اإلفطار من قائمة الطعام
BREAKFAST A LA CARTE
)مويزلي سويسري (ن) (مك
، زبيب، عسل، مكسرات مشكلة،شوفان أسمر
 تفاح مبشور، لبن،عصير برتقال
Swiss muesli (V) (N)
Brown oats, mixed nuts, honey, raisins,
Orange, yoghurt, and grated apple

34

)حبوب اإلفطار (ن
، زبيب، عسل، مكسرات مشكلة،شوفان أسمر
 تفاح مبشور، لبن،عصير برتقال
Cereals (V)
Brown oats, mixed nuts, honey, raisins,
Orange, yoghurt, and grated apple

29

اللبن
 المانجا، توت العليق، الفراولة،بنكهة التوت
Yoghurt
Blueberry, strawberry, raspberry or mango

24

)فواكه طازجة مشكلة (ن) (مك
تقدم مع عسل أكاسيا والمكسرات
Medley of fresh fruit (V) (N)
Served with acacia and nuts

44

)أومليت بياض البيض (ن
يقدم مع صلصة طماطم روما وخبز الجاودار المحمص
Egg white omelette (V)
Served with tomato chutney and roasted rye bread

44
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اإلفطار من قائمة الطعام
BREAKFAST A LA CARTE
)بيض محضر على طريقتك المفضلة (ن
 مخلوط أو مسلوق، مقلي، أومليت،مفقوس في الماء
 بطاطا هاش براون محضرة في مطعمنا وفطر مشوي،طماطم مشوية
Eggs cooked to your likings (V)
Poached, omelette, scrambles or boiled
Grilled tomato, homemade hash brown and grilled mushroom
)توست فرنسي (ن
French toast (V)

44

44

With banana slice
)بان كيك (ن) (مك
مع النوتيال أو شراب القيقب
Pancakes (V) (N)
Nutella or Canadian syrup

49

وافل طازج
مع صلصة التوت وشوكوالتة نوتيال
Fresh waffles
With berry compote and chocolate Nutella syrup

44
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المقبالت الباردة
COLD APPETISERS
)طبق المزات الباردة (ن
O ، مخلالت مشكلة، متبل،حمص
O لبنة مع الخيار
Cold mezzah sampler (V)
Hummus, mutable, mixed pickles, O
labneh and cucumber O

54

زيتون متبل
مع جبنة عربية وخبز مقرمش
Marinated olives
With Arabic cheese and crisp bread

34

O )أصابع الخضار (ن
 صلصة الطحينة وبابا غنوج،مع غموس البصل
Vegetable crudité (V) O
With onion dip, tahini sauce and baba ghanoush

49

O كوكتيل الربيان
ربيان مسلوق مع صلصة الكوكتيل والكاردينال
Prawn cocktail O
Steamed prawns with cocktail and cardinal sauce

68
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السلطات
SALADS
)فتوش (ن
، زيت زيتون، أعشاب طازجة،سلطة الطماطم والخيار
 خبز عربي مقلي، دبس الرمان،خل
Fattoush (V)
Tomato and cucumber salad, fresh herbs, olive oil,
Vinegar and pomegranate sauce with fried Arabic bread,

49

سلطة القيصر
 سمك األنشوفة وقطع الخبز المحمصة والمتبلة باألعشاب،مع جبنة البارميزان
مع دجاج
مع ربيان
Caesar salad
With Parmesan cheese, anchovies and herbed croutons
With Chicken 73
With Prawns
83

63

سلطة مصرية
 والفلفل األخضر الحار، الكزبرة، الخيار، الطماطم،مع الشبت
Egyptian salad
With dill, tomatoes, cucumber, coriander and green chilly

49

المقبالت الساخنة
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HOT APPETISERS
)كبة مقلية (مك
كبة لحم الضأن المقلية والمحشوة بالصنوبر
Fried kebbeh (N)
Delicately fried lamb dumplings filled with pine seeds

39

)سبرنغ رولز بالخضار (ن
مع صلصة الفلفل الحلو التايلندية
Vegetable spring rolls (V)
With sweet Thai chili sauce

44

)رقاقات الجبن (ن
عجينة محشوة بالجبن العكاوي ومقلية بالزيت
Cheese rokkakat (V)
Akawi cheese wrapped in crispy fried filo dough parcel

39

)بطاطا مقلية (ن
مع الكاتشب والمايونيز
French fries (V)
With ketchup and mayonnaise

39
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الشوربات
Soups
)شوربة العدس العربية (ن
 بصل وثوم،عدس أصفر مطحون
مع الخبز العربي المقلي
O

Arabic lentil soup (V) O
Puree of yellow lentil, onion and garlic with fried
Arabic bread

39

)شوربة الفطر (ن
فطر بري مع الكريمة والثوم والكراث
Mushroom soup (V)
Creamy wild mushroom with garlic and shallots

44

O )(ن

شوربة الطماطم والريحان
مع قطع الخبز المحمص والمتبل بالثوم
Tomato basil soup (V) O
With garlic croutons

39

شوربة الحريرة
 شعيرية، عدس، حمص، طماطم،شرائح لحم بقرية
Harira soup
Shaves beef, tomato, chick peas, lentils and vermicelli

68

شوربة توم يوم كونغ
ماكوالت بحريه مسلوقة مع التوابل التايالندية
Tom yum kung

59

Marinated seafood boiled with Thai spices
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الساندويشات

تقدم مع البطاطا المقلية

SANDWICHES
All served with French fries
)بيرغر الفالفل (ن
 خس، شرائح الطماطم،صلصة الطحينة
Falafel burger (V)
Tahina sauce, sliced tomatoes and lettuce

54

كلوب ساندويش
، بيض مقلي، شرائح لحم بقرية،ثالث طبقات – دجاج مشوي
 مايونيز، طماطم،خس
Club sandwich
Triple decker – grilled chicken, veal rashers, fried egg,
Lettuce, tomato and mayonnaise

78

بيرغر واغيو
لحم واغيو متبل مع بهارات الكاجون الحارة وبصل مكرمل
Wagyu burger
Spicy Cajun Wagyu and caramelized onions

93
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األطباق الرئيسية
Main courses
ستيك لحم خاصرة واغيو بقري
بطاطا مشوية ،خضار مشوية ،صلصة لحم العجل
332

Wagyu sirloin steak
Roasted potatoes, grilled vegetables and veal jus
دجاج صغير مشوي على طريقة "الميدان"
طماطم مشوية ،فلفل أخضر حار ،بطاطا مقلية

127

“The Meydan” baby brick chicken
Grilled tomatoes, green chili and French fries
سمك الهامور الحار
أرز صيادية مع الربيان ،البصل ،والشبت

146

Hammour harra
Sayada rice simmered with prawns, onions and dill
سمك السي باس على طريقة "الميدان"
خضار سوتيه ،فلفل هالبينو مخلل ،وبصل
مع اختيارك من :األرز المطهو على البخار أو األرز المقلي مع الخضار

137

“The Meydan” sea bass
Sautéed vegetables, pickled jalapeno and onions with a
choice of: steamed rice or vegetable fried rice
طبق المأكوالت البحرية
ثمار البحر المتبلة والمشوية مع البهارات التايلندية
O

254

Mix seafood platter O
Marinated seafood broiled with Thai spices

الكباب
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KEBABS
جوجه كباب
مكعبات الدجاج المتبلة بالثوم والليمون
O

Jojeh kebab O
Cubs of chicken marinated in garlic and lemon

73

كفتة كباب
لحم ضأن مفروم مع البقدونس والبصل
Kofta kebab
Minced lamb with parsley and onion

93

كباب بالروب
فيليه لحم الضأن المتبل مع الروب والزعفران
Kebab bil rob
Lamb fillet marinated with yoghurt and saffron

107

مشاوي مشكلة
 وكفتة، كباب بالروب،جوجه كباب
مع أرز بالزعفران وصلصة الثوم
Mixed grill
Jojeh kebab, kebab bil rob and kofta
with saffron rice and garlic sauce

156
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درهم إماراتي
PIZZAS
مارغريتا (ن)
صلصة الطماطم ،موزاريال ،ريحان ،أوريغانو
73

)Margherita (V
Tomato sauce, mozzarella, basil, oregano
كواترو فورماجي (ن)
صلصة الطماطم ،موزاريال ،غورغونزوال ،فونتينا وبارميزان

83

)Quattrofomaggi (V
Tomato sauce, mozzarella, gorgonzola, fontina and parmesan
بريسوال وريكوتا
موزاريال ،بريسوال ،جرجير ،طماطم مجففة،
جبنة الريكوتا

73

Bresaola and ricotta
Mozzarella, bresaola, rocket leaves, sun dried tomato,
Ricotta cheese
بيتزا كابريتشوزا (ن)
صلصة الطماطم ،موزاريال ،زيتون ،لب الخرشوف ،فطر،
طماطم مجففة ،زيت زيتون ،أعشاب

73

)Pizza capricciosa (V
Tomato sauce, mozzarella, olives, artichoke hearts, mushrooms,
sundried tomatoes, olive oil and herbs
نابوليتانا
صلصة الطماطم ،جبنة موزاريال ،شرائح سمك األنشوفة ،كبر ،أوريغانو

73

Napolitana
Tomato sauce, mozzarella cheese, anchovy fillets, capers, oregano
كواترو ستاغيوني
صلصة الطماطم ،موزاريال ،فطر ،لب الخرشوف،
زيتون أسود ،شرائح الديك الرومي

93

Quattro stagioni
Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, artichoke hearts,
black olives, Turkey ham
غامبريتي إي أسبراجي
جبنة الموزاريال ،ربيان ،طماطم صغيرة ،هيليون ،ثوم

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة  ٪7رسوم البلدية و ٪10رسوم الخدمة و %5ضريبة القيمة المضافه.
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Gamberetti e asparagi
Mozzarella cheese, shrimps, cherry tomato, asparagus and garlic

73

تونو إي تشيبوال
 فلفل وأوريغانو، زيتون، بصل، تونة، جبنة الموزاريال،صلصة الطماطم
Tonno e cipolla
Tomato sauce, mozzarella cheese, tuna fish, onions, olives,
peppers and oregano

73

ديافوال
 سالمي مبهر وريحان، فلفل متبل، بصل مشوي، جبنة الموزاريال،طماطم
Diavola
Tomato, mozzarella cheese, grilled onions, marinated peppers,
spicy salami and basil

73
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جميع أصناف البيتزا مقابل درهم
Pizzas
)3( ابتكر البيتزا التي تحب واختر ما تفضله من بين ثالث إضافات
Build your own pizza with your own choice of three (3)
toppings
 درهم20 مكونات إضافية مقابل
Additional topping at 20
ابتكر البيتزا الخاصة بك
) من المكونات التالية3( اختر ثالثة
Create your own pizza
Select three (3) items from the following ingredients
تونة وبصل
Tuna & onions
 شرائح الديك الرومي،سالمي
Salami, turkey
دجاج تندوري
Tandoori chicken
شرائح الديك الرومي
Shaved turkey ham
خضار مشوية
Roasted vegetables
سلطة جرجير
Rocket salad
جبنة موزاريال
Mozzarella cheese
حلقات البصل
Onion rings
ريحان طازج
French basil leaves
طماطم مجففة
Sundried tomatoes
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بيستو الريحان
Basil Pesto
سلمون مدخن
Smoked salmon
ربيان
Shrimps
مأكوالت بحرية مشكلة
Mixed seafood
أفوكادو
Avocado
جبنة الماعز
Goat cheese
سلمون طازج
Fresh salmon
هيليون مشوي
Grilled asparagus
سوتيه السبانخ

Sautéed spinach
O تونة

Tuna O
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الحلويات
DESSERTS
طبق الفواكه
 شمام أخضر، شمام أصفر، بطيخ،أناناس
Fruit platter
Pineapple, watermelon, cantaloupe, and honeydew

49

كيكة الموز
مغطاة بصلصة الفانيال وكريم آنجليز
Banana cake
Vanilla frosting and crème anglaise

39

أم علي
حليب مُنكه وخبز مع المكسرات وطبقة كريمة
Umm ali
Flavored milk and bread, with nuts topped with cream

39

كريم كراميل
 شمام أخضر، شمام أصفر، بطيخ،أناناس
Crème caramel
Pineapple, watermelon, cantaloupe, and honeydew

44

بقالوة مشكلة
حلويات عربية مشكلة
Assorted baklawa
Mixed Arabic treats

39

مغرفة واحدة من اآليس كريم
 أو جوز الهند، قهوة، فراولة، شوكوالتة،فانيال
1 Scoop of ice cream
Vanilla, chocolate, strawberry, coffee or coconut

20

مغرفة واحدة من المثلجات
 توت العليق، باشن فروت،مانجا
1 Scoop of sorbet
Mango, passion fruit or raspberry

20
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