


بيف كارباتشو )شرائح اللحم البقري(
تقدم مع الجرجير، جبنة البرميزان المطهوة، زيت الكماة وحب 

الخردل مع المايونيز 

سلطة اللحم التايلندية الحارة 
شرائح من لحم البقري، خيار، طماطم، بصل أحمر، خس، ورق 

النعناع، ورق الكزبرة وصوص الليمون

سلطة المأكوالت البحرية الدافئة 
الخضروات الموسمية المتبلة مع الجمبري واالستاكوزا والمحار

 
جبنة الموزاريال الطازجة المدخنة 

تقدم مع الطماطم الحمراء والصفراء وزيت الزيتون 

سلطة الحديقة الخضراء 
أوراق الخس المشكل، فاصوليا خضراء، سبانخ، فلفل رومي، 

خيار، أفوكادو وصوص الليمون الفرنسي

سلطة الهليون اليونانية 
هليون، طماطم، بصل، جبنة فيتا مع خيار وزيت زيتون

Beef carpaccio 84
Rocket salad, parmesan cheese soufflé, truffle oil,  
mustard seed mayo

Spicy Thai beef salad 84
Slices of Rib-eye steak, cucumber, cherry tomatoes, red onion,  
lettuce, mint leaves, cilantro leaves, Lime Fish dressing

Warm seafood salad 90
Seasonal greens with warm marinated prawns, lobster, scallops

Smoked mozzarella cheese 75
Red and yellow cherry tomato confit with olive oil

Green garden salad 65
Romaine lettuce, mix lettuce leaves, green peas, baby spinach,  
capsicum, cucumber, avocado, lemon French dressing 

Asparagus a la Greek 75
Tomato, onion, feta cheese, cucumber, olives oil

جميع األسعار بالريال السعودي
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APPETIZERSالمقبالت



شوربة اللحم الصافية

شوربة االستاكوزا مع كريمة الطماطم البيضاء

شوربة الدجاج مع عش الغراب 

شوربة اليوم

Beef consommé soup 67

Lobster with creamy white tomato soup 106

Chicken mushroom soup 65

Soup of the day 50

SOUPSالشوربات
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أطباق الشيف المختارة

الفروج المشوي
 مع مخلل الليمون و األعشاب

سمك القاروص 
 مطهو بالزبدة و يقدم مع الخرشوف، زيتون اسود، 

طماطم، الهليون، بطاطا وصوص الليمون

طاجن المأكوالت البحرية بالفرن
 أستاكوزا، سمك القاروص، جمبرى، الحبار، بلح البحرمع 

صوص الطماطم 

سمانة الضأن المطهوة ببطئ
المطهوة ببطئ تقدم مع الخضروات والكسكس واألعشاب

البحري والجبلي 
اللحم البقري تندرلوين 120 جرام مع جمبري التايجر 

برغر الدجاج 250 جرام

برغر لحم برايم 300 جرام

Prime chef specialty 

Pan fried baby chicken 95
Lemon confit, fresh herbs

Poached sea bass in butter 118
Artichoke, black olives, tomato, green asparagus,  
potato, lime butter sauce

Seafood cartoccio 129
Lobster, sea bass, mussels, prawns, squid, vegetables  
oven baked in fresh Herbs tomato sauce

Braised lamb shank 150
Tomato couscous braised vegetable flavored, thyme  

Surf & turf 130
Angus beef tenderloin 120 Gram, tiger shrimp 150 Gram

Chicken burger 250 Gram 75

Prime beef burger 300 Gram 105

الرئيسي  MAIN COURSESالطبق 
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Prime beef
Tenderloin 220 Gram 180
Rib-eye 350 Gram 180
Striploin 350 Gram 165

Wagyu beef
Tenderloin 220 Gram 280
Rib-eye 350 Gram 280
Striploin 350 Gram 260

Angus beef
T-Bone steak 500 Gram 230

لحم برايم البقري
تندرولين 220 جرام

ريب أي 350 جرام
ستريب لوين 350 جرام

لحم واجو البقري
تندرولين 220 جرام

ريب أي 350 جرام
ستريب لوين 350 جرام

لحم االنجوس البقري
تي بون 500 جرام

BEEF اللحم البقري

Tenderloin milk fed 200 Gram 130تندرولين 200 جرام

VEAL بتلو
Lamb rack 250 Gram 145ريش 250 جرام

LAMB لحم الضأن

فروج 350 جرام
صدر دجاج 220 جرام

Corn fed baby chicken 350 Gram 95
Chicken breast 220 Gram 90

CHICKEN الدجاج

All main courses will be served with 
one side dish of your choice

جميع االطباق تقدم مع واحد من األطباق 
الجانبية



Starch
Baked potato
Mashed potato with crispy beef bacon
Potato chips
Black truffle macaroni 

Vegetables
Asparagus confit, Sautéed broccoli, Steam 
green beans with cherry tomato, Vegetables 
steamed

Sauce
Green peppercorn, Mushroom, Grain 
mustard, Blue Cheese Cream, Béarnaise, 
Lemon butter, BBQ, Chimichurri, Balsamico

النشويات 
بطاطا مشوية

بطاطا مهروسة مع لحم البايكون
بطاطا مقلية 

بالفرن  معكرونة 

الخضروات
هليون، بروكلي، الطماطم مع الفاصوليا 

 الخضراء، خضروات مسلوقة

الصوصات
الفلفل األخضر، عيش الغراب، الخردل، الجبنة 

الزرقاء، برنيز، ليمون مع زبدة، الباربيكيو، 
شمشوري، بلسمكوه

SIDE DISH

الجانبية الأطباق 



DESSERTSالحلويات

نكهة بالد الشام مع الذوق العربي
 بوظة المن والسلوى مع جيلي الكركديه والشوكوالتة 

العربية  بالنكهة 

بركان التمر 
 كيكة التمر والعسل مع بوظة الكنافة والقهوة

شوكوالتة الالفا
 شوكوالتة بيضاء مع بوظة عين الجمل 

 وصوص الزعفران

باالنس
 تارت الليمون مع كريمة والتمر الهندي

جولة في اسيا
 المانجو والريحان التايلندي المثلج مع كسكس 

جوز الهند واألناناس

Belad alsham aroma with oriental sense 45
Al-mann wa al-salwa parfait, pistachio sponge, hibiscus jelly,  
Arabic aroma chocolate truffle

Dates volcano 45
Honey dates pudding, kunafa ice cream, cardamom coulis,  
coffee crumple, dates crispy 

Chocolate lava moelleux 45
White chocolate fondue, walnut ice cream, citrus compute,  
saffron sauce

Balance 40
Meyer lemon tart topped with rose cheiboustse, cream of  
tamarind & Isfahan macaroon

Voyage to Asia 45
Thai basil mango parfait with  
coconut pineapple couscous
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