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المختصرات (D) يحتوي على منتجات ألبان (G) يحتوي على غلوتين (H) اختيار صحّي (N) يحتوي على مكّسرات (S) يحتوي على قشرّيات بحرّية (V) نباتّي
جميع األسعار المذكورة هي السعر الصافي متضّمنا ضريبة 5%| األسعار ُعرضة للتغيير من دون إخطار ُمسبق   

دبي مول

)D( ناتشوس
م مع الجبنة، صلصة الطماطم، وصلصة التشيلي باللحم  ُتَقدَّ

المفروم مع الغواكامولي

)V/H/D( ُذرة مطهّوة بالبخار
مع اختيارك من الملح، عصير الليمون الحامض، الزبدة، ورقائق 

الفلفل الحاّر

)V/H/D( إيدامامي مطهوة بالُبخار
مع اختيارك من الملح، عصير الليمون الحامض، رقائق الفلفل 

الحاّر، الزبدة، أو صلصة الفلفل الحلو

)D( شرائح البطاطا المقلية العريضة
تشيلي باللحم المفروم، صلصة الجبنة، هاالبينو، وكريمة 

حامضة

)G/D( مقّبالت ساخنة
مختارات من المقبالت العربية الساخنة تقدم مع الطحينة 

والثومية

)G/V( السمبوسة بالخضار
سمبوسة مقلية ومقرمشة مع صلصة النعناع

)V/H( َسَلطة الحديقة
م مع  مزيج من الخّس، والطماطم الكرزّية وشرائح الُشَمر. ُتَقدَّ

تتبيلة الليمون الحامض

)V/H( سلطة الكينوا
خليط الكينوا مع الخضار المقرمشة، والغواكامولي، وتتبيلة 

الليمون الحامض

)S/H( سلطة سيزار على طريقة ريل سينما
الخّس المقرمش مع صلصة سيزر، جبنة بارميجان، وكسرات 

الخبز المحّمص، والكبر المقلّي
إضافة دجاج

إضافة روبيان مشوي

)G( روبيان الديناميت
روبيان مقلّي ومقرمش مع صلصة الديناميت الحاّرة

)G/D( فطائر خليط الجبنة بنكهة األعشاب والبهارات الحاّرة
م  فطائر هّشة محشوة بالجبنة الكريمّية وجبنة غودا بالبهارات. ُتَقدَّ

مع صلصة الطماطم وصلصة رانش

)G/D( أصابع الموزاريال
م مع  أصابع جبنة الموزاريال اإليطالية مغّلفة بفتات الخبز. ُتَقدَّ

كتشاب الطماطم

)D( ناتشوس مع جبنة ذائبة
 مع صلصة التشيلي باللحم المفروم، وصلصة الجبنة، والهاالبينو

الطازج، والكريمة الحامضة

)S/G( حّبار
 حلقات الحّبار المغّلفة بالطحين والمقلّية. متّبلة بالحامض ُتَقّدم مع

صلصة التشيلي
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دبي مول

55

55

48

48 

58

50

45

75

55

)G/D( كلوب ساندويتش
بيكون بقر مشوّي، دجاج مشوّي، بيض مقلّي، طماطم وخّس

)G/D( هوت دوغ شيكاغو بلحم البقر
 هوت دوغ صغير بلحم البقر مع البصل المطهي ببطء، والخردل،

والمايونيز

)G/D( هوت دوغ شيكاغو بلحم الدجاج
 هوت دوغ صغير بلحم الدجاج مع البصل المطهي ببطء، والخردل،

والمايونيز

)G/D/V( معكرونة بصلصة ألفريدو
م مع صلصة الفطر الكريمّية، والدجاج وجبنة بارميزان ُتَقدَّ

برجر الدجاج
 برجر الدجاج المغّلف بفتات الخبز، والخّس، والطماطم، والبصل,

والمخّلل والبطاطا المقلّية

(G/D) ًصدور الدجاج الطرّية المحّضرة منزليا
م مع البيري بيري وصلصة رانش  صدور الدجاج المغّلفة بالطحين ُتَقدَّ

والبطاطا المقلّية

)S/G( السمك والبطاطا المقلّية
م مع عصير  شرائح سمك القّد الممتازة المغّلفة بخلطة مقرمشة ُتَقدَّ

الليمون الحامض، وصلصة تارتار، والبطاطا المقلّية

أطباق رئيسّية

)G/D( )برجر لحم البقر (لحم االنجوس
 مع الخّس االفرنجي، والمخّلل، والبصل، والطماطم، والبطاطا

المقلّية إلى جانبه

)G/D( برجر كفتة لحم الغنم
 مع أوراق الروكا، وجبنة الحّلوم المشوّية، والطماطم، والبصل،

وصلصة الطحينة، ودبس الرّمان، والبطاطا المقلّية إلى جانبه

)H/V/G( البرجر النباتي
 رغيف بحبوب متنّوعة، خيار، طماطم، بصل، خّس إفرنجي

م مع البطاطا المقلّية ومايونيز نباتي بالثوم ُيَقدَّ

)H( وعاء أكاي
 أكاي مع كريما جوز الهند، والعسل، والتوت البرّي الطازج، مع

الغرانوال المقرمشة
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دبي مول
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25
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25
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25

 )H( غرانوال مع لبن زبادي يوناني
 لبن زبادي يوناني في وعاء مع الغرانوال المغّذية

وفوقها التوت البّري الطازج مع العسل

تيراميسو
 ماسكاربوني موّس وبسكويت مشبعة بقهوة

إسبريّسو قوّية

)G/D( كريب
مع شوكوالته نوتياّل والفراولة والموز

)G/D( كيكة الشوكوالته الداكنة
 كيكة بالغة الطراوة، تذوب في الفم، يعلوها فدج

الشوكوالته

 مختارات من األيس كريم والسوربيه  

حلوّيات
45

42

38

45

16 

35

38

40

بوب كورن (كاراميل / جبنة / ملح(

إم أن إمز بزبدة الفول السوداني

XL إم إن إمز بالشوكوالته حجم

XL إم إن إمز بالفول السوداني حجم

XL إم إن إمز باللوز حجم

XL إم إن إمز بالمكّسرات والفراولة حجم

XL إم إن إمز بالمكّسرات والقهوة حجم

XL مالتيزرز حجم

)للمغرفه 16( 

تسالي السينما

)V/D( بيتزا مارغريتا
بيتزا إيطالّية كالسيكّية بصلصة الطماطم وجبنة موزاريال

)D( بيتزا البيبيروني
 جبنة موزاريال مع صلصة الطماطم والبيبيروني 

)D( بيتزا اللحم
جبنة موزاريال مع كريات اللحم والدجاج

بيتزا
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15

15

20 

20

20

20

15

مشروبات ساخنة

إسبريّسو
أميركانو

كابوتشينو
كافيه التيه

كاكاو بالحليب
شاي مغربي

مختارات من شاي ريفولوشن

سالش

توت بّري
فراولة

25

25

45

40

40

موكتيل العنب

التوت البالتينوم
توت بّري مشّكل، عصير ليمون، وشراب غير كحولّي غازي

باشوناتو
باشن فروت طازج وزيزفون مع طبقة من شراب غير كحولّي غازي

شراب هوغو أبيض غير كحولّي
 مزيج منعش من الزيزفون، والنعناع، والبيلسان، مع طبقة من

شراب أبيض غير كحولّي

موكتيل الفاكهة

باشن فروت وطماطم
باشن فروت، طماطم، نعناع وزيزفون وفوقها طبقة صودا

فريسكا التّفاح األخضر والكركديه
تفاح، كركديه، ليمون، عنبّية، وصودا

شراب التوت البرّي المثّلج
أناناس طازج، برتقال، توت بّري، كرز، وليمون مع شراب الزبجبيل

40

40

40

موكتيل كالسيكي

موهيتو
شراب كالسيكّي متوفر بنكهة

الليمون/الزيزفون والنعناع أو الفراولة

مرغريتا
مرغريتا مثّلجة متوفرة بالنكهة العادية أو الفراولة

40

40

عصائر طازجة

برتقال طازج

ليمون ونعناع طازج

20

20

مشروبات
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دبي مول

مياه

إيفيان

بادوا غازية

أكوافينا

11

16

7

35

35

35 

35

35         

29

29

29 

29

29

ميلك شيك

فانيال
موز

شوكوالته
فراولة
أوريو

مشروبات غازية

بيبسي

دايت بيبسي

سفن آب

ميريندا برتقال

ماونتن ديو

20

20

20

20

20

شاي مثّلج

ليبتون ليمون

ليبتون دّراق

20

20

سموذيز

مانغو بارادايز
مانغو، أناناس، باشن فروت، عصير تّفاح

كاريبيان صنشاين
بّطيخ، فراولة، مانغو، عصير تّفاح

راسبيري الف
توت أحمر، توت أسود، موز، عصير تّفاح

تروبي كوالدا
موز، أناناس، جوز هند، عصير تّفاح

ستروبيري سبِلت
فراولة، موز، بابايا، كرز، عصير تّفاح

مشروبات
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Dairy Products (D) | Gluten (G) | Healthier option (H) | Nuts (N) | Shellfish (S) | Vegetarian (V)
All quoted prices are net, inclusive of 5% VAT  | Prices are subject to change without prior notice

The Dubai Mall

Appetizers / Salads

MIXED NACHOS (D) 
Served with cheese, tomato salsa, beef chili con carne & 
guacamole

STEAMED CORN (V/H/D)
Choice of salt, lemon juice, butter, chili flakes

STEAMED EDAMAME (V/H/D) 
Choice of salt, lemon juice, chili flakes, butter, sweet chili sauce

FLAMING POTATO WEDGES (D) 
Chili con carne, cheese sauce, jalapeno and sour cream

HOT MEZZE (D/G) 
Selection of Arabic hot mezza served with tahina and garlic 
sauce

VEGETABLE SAMOSA (G/V) 
Crispy fried samosa with mint chutney

GARDEN SALAD (V/H ) 
Mixed lettuce, cherry tomatoes and fennel shavings served with 
lemon dressing

QUINOA SALAD (V/H )
Mixed quinoa served with crispy vegetables, guacamole and 
lemon dressing

REEL CAESAR SALAD (S/H) 
Crunchy heart of lettuce with homemade Caesar dressing, 
parmesan cheese, croutons and fried capers
Add Chicken
Add BBQ Prawns

45

30

35

50

50

40

40

45

40

15
20

DYNAMITE SHRIMPS (G) 
Crispy fried shrimps in a tangy special dynamite sauce

MIX PILLOW CHEESE HERBS & SPICY FLAVOR (D/G)
Crispy pillows stuffed with cream cheese and spicy gouda cheese 
served with ranch dressing

MOZZARELLA STICKS (D/G) 
Italian breaded cheese sticks served with tomato ketchup

LOADED NACHOS (D) 
With beef chili con carne, cheese sauce, fresh jalapeno, sour cream 
and chives

CALAMARI (S/G) 
Batter fried squid rings with lemon served with sweet chili sauce

60

30

38

52

55 
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Dairy Products (D) | Gluten (G) | Healthier option (H) | Nuts (N) | Shellfish (S) | Vegetarian (V)
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The Dubai Mall

Main Course

ANGUS CHEESEBURGER SLIDER (G/D)
With Boston lettuce, pickles, onion, tomato and french fries 
on the side

LAMB KOFTA BURGER (G/D)
With rocket leaves, grilled halloumi cheese, tomato, onion 
with tahina and pomegranate molasses and French fries on 
the side

BEYOND MEAT BURGER (H/V/G)
Multi cereal bun, cucumber, tomato, onion, Boston lettuce 
and vegan garlic mayo served with french fries

ACAI BOWL (H)
Acai and coconut cream, honey with fresh fruit berries and 
crunchy granola

CLUB SANDWICH (G/D)
Grilled beef bacon, grilled chicken, fried eggs, tomato and 
romaine lettuce

CHICAGO HOTDOG BEEF (G/D)
Mini beef hotdogs with caramelized onion, mustard and mayo

CHICAGO HOTDOG CHICKEN (G/D) 
Mini chicken hotdogs with caramelized onion, mustard and 
mayo

ALFREDO PENNE PASTA (G/D/V)
Served with creamy mushroom sauce, chicken and parmesan 
cheese

SLIDER CHICKEN BURGER
With breaded chicken, lettuce, tomato, onion, pickles and 
french fries

HOMEMADE CHICKEN TENDER (G/D)
Breaded chicken served with peri peri and ranch sauce and 
french fries

FISH AND CHIPS (S/G)
With premium cod fish in a crunchy batter served with lemon, 
tartar sauce and french fries

55

48

48 

58

50

45

75

55

55

58

45
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The Dubai Mall

Cinema Munchies
POPCORN (CARAMEL / CHEESE / SALT)

M&MS PEANUT BUTTER

M&MS PEANUT CHOCOLATE XL 

M&MS PEANUT XL

M&MS ALMOND

M&MS STRAWBERRY NUT

MALTESERS XL

COFFEE NUT

22

25

25 

25

25

25

25

25

Desserts
GRANOLA WITH GREEK YOGHURT (H) 
Plain Greek yoghurt in a bowl with nutritious granola 
topped with fresh berries and Honey

TIRAMISU
A velvety mascarpone mousse and biscuit soaked in 
strong espresso coffee

CREPES (G/D) 
With Nutella chocolate strawberry and banana

DARK CHOCOLATE CAKE (G/D)
Super moist cake, melt in your mouth topped with 
chocolate fudge

SELECTION OF ICE CREAM & SORBET
(PER SCOOP) 

45

42

38

45

16 

35

38

40

Pizza
MARGARITA PIZZA (V/D)
Classic Italian Pizza with tomato sauce and mozzarella 
cheese

PEPPERONI PIZZA (D)
Mozzarella cheese, tomato sauce and pepperoni

MEAT LOVERS PIZZA (D)
Mozzarella cheese, tomato sauce and meat balls and 
chicken
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15

15

20 

20

20

20

15

Beverages
HOT BEVERAGES

ESPRESSO

AMERICANO

CAPPUCCINO

CAFÉ LATTE

HOT CHOCOLATE

MOROCCAN TEA

SELECTION OF REVOLUTION TEAS

FRUIT MOCKTAILS

PASSION FRUIT TOMATO
Passion fruit, cherry tomatoes, muddled with mint and lime, 
topped with soda

GREEN APPLE HIBISCUS FRESCA
Apple, hibiscus, lemon, cranberry and soda

CRANBERRY COOLER
Fresh pineapple, orange, cranberry, cherry, and lemon
wwwith ginger ale

40

40

40

CLASSIC MOCKTAILS

MOJITO
A timely classic available in lemon/lime &
mint or strawberry

MARGARITA
Frozen margarita available in regular or strawberry

25

25

SLUSH

BLUEBERRY

STRAWBERRY

40

40

45

40

40

GRAPE MOCKTAILS

PLATINUM BERRIES
Blackberry, blueberry, raspberry, lemon Juice,
and non alcohol sparkling

PASSIONATO
Fresh passion fruit and lime topped with non alcohol 
sparkling

NON-ALCOHOL WHITE WINE HUGO
Refreshing blend of time, mint, elderflower, topped with non 
alcoholic white wine and soda

45

40

40

FRESH JUICE

FRESH ORANGE

FRESH LEMON & MINT

20

20

RC 1909027 TDM-brochure design-portrait_v11.indd   5 10/30/19   9:36 AM



Dairy Products (D) | Gluten (G) | Healthier option (H) | Nuts (N) | Shellfish (S) | Vegetarian (V)
All quoted prices are net, inclusive of 5% VAT  | Prices are subject to change without prior notice

The Dubai Mall

ICED TEAS

LIPTON LEMON

LIPTON PEACH

Beverages

35

35

35 

35

35

MILKSHAKES

VANILLA

BANANA

CHOCOLATE

STRAWBERRY
OREO

WATER

EVIAN

BADOIT SPARKLING

AQUAFINA

11

16

7

SOFT DRINKS

PEPSI

DIET PEPSI

7UP

MIRINDA ORANGE

MOUNTAIN DEW

20

20

20

20

20

29

29

29

29

29

20

20

SMOOTHIES

MANGO PARADISE
Mango, pineapple, passion fruit, apple juice

CARIBBEAN SUNSHINE
Melon, strawberry, mango, apple juice

RASPBERRY LOVE
Raspberry, blueberry, banana, apple juice

TROPI COLADA
Banana, pineapple, coconut, apple juice

STRAWBERRY SPLIT
Strawberry, banana, papaya, cherry, apple juice
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