
FOOD & 
DRINKS

MENU

Radisson Blu Hotel & Resort, Al Ain
Al Sarooj district, Al Ain, United Arab Emirates

T:  +971 3 768 6666 | radissonblu.com/resort-al-ain



Vine Leaves (N)          30.00
Homemade leaves stuffed with rice and mix vegetables

Baba Ghanoush (N)         28.00
Charcoal grilled aubergine, tahini and lemon juice dip

Cheese and Tomatoes (D)        30.00
Creamy feta cheese, tomatoes and fresh herbs

Hummus Bil Tahini (D)         30.00
Chickpeas with tahini

Tabbouleh           30.00
Bulgur with parsley, tomatoes, mint and lemon juice

Moutabel (D)          30.00
Eggplant puree, tahini, lemon juice and extra virgin olive oil

Fattoush Salad          30.00
Salad with lettuce, cucumber peppers and Arabic bread

Greek Salad (D)          40.00
Freshly diced garden vegetables, olives, feta cheese and olive oil

Extras
Rice             15.00
Fries            15.00

COLD 
MEZZEH



HOT 
MEZZEH

FATAYER &
SANDWICH Cheese Rakakat (D)(G)    30.00

Arabic fried pastries with cheese filling

Sambousek (G)(N)    28.00
Arabic fried pastries with minced meat, onion and cumin

Spinach Fatayer (G)(N)    28.00
Arabic fried pastries with spinach, onion and sumac 

* All our sandwiches are served with fries

Falafel (D)(N)   30.00
Crunchy fava beans and broad
bean patties with tahini sauce

Ful Medames   20.00
Traditional foul recipe in
a lemony & tahini sauce

Chicken Shish   36.00
Grilled marinated chicken & tomatoes                                                   

Kofta Cairo Street (G)  38.00
Grilled minced lamb with lemony garlic

Eskandarani Liver (G)  36.00
Fried liver with peppers and onions served 
with our homemade bread

Sujuk (G)    40.00
Homemade spicy Alexandrian sausage with 
tomato, parsley and lemon juice served 
with our homemade bread

Beef Burger (D)(E)(G)  38.00
Served with a juicy beef patty,
fried egg and cheddar cheese

Hawawshi (G)(N)    38.00
Minced meat, onions baked in
our homemade bread

Hummus Bil Lahme (N)   40.00
Chickpeas with tahini, sautéed
lamb meat and pine seeds

Kibbeh (G)(N)         28.00
Bulgur balls filled with sautéed
minced meat and pine seeds



MANAKEESH GRILL
CORNER

Lahm Bi’ajn – Lahmacun (G)(N) 38.00
Tomato, minced meat, onion and spices

Akawi Cheese (D)(G)   32.00
Traditional akawi cheese finished with butter

Zaatar (G)     28.00
Dried zaatar herbs mixed with the finest olive oil

Halloumi Cheese (D)(G)   35.00
Fresh halloumi cheese and butter

Labneh with Zaatar (D)(G)  28.00
Fresh labneh cheese with dried zaatar herbs

Labneh with Baladi Cheese (D)(G) 38.00
Fresh labneh with fresh local white cheese

Spinach and Pine Seeds (D)(G)(N) 28.00
Spinach from the garden, cheese and pine seeds

Muhammara and
White Cheese (D)(G)(N)   35.00
Blended tomatoes, onions, chili paste and cheese

Half Grilled Chicken (D)        78.00
Grilled succulent boneless half chicken
marinated in garlic, lemon and olive oil sauce

Shish Tawook (D)       75.00
Chargrilled chicken breast cubes
marinated In lemon, garlic,
Middle Eastern herbs and spices

Beef Shish Kebab(D)   75.00
Marinated chargrilled beef
tenderloin in yogurt, garlic,
Middle eastern Herbs
and spices

Lamb Chops  (D)         95.00
Grilled lamb chops marinated
with Arabic spices 

Kofta Kebab              75.00
Grilled minced lamb mixed with spices,
chopped parsley and onion for a true
taste of the Levant

Jumbo Praws (S)         140.00
Chargrilled 1KG of fresh jumbo prawns

Makani Mixed Grill (D)(N)        95.00
Shish Tawook, shish kebab, kofta, spicy sausage, lamb chops

Mixed Grill Seafood (S)              170.00
Lobster, squid, sherry fish, salmon,
mussels and prawn

Grilled Salmon (S)           85.00
Served with Rocca and French fries



DESSERTS
FRESH JUICES
Orange     33.00
Watermelon     33.00
Lemon/Lemon mint    33.00
Apple      33.00
Pineapple     33.00

FRUIT JUICES
Chilled Juice     25.00

MOCKTAILS
Virgin Mojito     33.00
Piña colada     33.00
Iced Tea     33.00

MILK SHAKES & SMOOTHIES                                                                                
Banana with milk    33.00
Dates with milk    33.00
Vanilla, Chocolate, Strawberry  33.00
Banana, Apple    33.00

SOFT BEVERAGES
Still Water    S 10.00 | L 18.00
Sparkling Water   S 18.00 | L 30.00
Soft Drinks     20.00
Redbull     39.00

DRINKS
MENU

Fresh Fruits      35.00
Kashta And Honey (D)(E)(G)(N)  35.00
Coconut Muhalabia (D)(G)(N)   35.00
Banana Split (D)     35.00
Kunafa (D)(G)(N)     35.00
Umali (D)(E)(G)(N)     35.00

(D) Dairy, (N) Nuts, (E) Eggs, (G) 
Gluten, (S) Seafood, (SOY) Soya .
Please inform our team of your 
dietary requirements, and indicate any 
food allergies or intolerances.

All prices are in UAE Dirham and 
are inclusive of all applicable service 
charges, local fees and taxes.



DRINKS 
MENU

DRINKS
MENU
VODKA     30ML
Smirnoff Vodka    34.00
Absolut Vodka    35.00
Grey Goose     45.00

TEQUILLA     30ML
Jose Cuervo Tequila White   35.00
Jose Cuervo Tequila Gold   35.00

GIN      30ML
Gordon’s Dry     34.00
Bombay Sapphire    35.00
Hendricks     38.00

WHISKY     30ML
Ballantine’s     33.00
Jameson     33.00
Johnnie Walker Red Label   33.00
Johnnie Walker Black label   40.00
Jim Beam     38.00
Jack Daniels     40.00
Chivas Regal 12 years    40.00
Glenfiddich 12 Years    42.00
Glenlivet 12 Years    45.00

COGNAC     30ML
Martel XXX     40.00
Hennessey VSOP    45.00
Remy Martin VSOP    45.00

LIQUEUR     30ML
Cointreau     33.00
Kahlua      33.00
Amaretto     33.00
Baileys      33.00
Sambuca     33.00
Jägermeister     36.00

ICED COFFEE    
Iced Latté    32.00
Frappuccino    32.00
Iced Mocha    32.00
Iced Chocolate   32.00

COFFEE    
Turkish Coffee   S 21.00 | D 27.00
Cappuccino    27.00
Latte     27.00
Espresso   S 16.00 | D 21.00 
Espresso Macchiato   27.00
American Coffee   21.00
Mocha     27.00
Tea     20.00

HOT DRINKS    
Assorted Teas    16.00
Moroccan Tea   S 19.00 | D 30.00
Sahlab with Nuts | Fruits S 23.00 | D 28.00
Hot Chocolate    21.00



DRINKS 
MENU

قائمة
املشروبات

RUM      30ML
Bacardi White Rum             36.00
Bacardi 8 Anos                 38.00
Captain Morgan Dark Rum    35.00
Captain Morgan Spiced Rum   35.00
Havana Club 7YO    38.00

BOTLED BEER
Bacardi Breezer      38.00
Smirnoff Ice Vodka           38.00
Heineken     33.00
Corona      34.00
Budweiser               33.00
Amstel Light               33.00

DRAUGHT BEER   550ml 330ml
Stella     39.00  25.00
Warsteiner    38.00  25.00

HOUSE WINE    Glass  Bottle
Red     35.00  170.00 
White     35.00  170.00
Sparkling      235.00 

CLASSIC COCKTAILS
Mojito      40.00
Margarita     40.00 
Negroni     40.00
Long Island Ice Tea    45.00
Bull Frog     55.00
Bloody Mary     40.00
Pina colada     40.00

30 مل الرم      
36,00 رم أبيض باكاردي     
38,00 باكاردي تعتيق 8 أعوام     
35,00 رم داكن كابنت مورغان    
35,00 رم مَبهر كابنت مورغان    
38,00 هافانا كلوب تعتيق 7 أعوام    

زجاجات اجلعة
38,00 باكاردي بريزر      
38,00 سميرنوف آيس فودكا     
33,00 هاينكن       
3٤,00 كورونا      
33,00 بادفايزر      
33,00 أمستل اليت      

550 مل   330 مل جعة البراميل     
٢5,00   3٩,00 ستيال     
٢5,00   38,00 وارستينر    

بالزجاجة بالكأس   النبيذ املعتق يف أقبيتنا  
١٧0,00   35,00 األحمر     
١٧0,00   35,00 األبيض     
الفّوار        ٢35,00

الكوكتيالت الكالسيكية
٤0,00 موخيتو      
٤0,00 مارغاريتا      
٤0,00 نيغروني      
٤5,00 شاي مثلج لوجن آيالند     
55,00 بول فروغ      
٤0,00 بلودي ماري      
٤0,00 بينا كوالدا     



القهوة املثلجة
3٢,00 التيه مثلج    
3٢,00 فرابوتشينو     
3٢,00 موكا مثلجة    
3٢,00 شوكوالتة مثلجة    

القهوة
مفرد ٢١,00 | مزدوج 00,٢٧ قهوة تركي    

٢٧,00 كابوتشينو    
٢٧,00 التيه      

مفرد ١6,00 | مزدوج 00,٢١ إسبريسو    
٢٧,00 إسبريسو ماكياتو    
٢١,00 قهوة أمريكية     
٢٧,00 موكا     
٢0,00 شاي     

املشروبات الساخنة
١6.00 تشكيلة من أنواع الشاي    

مفرد ١٩,00 | مزدوج 30,00 شاي مغربي    
مفرد ٢3,00 | مزدوج ٢8,00 سحلب باملكسرات أو بالفواكه  

٢١,00 شوكوالتة ساخنة     

30 مل الفودكا     
3٤,00 سميرنوف فودكا      
35,00 أبسولوت فودكا      
٤5,00 أبسولوت كورانت     

التيكيال
35,00 خوسيه كويرفو تيكيال وايت    
35,00 خوسيه كويرفو تيكيال جولد   

اجلن
3٤,00 غوردونز دراي     
35,00 بومباي سافاير     
38,00 هندريكس     

30 مل الويسكي     
33,00 بالينتاينز      
33,00 جاميسون      
33,00 جوني ووكر ريد ليبل     
٤0,00 جوني ووكر بالك ليبل     
38,00 جيم بيم      
٤0,00 جاك دانيلز      
٤0,00 تشيفاز ريغال تعتيق 12 عاماً   
٤٢,00 غلينفيديتش تعتيق 12 عامًا    
٤5,00 جلينليفيت تعتيق 12 عامًا   

الكونياك
٤0,00 مارتيل اكس اكس اكس    
٤5,00 هينيسي فوسب      
٤5,00 رميي مارتن فوسب    

30 مل الكورديال     
33,00 كوانترو      
33,00 كالوا       
33,00 أماريتو       
33,00 بايليز       
33,00 سامبوكا      
36,00 جاجيرمايستر      

قائمة
املشروبات

قائمة
املشروبات



العصائر الطازجة
33,00 برتقال      
33,00 بطيخ      
33,00 ليمون/ليمون بنعناع   
33,00 تفاح     
33,00 أناناس      

طبيعية عصائر 
٢5,00 عصائر منعشة وباردة   

املوكتيالت
33,00 فيرجن موهيتو     
33,00 بينا كوالدا     
33,00 شاي مثلج     

مخفوق احلليب والسموزي
33,00 موز بحليب     
33,00 متر بحليب     
33,00 فانيال، شوكوالتة، فراولة   
33,00 موز، تفاح     

املشروبات الغازية
صغير ١0,00 | كبير ١8,00 ماء عادي   
صغير ١8,00 | كبير 30,00 ماء فّوار    

٢0,00 املشروبات الغازية    
3٩,00 ريد ُبل     

احللويات
35,00 فاكهة طازجة      
35,00 قشطة وعسل )ح()ض()ج()م(    
35,00 مهلبية جوز الهند )ح()ج()م(    
35,00 بنانا سبليت )ح(      
35,00 كنافة )ح()ج()م(      
35,00 أم علي )ح()ض()ج()م(     

قائمةاحلـــلـــويــات
املشروبات

)ح(  مشتقات الحليب، )م( مكرسات، )ض( بيض، 

)ج( جلوتني، )س( أسامك، )ص( صويا.

الرجاء إعالم طاقمنا إن كنت تتبع حمية طعام 

معينة أو لديك حساسية اتجاه أي نوع من أنواع 

الطعام.

جميع األسعار بالدرهم االمارايت، وتتضمن رسوم 

الخدمات والرسوم املحلية والرضائب.



٢8,00 لبنة وزعتر )ح()ج(    
جبنة لبنة طازجة مع أعشاب زعتر مجففة

38,00 لبنة وجبنة بلدي )ح()ج(   
لبنة طازجة مع جبنة بيضاء محلية طازجة

٢8,00 سبانخ وبذور صنوبر )ح()ج()م(  
سبانخ من احلديقة، جبنة وبذور صنوبر

35,00 محمرة  وجبنة بيضاء )ح()ج()م(  
مزيج طماطم، بصل، معجون فلفل حار وجبنة

حلم بعجني )ج()م(     38,00
طماطم، حلم مقروم، بصل وبهارات

3٢,00 جبنة عكاوي )ح()ج(     
جبنة عكاوي تقليدية مدهونة بزبدة

٢8,00 زعتر  )ج(     
أعشاب زعتر مجففة وممزوجة بأقضل أنواع زيت الزيتون

35,00 جبنة حلومي )ح()ج(     
جبنة حلومي طازجة وزبدة

 ٧8,00 نصف دجاجة مشوية )ح(   
نصف دجاج غضة مخلية ومشوية، متبلة بصلصة

زيت الزيتون والليمون والثوم

٧5,00 شيش طاووك )ح(   
مكعبات صدور دجاج مشوية

على الفحم ومتبلة بالليمون،
ثوم، بهارات وأعشاب شرق أوسطية

٧5,00 شيش كباب حلم بقري )ح(  
فيليه حلم بقري متبل مشوي على الفحم

يف لنب زبادي، ثوم، بهارات وأعشاب شرق أوسطية

٩5,00 قطع حلم ضأن )ح(   
قطع حلم ضأن مشوية ومتبلة بالبهارات العربية

٧5,00 كفتة  كباب      
حلم ضأن مفروم ومشوي، ممزوج بالبهارات، وقطع البقدونس

والبصل لالستمتاع مبذاق بالد الشام األصيل

١٤0,00 روبيان جامبو )س(     
1 كجم روبيان جامبو طازج مشوي على الفحم

٩5,00 مشويات ماكاني مشكلة )ح( )م(    
شيش طاووك، شيش كباب، كفتة، سجق حار، قطع حلم ضأن 

١٧0,00 مأكوالت بحرية مشوية مشكلة )س(     
كركند، محار، سمك شيري، سلمون، بلح بحر وروبيان

85,00 سلمون مشوي )س(         
ُيقدم مع جرجير وأصابع بطاطا مقلية

زاويةمناقيش
املشاوي



30,00 رقاقــات  جبنــة )ح( )ج(     
فطائــر عربيــة مقليــة بحشــوة جبنــة

٢8,00 سمبوســك )ج( )م(     
فطائــر عربيــة مقليــة بلحــم مفــروم، بصــل وكمون

٢8,00 فطاير ســبانخ )ج( )م(     
فطائــر عربيــة مقليــة بســبانخ، بصــل وســماق

30,00 فالفــل )ح( )م(    
فطائــر فــول مقرمشــة وصلصــة طحينــة

٢0,00 فــول مدمــس    
وصفــة فــول تقليديــة بصلصــة طحينــة وليمــون

36,00 شــيش دجاج     
دجــاج متبــل مشــوي وطماطم

38,00 كفتة شــارع القاهرة )ج(  
حلــم ضــأن مفــروم مشــوي مــع صلصــة ثــوم بالليمون

36,00 كبدة إســكندراني )ج(   
كبــدة مقليــة بفلفــل وبصــل، تقــدم مــع خبــز معد 

لدينا

٤0,00 ســجق )ج(    
ســجق اســكندراني حــار معــد لدينــا مــع طماطم، 

بقدونــس وعصيــر ليمــون، يقــدم مــع خيــز معــد لدينا

38,00 برغــر حلــم   بقــري )ح( )ض( )ج( 
يقــدم مــع باتيــه حلــم بقــري غــض، بيض مقلي 

وجبنة شــيدر

38,00 حواوشــي )ج( )م(      
حلــم مفــروم وبصــل مخبــوز يف خبــز معــد لدينا

٤0,00 حمــص باللحمــة )م(     
حمــص بطحينــة، حلــم ضــأن ســوتيه وبــذور صنوبر

٢8,00 كبــة )ج( )م(      
كــرات برغــل محشــوة بلحــم مفروم ســوتيه

وبــذور صنوبر

مقبالت
ساخنة

فطاير
ومناقيش

* تُقدم جميع السندويتشــات
مــع البطاطا املقلية



30,00 ورق عنــب )م(           
ورق معــد لدينــا محشــو بــأرز ومزيــج خضــروات

٢8,00 بابــا غنــوج )م(           
باذجنــان مشــوي علــى الفحــم، صلصــة غمــوس بطحينــة وليمــون

30,00 جبنــة   وطماطــم )ح(         
جبنــة فيتــا كرمييــة، طماطــم وأعشــاب طازجة

30,00 حمــص   بالطحينــة )ح(       
حمــص بالطحينة

30,00 تبولــة           
برغــل ببقدونــس، طماطــم، نعنــاع وعصيــر ليمــون

30,00 متبــل )ح(          
بيوريــه باذجنــان، طحينــة، عصيــر ليمــون وزيــت زيتــون بكــر ممتاز

30,00 ســلطة فتوش          
ســلطة بخــس، خيــار، فلفــل وخبــز عربي

٤0,00 )ح(          ســلطة يونانية 
مكعبــات خضــروات حديقــة طازجــة، زيتــون، جبنــة فيتــا وزيــت زيتون

اإلضافات
١5,00 أرز           
١5,00 أصابــع بطاطــا مقليــة         

مقبالت
باردة



قائمة
الطعام واملشروبات

فندق ومنتجع راديسون بلو العني

منطقة الصاروج، العني، االمارات العربية املتحدة

radissonblu.com/resort-al-ain | +هاتف: ٦٦٦٦ ٧٦٨ ٣ ٩٧١


