
افخم تجربة سينمائية
 في العالم



FLAMING POTATO WEDGES 45
AEDwith Pulled Beef, Cheese Sauce, Jalapeño & Sour Cream

FLAMING POTATO WEDGES 45
AEDwith Pulled Beef, Cheese Sauce, Jalapeño & Sour Cream

FRESHLY BAKED FOCACCIA 45
AED

CLUB SANDWICH 45
AED

OPENING
SCENE

NACHO DOG 45
AED

مشهد
ا�فتتاح

شرائح  البطاطس المقلية و الحارة
مع اللحم المسحب  ، صلصة الجبنة ، هاالبينو و القشدة الحامضة

45
درهم

45
درهم

45
درهم

كلوب ساندويش
لحم مقدد ، دجاج مشوي ، بيض مقلي ، طماطم و خس

 خبز فوكاشيا الطازجة
مع موزاريال البافالو ، وأوراق الجرجير والطماطم

45
درهم

ناتشو دوغ 
سجق لحم بقري أو دجاج بصلصة الجبنة مع ناتشوز المفتت 

شرائح  البطاطس المقلية و الحارة
مع اللحم المسحب  ، صلصة الجبنة ، هاالبينو و القشدة الحامضة

45
درهم



THE CHICAGO HOTDOG 45
AED

THE MEXICAN HOTDOG 45
AED

THE BRITISH HOTDOG 45
AED

STEAMED CORN 28
AED

STEAMED EDAMAME 32
AED

هوت دوغ شيكاغو
سجق لحم بقري أو دجاج - حجم صغير- مع بصل معسل و كتشاب و مستارد و مايو

45
درهم

الذرة على البخار
إنتقاء من ملح مالدون وعصير الليمون والفلفل الطازج المتشققة

28
درهم

 ادامامي على البخار
إنتقاء من ملح مالدون وعصير الليمون والفلفل الطازج المتشققة

32
درهم

45
درهم

45
درهم

هوت دوغ انجليزي
سجق لحم بقري أو دجاج - حجم صغير - مع بصل معسل و جبنة جاك

هوت دوغ مكسيكي
سجق لحم بقري أو دجاج - حجم صغير - مع بيف تشيلي كون كارني 

45
درهم

خليط الناتشوز
مع الصلصة الخاصه بنا والمحضره محليا  : صلصة الجبن، 

صلصة الطماطم تشيلي كن كارني و جواكامولي

MIXED NACHOS 45
AED

Chili Con Carne & Guacamole

OPENING
SCENE

مشهد
ا�فتتاح

THE CHICAGO HOTDOG 45
AED

هوت دوغ شيكاغو
سجق لحم بقري أو دجاج - حجم صغير- مع بصل معسل و كتشاب و مستارد و مايو

45
درهم



FLAMING POTATO WEDGES 45
AEDwith Pulled Beef, Cheese Sauce, Jalapeño & Sour Cream

POPCORN
Caramel / Cheese / Salt

25 AED

CINEMA
FAVORITES

مفضالت 
السيننما

فشار
درهم22كراميل / جبنة / ملح

درهم25

درهم25 M&M'S زبدة الفول السوداني

XL شكوالته الفول السوداني M&M'S

درهم25 XL الفول السوداني M&M'S

درهم25 M&M'S اللوز

درهم25 M&M'S القهوة

درهم25 M&M'S بندق الفراولة

درهم25 XL  مالتيزرز 

M&M'sM&M's

M&M'S PEANUT BUTTER

25 AEDM&M'S PEANUT CHOCOLATE XL

25 AEDM&M'S PEANUT PEANUT XL

25 AEDM&M'S ALMOND

25 AEDM&M'S COFFEE NUT

25 AEDM&M'S STRAWBERRY NUT

25 AEDMALTESERS XL

22 AED

POPCORN
Caramel 22 AED

فشار
درهم22كراميل



PULLED DUCK IN CRISPY WHITE CORN TACOS 55
AED

STARRING
ROLES

PULLED DUCK IN CRISPY WHITE CORN TACOS 55
AED

دجاج محشو باللحم البتلو
مع صلصة دومي-غالس  و بطاطس صغيرة

50
درهم

50
درهم

55
درهم

تاكو الذرة ابيض مقرمش بالبط المسحب
مع كرنب اسيوي و صلصة هويسن

دجاج بافالو لوليبوب
مع صلصة الجبن ا«زرق

50
درهم

سلطة القيصر بالدجاج
مع اللحم المقدد و قطع الخبز المحمص

ادوار 
البطولة

STUFFED CHICKEN WITH VEAL HAM 50
AED

BUFFALO CHICKEN LOLLIPOPS 50
AED

CHICKEN CAESAR SALAD 50
AEDwith Beef Bacon Bits & Croutons

55
درهم

تاكو الذرة ابيض مقرمش بالبط المسحب
مع كرنب اسيوي و صلصة هويسن



PANKO CRUMBED CHICKEN FILLETS 45
AED

دجاج بانكو المفتت
مع بيري بيري، صلصة رانش و ماسترد العسل

45
درهم

45
درهم

باو مبخر
مع دجاج مشوي بصلصة اصادو

45
درهم

ساموسة
مع مساال دجاج وبطاطس فادالو

STEAMED BAO’S 45
AEDwith BBQ

SAMOSA CONE 45
AED

STEAMED BAO’S 45
AEDwith BBQ

SAMOSA CONE 45
AED

STARRING
ROLES

ادوار 
البطولة

45
درهم

باو مبخر
مع دجاج مشوي بصلصة اصادو

45
درهم

ساموسة
مع مساال دجاج وبطاطس فادالو



TEMPURA SHRIMPS 55
AED

FISH N CHIPS 60
AED

تمبورا روبيان
مع مايونيز البرتقال ، صلصة كوكتيل الحارة و صوية الزنجبيل الحامض 

55
درهم

60
درهم

سمك و بطاطس مقلية
مع سمك القد الفاخر في عجينة مقرمشة مع صلصة تارتار

STARRING
ROLES

DYNAMITE SHRIMP 50
AED

ادوار 
البطولة

FRIED CALAMARI 50
AED

DYNAMITE SHRIMP 50
AED

50
درهم

كاالماري مقلي
مع صلصة التارتار

50
درهم

ديناميت روبيان
روبيان مقلية مقرمشة و مغلفة في صلصة المايونيز الحارة

FISH N CHIPS 60
AED

60
درهم

سمك و بطاطس مقلية
مع سمك القد الفاخر في عجينة مقرمشة مع صلصة تارتار

50
درهم

ديناميت روبيان
الروبيان مقلية مقرمشة و مغلفة في صلصة المايونيز الحارة



PLATINUM PLOUGHMAN PLATTER 75
AED

ARABIC MIXED GRILL 50
AED

PULLED BEEF SLIDERS 45
AED

صحن بلوغمان بالتينيوم
مجموعة مختارة من اللحوم الباردة مع الجبن و العسل و المربى

75
درهم

50
درهم

45
درهم

شطائر لحم عجل مسحب
مع كرنب و بصل مقرمش في خبز بان دي سال مطهو محليا 

مشاوي عربية مشكلة
كفتة غنم، دجاج، وكباب لحم مع خبز عربي 

PLATINUM PLOUGHMAN PLATTER 75
AED

PULLED BEEF SLIDERS 45
AED

STARRING
ROLES

ادوار 
البطولة

صحن بلوغمان بالتينيوم
مجموعة مختارة من اللحوم الباردة مع الجبن و العسل و المربى

75
درهم

45
درهم

شطائر لحم عجل مسحب
مع كرنب و بصل مقرمش في خبز بان دي سال مطهو محليا 



LAMB CHOPS WITH PISTACHIO CRUST AND MINT SAUCE 60
AED

ANGUS BEEF CHEESEBURGER SLIDERS 45
AED

LAMB KOFTA BURGER 55
AED

ريش غنم مع قشرة الفستق و صلصة النعناع 
مقدم مع سبانخ و بطاطا مهروسة 

60
درهم

45
درهم

55
درهم

برغر لحم غنم
مع الجرجير  و طحينة

سالديرز انجس  تشيز برغر
مع بطاطا مقلية 

LAMB CHOPS WITH PISTACHIO CRUST AND MINT SAUCE 60
AED

LAMB KOFTA BURGER 55
AED

STARRING
ROLES

ادوار 
البطولة

ريش غنم مع قشرة الفستق و صلصة النعناع 
مقدم مع سبانخ و بطاطا مهروسة 

60
درهم

55
درهم

برغر لحم غنم
مع الجرجير  و طحينة



40
AED

ARABIC MEZZE

TRIO OF ARANCINI 40
AED

GREEK SALAD 40
AED

40
AED

ARABIC MEZZE

FRESH PENNE PASTA 40
AED

تريو االرانسيني
طماطم و موتزاريال ، الفطر و سكامورزا ، بيستو و بافالو موتزاريال

40
درهم

40
درهم

40
درهم

40
درهم

معكرونة طازجة
مع صلصة ارابياتا الحارة

سلطة يونانية
مع زيتون، سلطة جردن، وطماطم كرزية ، مع جبنة فتا

مزة عربية
بابا غنوج مع ناتشوز ، فالفل مع فلفل مشوي ،

اصباع حلومي المقلية مع زازيكي

TRIO OF ARANCINI 40
AED

ماكوالت 
نباتية

VEGETARIAN

تريو االرانسيني
طماطم و موتزاريال ، الفطر و سكامورزا ، بيستو و بافالو موتزاريال

40
درهم

40
درهم

مزة عربية
بابا غنوج مع ناتشوز ، فالفل مع فلفل مشوي ،

اصباع حلومي المقلية مع زازيكي



BANOFFEE PIE 35
AEDwith Caramel Popcorn

TIRAMISU 35
AED

UMM ALI 35
AED

40
AED

ARABIC MEZZE

االعتمادات
الختامية

فطيرة بانوي
مع الفشار الكراميل

35
درهم

35
درهم

35
درهم

أم علي 
مقدم دافئ مع المكسرات بالكراميل

تيراميسو
قشدة ماسكاربون ناعمة المذاق و بسكوت منقوع في قهوة اسبريسو قوية

35
درهم

سنداي الشوكوالتة براونيز 
مع  آيس كريم فانيليا و صلصة الشكوالته الدافئة

35
درهم

كريب
مع الكسترد الليمون و الفراولة الطازجة

35
درهم

فرابيه فشار بالكاراميل
فرابيه بنكهة فشار القشدة يعلوه فشار مقرمش بالكاراميل

CHOCOLATE BROWNIE SUNDAE 35
AED

CREPES 35
AED

CARAMEL POPCORN FRAPPE 35
AED

BANOFFEE PIE 35
AEDwith Caramel Popcorn

THE
CLOSING
CREDITS

فطيرة بانوي
مع الفشار الكراميل

35
درهم

TIRAMISU 35
AED

35
درهم

تيراميسو
قشدة ماسكاربون ناعمة المذاق و بسكوت منقوع في قهوة اسبريسو قوية



WATER 15 AEDEVIAN

16 AEDBADOIT SPARKLING 

7 AEDAQUAFINA

درهم15مياه افيان

درهم16 بادوا فوارة

درهم7 اكوفينا

PINK SPICE TIKECLASSIC
MOCKTAILS

40
AED

MOJITO 40
AED

SPICE BLUEBERRY MOSCOW MULE 40
AED

MARGARITA 40
AED

موكتيالت 
كالسيكية 

التوابل الوردية
توابل الفليرنومل الكالسيكية ، فاكهة العاطفة ، الجريب فروت ، الفلفل الطازج و مشروب الزنجبيل

40
درهم

40
درهم

40
درهم

سبايس بلوبيري موسك ميول
التوت البري االزرق  ، القرفة ، والزنجبيل الطازج والنعناع مع  مشروب الزنجبيل

موخيتو 
مشروب الكالسيكي خالد متوفر في الليمون / الجير و النعناع أو الفراولة

40
درهم

مارغريتا
مارغريتا  المجمدة متوفرة ( كالسيكي أو  مع الفراولة )

PLATINUM BERRIESGRAPE/SPARKLING
MOCKTAILS

45
AED

NON-ALCHOHOLIC WHITE WINE HUGO 40
AED

PASSIONATO 40
AED

موكتيالت 
فوارة

توت البالتينيوم
بالك بيري , بلو بيري ، راسبيري ، عصير ليمون و نبيذ فوار  غير كحولي

45
درهم

40
درهم

40
درهم

باسيوناتو 
فاكهة العاطفة الطازجة و الليمون  يعلوها نبيذ فوار  غير كحولي

نبيذ هيجو االبيض الخالي من الكحول
مزيج منعش من الليمون ، النعناع ، البيلسان يعلوه نبيذ

 أبيض غير كحولي و صودا

SOFTDRINKS 18 AEDPEPSI

18 AEDDIET PEPSI

18 AEDMIRINDA ORANGE

18 AED7UP

18 AEDMOUNTAIN DEW

مشروبات 
غازية/صودا

درهم18  بيبيسي 

درهم18 دايت بيبسي

درهم18 ميرندا 

درهم18 سيفن اب 

درهم18 ماونتن ديو 

COTTON CANDY TWIST

FRUIT 
MOCKTAILS

40
AED

GREEN APPLE HIBISCUS FRESCA 40
AED

PASSION FRUIT TOMATO MOJITO 40
AED

CRANBERRY COOLER 40
AED

BEVERAGES مشروبات
موكتيالت  

الفواكه 

حلوى غزل البنات الملتوية
الفراولة ، البطيخ ، التوت البري والصودا يقدم مع  حلوى غزل البنات

40
درهم

40
درهم

40
درهم

موخيتو البشيون فروت و الطماطم 
 فاكهة العاطفة ، الطماطم الكرزيه ممزوجة بالنعناع و الليمون و يعلوها الصودا

فريسكا كركديه التفاح ا«خضر
تفاح وكركديه وليمون وتوت بري و صودا  

40
درهم

التوت البري
ا«ناناس الطازج والبرتقال والتوت البري والكرز والليمون مع مشروب الزنجبيل



مشروبات
سالش

شاي مثلج

مشروبات ساخنة

SLUSH
BEVERAGES 25 AED

درهم25 فرواله

درهم25 بلوبيري

درهم25 فاكهة العاطفة

BLUEBERRY

25 AEDBLUEBERRY

25 AEDSTRAWBERRY

25 AEDPASSION FRUIT

ICED TEA 22 AEDRUBRO ROOIBOS BERRY

22 AEDRUBRO ROOIBOS LEMON

22 AEDRUBRO ROOIBOS PEACH

20 AEDLIPTON LEMON

20 AEDLIPTON PEACH

HOT BEVERAGES 15 AEDESPRESSO

15 AEDAMERICANO

18 AEDCAPPUCCINO

18 AEDCAFÉ LATTE

20 AEDWALNUT BROWNIE LATTE

20 AEDHOT CHOCOLATE

20 AEDMOROCCAN TEA

15 AEDSELECTION OF REVOLUTION TEAS

درهم22 بيري ريبو روبوس 

درهم22 ليمون ريبو روبوس

 عصائر الفواكه
 الطازجة

FRESH FRUIT
JUICES

20 AEDFRESH ORANGE

20 AED

درهم20 برتقال طازج

درهم20 ليمون طازج و نعناع

درهم22 خوخ  ريبو روبوس

درهم20 شاي ليبتون ليمون

درهم20 شاي ليبتون خوخ

درهم15 اسبريسو

درهم15 اميريكانو

درهم18 كابوتشينو

درهم18 كافي التيه

درهم20 ولنت بروني التيه

درهم20 شوكوال ساخنة

درهم20 شاي مغربي

درهم15 تشكيلة من شاي ريفوليشن

FRESH LEMON & MINT

درهم25 بلو بيري




