
VIP À LA CARTE MENU
قائمة طعام كبار الشخصيات



FROM THE MEDICLINIC BAKERY 
Select one of the following:

Baked croissants | Danish pastries (v)
Feta | mozzarella | zaatar manakeesh (v)

Turkey ham | mature cheddar | plum tomato filled croissant
Mature cheddar | spinach | plum tomato filled croissant

OAT STATION
Select one of the following:

Scottish rolled oats | organic milk or coconut milk (v)
Glazed banana | honey | toasted super seeds | walnut (n)(v)

CEREALS & MILK
Select one of the following:

Cornflakes | bran flakes | coco pops
Deluxe muesli (n) | honey granola | toasted seeds

Semi skimmed | skimmed | soya

FRESH FRUIT SALAD
Seasonal fruits with additional options of yoghurt, laban, crème fraiche  

THE WORKS
Select one of the following:

English Breakfast
chicken sausage | turkey bacon | hash browns | sautéed mushrooms | *baked beans | grilled tomato | fried egg | toast

Arabic Breakfast (v)(s) 
shakshouka | ful medames | mini manakeesh | black olives | arabic pickles | hummus | labneh | arabic bread

Indian Breakfast (v) 
masala omelette | chapati | *chaana masala | jeera aloo | *mint chutney | sambal

OR OMELETTE STATION
Your choice of three egg omelette - whole egg or egg white 

FRESH JUICES
Select one of the following:

Freshly squeezed orange juice
Freshly squeezed apple juice

SMOOTHIES
Fresh smoothies – ask your server for today’s selection

BREAKFAST

(v) vegetarian      |      (vg) vegan      |      (gf) gluten free      |      (s) sesame      |      (n) nuts      |      * gas forming foods



SOUPS 
Select one of the following:

Miso soup with vegetable gyoza 
Clear chicken soup with chicken gyoza

Oriental lentil soup with toasted bread (v)
Pumpkin soup (v)

SALADS
Choose one of the following:

Arabic mezze
*hummus | baba ghanoush | tabouleh | cheese samosa | fried kibbeh

Chicken Caesar salad 
with parmesan cheese

Quinoa salad (v)
organic quinoa | mixed leaves | roasted beetroot | pumpkin

MAIN
Choose one of the following:

Oriental Mixed Grill
 lamb kofta | beef tikka | shish tawook | lamb chops

Traditional Emirati chicken biryani (n) 
 *mint raita

Traditional Emirati lamb thareed
Nile perch 

tomato bulgur
Lamb shank 

 mughrabia | tomato concasse
Seafood cannelloni 

baby pak choy 
Chicken roulade

side of baby carrots | baby corn 
Slow cooked beef tenderloin

DESSERTS
Select one of the following:

Malva pudding | custard sauce 
Assorted mini pastries 
seasonal sliced fruits

Celebration cakes: whole mini-chocolate cake | whole mini-raspberry cake

BEVERAGES
Meals served with water, juice, coffee or tea

LUNCH/DINNER

(v) vegetarian      |      (vg) vegan      |      (gf) gluten free      |      (s) sesame      |      (n) nuts      |      * gas forming foods



وجبة اإلفطار

من مخبوزات ميديكلينيك
اختر واحدًا مما يلي:

(v) الكرواسان المخبوز | المعجنات الدنماركية
(v) مناقيش الفيتا | الموزاريال | الزعتر

لحم ديك رومي | جبنة شيدر ناضجة | كرواسون محشو بالطماطم البرقوق
جبن شيدر | سبانخ | كرواسون محشو بالطماطم

أطباق الشوفان
اختر واحدًا مما يلي:

(v) شوفان اسكتلندي | حليب عضوي أو حليب جوز الهند
(v)(n) موز مهروس | عسل | بذور محمصة | جوز

الحبوب والزبادي
اختر واحدًا مما يلي:

رقائق الذرة | رقائق النخالة | كوكو بوبس
موسلي فاخر | جرانوال بالعسل | بذور محمصة

حليب نصف منزوع الدسم | منزوع الدسم | فول الصويا

سلطة فواكه طازجة
يضاف - الزبادي واللبن والقشدة الطازجة

الصحون الخاصة
اختر واحدًا مما يلي:

وجبة اإلفطار االنجليزية
سجق دجاج  |  لحم ديك رومي مقدد  |  هاش براون  |  فطر سوتيه  |  *فاصوليا مطبوخة  |  بيض مقلي  |  طماطم مشوية  |  خبز محمص

(s)(v) الفطور العربي
شكشوكة  |  فول مدمس  |  مناقيش صغيرة  |  زيتون أسود  |  مخلل عربي  |  حمص  |  لبنة  |  خبز عربي

(v) الفطور الهندي
عجة ماساال  |  شباتي  |  *شانا ماساال )حبوب الحمص(  |  جيرة الو )بطاطس(  |  *صلصة بالنعناع  |  سامبال

أو العجة
اختيارك من عجة ثالثة بيضات - بيضة كاملة أو بياض بيض

العصائر الطازجة
اختر واحدًا مما يلي:

عصير البرتقال الطازج
عصير تفاح معصور طازج

السموذي 
سموذي طازج - إسأل النادل الخاص بك عن اختيار اليوم

(v) نباتي        |        (vg) نباتي تام        |        (gf) خالي من الجلوتين        |        (s) سمسم        |        (n) مكسرات        |        * تسبب الغازات



الغداء و العشاء

الحساء
اختر واحدًا مما يلي:

حساء ميسو مع خضار و جيوزا
شوربة دجاج صافية مع دجاج جيوزا

(v) حساء العدس الشرقي مع الخبز المحمص
(v) حساء اليقطين

السلطات
اختر واحدًا مما يلي:

المزة العربية
* حمص  |  باباغنوج  |  تبولة  |  سمبوسة جبنة  |  كبة مقلية

سلطة دجاج السيزر
جبن البارميزان

(v) سلطة الكينوا
كينوا عضوية  |  مزيج األوراق  |  الشمندر المحمص  |  اليقطين 

األطباق الرئيسية
اختر واحدًا مما يلي:

مشاوي شرقية مشكلة
كفتة لحم   |  تكا لحم بقري  |  شيش طاووق  |  ريش ضأن

برياني دجاج إماراتي تقليدي 
 الروب

ثريد الضأن اإلماراتي التقليدي
فيليه سمك 
برغل طماطم

قطع لحم
مغربية  |  صلصة طماطم

كانيلوني المأكوالت البحرية 
 مع خضار باكسوي

دجاج رولد 
جزر صغير  |  ذرة صغيرة على الجانب

لحم بقري مطبوخ ببطء

لتحلية
اختر واحدًا مما يلي:

مهلبية مالفا  |  صلصة الكاسترد
ميني معجنات متنوعة

فواكه موسمية مقطعة
كعكات احتفالية: كعكة شوكوالتة  |  كعكة التوت

مشروبات
تقدم الوجبات مع ماء أو عصير أو قهوة أو شاي

(v) نباتي        |        (vg) نباتي تام        |        (gf) خالي من الجلوتين        |        (s) سمسم        |        (n) مكسرات        |        * تسبب الغازات


