
Available on Sunday to Wednesday from 7 pm to 1 am
and Thursday to Saturday from 7 pm to 2 am

Break your fast with our premium selection of dates, dry apricot & figs

4-course menu

Jallab, Qamaraldin or Ayran

If tar menu

3-course menu

Salad

Soup

Dessert

Drink

Kale, Beetroot & Carrot salad (D, N, V), 
Rocket & Spinach salad (D, N, V) or 

L’Occitane Fattoush (D, G, V)

Pumpkin Lentil soup (D, G, N, V) 
or Harira soup (D, G, V)

 Oops... I dropped the Kunafa! (D, G, N) 
or L’Occitane Crêpes (D, G, N)

Jallab, Qamaraldin or Ayran

Main Course
Saffron Risotto (D, V), Chicken Provencal (D, G, N)

or Dawood Basha (D, G, N)

Salad

Soup

Kale, Beetroot & Carrot salad (D, N, V), Rocket & 
Spinach salad (D, N, V) or L’Occitane Fattoush (D, G, V)

Pumpkin Lentil soup (D, G, N, V) or Harira soup (D, G, V)

Dessert

Drink

 Oops... I dropped the Kunafa! (D, G, N) 
or L’Occitane Crêpes (D, G, N)

Jallab, Qamaraldin or Ayran

129 Dhs per person99 Dhs per person

D - Dairy     N - Nuts     G - Gluten     V - Vegetarian    F - Fish    S - Shellfish

VAT included



 سلطة

شوربة

الحلويات

المشروبات

سلطة اللفت والشمندر والجزر )أ، غ، ن(
أو سلطة الجرجير والسبانخ )أ، م، ن(

 أو فتوش لوكسيتان

شوربة القرع مع العدس )أ، غ، م، ن(
أو الحريرة )أ، غ، ن(

 كنافة لوكسيتان )أ، غ، م(
او كريب الشوكوالتة )أ، غ، م(

جالب، قمر الدين أو عيران

 طبق رئيسي
 ريزوتو الزعفران )أ، ن( أو دجاج  بروفنسال )أ، غ، ن(

أو داود باشا )أ، غ، م(

 سلطة

شوربة

سلطة اللفت والشمندر والجزر )أ، غ، ن( أو سلطة 
الجرجير والسبانخ )أ، م، ن(  أو فتوش لوكسيتان )أ، غ، ن(

شوربة القرع مع العدس )أ، غ، م، ن( أو الحريرة )أ، غ، ن(

الحلويات

المشروبات

 كنافة لوكسيتان )أ، غ، م(
او كريب الشوكوالتة )أ، غ، م(

جالب، قمر الدين أو عيران

أ – ألبان     م – مكّسرات      ن – نباتي       غ – غلوتين      س –  سمك

الضريبة مشمولة

متوفــر من األحد إلى األربعاء من 7 مســاًء إلى 1 صباًحا
ومن الخميس إلى الســبت من 7 مســاًء إلى 2 صباًحا

إبــدا بمجموعــة مختارة من التمر والمشــمش الجاف والتين الجاف

 إفطــار رمضان

4  أطبــاق  3  أطبــاق 

99 Dhsالواحد الواحدللشخص  للشخص  129 Dhs


