٠  درهم للفرد

Antipasti Platter
Mixed Vegetables, with Hummus &  

Baba Ganoush Dip (df, v, vg)
45 AED pp

طبق مقبالت
تشكيلة من الخضروات مع سلطة الحمص

و بابا غنوج )خ ل, ن, خ ن)
٤٥  درهم للفرد

Hot Swiss Dishes  
االطباق السويسرية بالجبن

Pommes Fondue
Mini Potatoes filled with Fondue Cheese & Paprika (df, v)

6 pieces – 80 AED pp, 9 pieces – 120 AED pp

بومز فوندو
 بطاطس صغيرة محشوة بالجبنة الفوندو و بابريكا )خ ل, ن)

٦ قطع _ ٨٠ درهم للفرد
٩ قطع _ ١٢٠ درهم للفرد

Raclette
Melted Swiss Cheese, Baby Potatoes, Gherkins,  

Pearl Onions, Paprika & Condiments (df, v)
1 Portion (100 grams) 50 AED

 جبنة راكليت
 جبنة سويسرية ذائبة, بطاطس صغيرة, خيار مخلل بصل لؤلؤي,

بابريكا مع تتبيلة
البهارات )خ ل, ن)

طبق )١٠٠ جم(     ٥٠ درهم

Chicken Basket
Half Baby Chicken, Homemade Dip (df)

55 AED

سلة الدجاج
نصف فروج مع صوص فريش )خ ل)

٥٥  درهم

“Walk the Swiss Dog”
Swiss Style Veal/Chicken Sausage with Fresh Baked Bread,  

Choice of Relish, Fried Onions, Mustard
55 AED

”واك ذا سويس دوج“
نقانق اللحم او الدجاج على الطريقة السويسرية مع خبز طازج

  واالختيار من البصل المشوي او الخردل 
٥٥  درهم

R O O F T O P  M E N U

gf - gluten free, df - dairy free, v - vegetarian, vg - vegan, cn - contains nuts
All prices are inclusive of 5% VAT, and subject to 7% Dubai Municipality Tax

خ ج- خالية من الجوليتين. خ ل- خالية من منتجات االلبان. ن- نباتي. خ ن- خالي من اللحوم والمنتجات الحيوانية. ي م- يحتوي على مكسرات
كل االسعار شاملة %5 ضريبة الخدمة وتخضع الى %7 ضريبة بلدية دبي

Sweets
الحلو

Aargauer Carrot Cake كيكة ارجو بالجزر
35 AED ٣٥  درهم

Popcorn الفيشار
Sweet or Salted

حلو او حادق
25 AED ٢٥  د 

Swiss Chocolate Mousse موس الشوكوالتة السويسرية
35 AED ٣٥  درهم

Mövenpick Ice Cream ايس كريم موفينبيك
Swiss Chocolate, Vanilla Dream, Caramelita, Espresso Croquant, 

Hazelnut, Mint Chocolate, Mango Sorbet, Lemon & Lime Sorbet (cn)
 ,شوكوالتة سويسرية, فانيليا, كارامل, القهوة, البندق

شوكوالتة بالنعناع, سوربيت المانجو, سوربت الليمون
1 Scoop – 17 AED, 2 Scoops – 32 AED, 3 Scoops – 42 AED

١ سكوب - ١٧ درهم، ٢ سكوب - ٣٢ درهم ، ٣ سكوب - ٤٢ درهم


