
V - Vegetarian, N- Contains Nuts, G - Contains Gluten, D - Contains Dairy, S - Contains Seafood  |  If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering
All prices are in AED and inclusive of 10% service charge and 10% municipality fee

SALADS
(D) (V) GREEK SALAD - 85

Tomato, red onion, peppers, cucumber, 
olives and feta cheese

(D) COBB SALAD - 90
Avocado, boiled egg, turkey bacon, iceberg lettuce and 

blue cheese vinaigrette

(D)(G) CAESAR SALAD - 85
Classic caesar, parmesan cheese, croutons, turkey bacon 

and romaine lettuce
Grilled Chicken - 95

(S) Grilled Prawns - 105

SANDWICHES & SNACKS
(S)(G) TUNA SALAD SANDWICH - 90

Flaked tuna, mayonnaise, corn niblets, spring onion 
on soft bread

(D)(V)(N)(G) CAPRESE PANINI - 85
Basil pesto, mozzarella cheese, roma tomatoes 

on fresh toasted panini

(D)(G) SMOKED CHICKEN PANINI - 95
Smoked chicken, provolone melt, BBQ aioli

(D)(G) WAGYU CHEESE BURGER - 120
Chargrilled beef burger, horseradish mayonnaise, 

sliced tomato, pickle and French fries

(D)(V) LOADED NACHOS - 85
Cheese sauce, tomato salsa, sour cream and guacamole

(D)(V) CORN ON THE COB - 80
Grilled corn, barbeque spice and butter

(D)(G) SPICY CHICKEN STRIPS - 95
Breaded chicken tenders served with fries and ranch dip

(D)(G) BANGERS AND MASH - 95
Whipped potatoes, grilled sausages and onion gravy

(G) SPAGHETTI AS YOU LIKE - 95
(V)(D) Mushroom and cream sauce

Classic bolognese
(V) Tomato and basil

(N) Chicken, pesto and olive oil

SWEET TREAT
(V) SEASONAL FRUIT PLATTER - 65

Freshly sliced seasonal fruits

KIDS’ FAVOURITES
(G) CHICKEN POPCORN - 40

Served with French fries

(G)(D) TINY CHEESE BURGER - 45
Mini burgers with cheddar and French fries

(G)(D) SPAGHETTI BOLOGNESE - 45
Served with parmesan cheese

(V) CORN AND GLUTEN FREE PASTA - 45
Served with fresh tomato sauce

NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
MAI FRESH FRUIT - 32

Orange - Watermelon - Pineapple - Carrot

FRESH THAI COCONUT - 50

MAI CARBONATED - 22
Coke - Diet Coke - Coke Zero - Sprite - Diet Sprite - 

Fanta - Tonic Water - Soda Water

MAI FRESH ICED TEAS - 30

MAI BOOST - 30
Red Bull Energy Drink

Red Bull Sugar Free Energy Drink

MAI H2O IMPORTED
Small - 25
Large - 35

LOCAL
Small - 16
Large - 22

MAI SPARKLING H2O IMPORTED
Small - 25
Large - 35

MAI ICED FRAPPÉ - 35
Cappuccino - Mango - Strawberry - Mojito - 

Margarita - Colada

MAI FRESH FRUIT MOCKTAIL
Melon Grande - 130

Chocococo - 130
The Pineapple Pot - 130

MAI ANANTARA WELLNESS BALANCE - 35

MAI BEAN
Single Espresso - 25

Double Espresso - 30
American - 25

Cappuccino - 30
Café Latte - 30

MAI TEA LEAF - 30

MAI HOPS
Chang - 45
Singha - 45
Corona - 45

Heineken - 45
Tiger – Draught - 55

Moussy - Non Alcoholic - 25

MAI APPLE
Bulmers - 60

GRAPES
MAI CHAMPAGNE

Marquise De Joucry Brut, Grand Reserve, 
Country - France

150 ml Glass - 170
Bottle - 835

MAI SPARKLING GRAPE
Prosecco di Valdo, Millesimato Treviso, Brut, NV

Country - Italy
150 ml Glass - 80

Bottle - 390

MAI WHITE GRAPE
Sauvignon Blanc. Argento, Mendoza

Country - Argentina
150 ml Glass - 55

Bottle - 215

MUD HOUSE, PINOT GRIS
Country - New Zealand

150 ml Glass - 75
Bottle - 360

PETIT CHABLIS, LA CHABLISIENNE, CHABLIS
Country - France
150 ml Glass - 85

Bottle - 410

MAI RED GRAPE
Cabernet Sauvignon, Merlot, The Riddle, Hardy's

Country - Australia
150 ml Glass - 55

Bottle - 255

PINOT NOIR, MATUA VALLEY, 
MARLBOROUGH

Country - New Zealand
150 ml Glass - 75

Bottle - 360

CABERNET SAUVIGNON, GRAN CORONAS, 
TORRES

Country - Spain
150 ml Glass - 85

Bottle - 410

MAI ROSÉ GRAPE
Rosé d’Anjou, Sauvion & Fils, Anjou-Saumur

Country - France
150 ml Glass - 50

Bottle - 230

SPIRITS
MAI BARLEY

The Famous Grouse 3 cl - 40

Johnnie Walker Black Label 12 Year Old 3 cl - 45

MAI SOUR MASH
Jack Daniel's 3 cl - 55

MAI GRAIN
Absolut Blue Label 3 cl - 40

Grey Goose 3 cl - 70

MAI BOTANICAL
Bombay Sapphire 3 cl - 40

Tanqueray No 10 3 cl - 65

MAI AGAVE
Patron Silver 3 cl - 60

Patron Reposado 3 cl - 65

Patron XO Café 3 cl - 60

MAI SUGAR CANE
Havana Club Anejo 3 Anos 3 cl - 40

Captain Morgan's Spiced 3 cl - 40

Havana Club Especial 3 cl - 45

SIGNATURE COCKTAILS
GINSMASH - 70

Gin, shaken with fresh lemon, pineapple 
and grapefruit with a splash of soda

PHAKCHI COOLER - 70
Gin, shaken with kiwi puree, lime, sugar
 and a touch of cilantro for a citrus twist

ELDERFLOWER PUNCH - 70
Elderflower liqueur with white wine, soda 

and a selection of fruit

TAHITIAN PEARL - 70
A blend of rums with fresh lime and guava juices 

sweetened with honey

SAMUI COLADA - 70
A duo of rums blended with mango, passion fruit 

and coconut

CUBAN MULE - 70
Rum built with orange, lime and ginger beer

MAI BREEZE - 70
Vodka shaken with fresh lime and mango, 
with a whisp of orange and cranberry juice

MAWPAW PUNCH - 70
A blend of rums with mixed berries, coconut, apple 

and a touch of fruit liqueurs

GINGER RICKY - 70
Whisky served with ginger liqueur 

and fresh lime then topped with soda water

KO' BEACH COCKTAIL - 70
An exotic mix of vanilla vodka, white chocolate syrup, 

passion fruit and a touch of pink grapefruit

MAI FRESH FRUIT COCKTAIL - 150
Tipsy pineapple
Melon cooler

Cocoloco



ن - نباتي، م - مكسرات، غ - غلوتين، أ- ألبان، م - مأكوالت بحرية  |  أن كنت تعاني حساسية تجاه أي صنف من ا	صناف، يرجى تنبيه النادل قبل الطلب
كافة ا	سعار بالدرهم ا�ماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم خدمة و ١٠٪ رسوم بلدية

السلطات
 (أ) (ن) السلطة اليونانية - ٨٥

طماطم، بصل أحمر، فلفل، خيار، زيتون، جبن فيتا

(أ) سلطة الكوب - ٩٠
أفوكادو، بيض مسلوق، ديك رومي مقدد، خس، 

صلصة الجبن ا	زرق

(أ) (غ) سلطة سيزر - ٨٥
سيزر الكالسيكية، جبنة بارميزان، خبز محمص، 

ديك رومي مقدد، خس
دجاج مشوي - ٩٥

(م) قريدس مشوي - ١٠٥

الساندويتش والوجبات الخفيفة
(م) (غ) ساندويتش سلطة التونا - ٩٠

تونا، مايونيز، ذرة، بصل أخضر، خبز طري

(أ) (ن) (م) (غ) كابريزي بانيني - ٨٥
بيستو، جبنة موزاريال، طماطم روما على بانيني محمص

(أ) (غ) بانيني الدجاج المدخن - ٩٥
دجاج مدخن، بروفولوني لين، أيولي مشوي

(أ) (غ) تشير برغر - ١٢٠
برغر لحم بقر مشوي، مايونيز حار، طماطم مقطعة، 

مخلل وبطاطس مقلية

(أ) (ن) ناتشوز - ٨٥
صلصة الجبن، صلصة الطماطم، كريمة حامضة، حبوبا

(أ) (ن) ذرة على خبز - ٨٠
ذرة مشوية، توابل شواء وزبدة

(أ) (غ) شرائح الدجاج بالتوابل - ٩٥
رقائق الدجاج المخبوزة مع البطاطس المقلية وصلصة 

رانش

(أ) (غ) السجق والهريس - ٩٥
بطاطس مهروسة، نقانق مشوية، ومرق البصل

(غ) سباغيتي حسب الرغبة - ٩٥
صلصة الكريمة والفطر

بولونيز كالسيكية
طماطم وريحان

دجاج، بيستو، زيت الزيتون

الحلوى
(ن) طبق فواكه موسمية - ٦٥

فواكه موسمية طازجة مقطعة إلى شرائح

وجبات ا	طفال
(غ) بوب كورن الدجاج - ٤٠

يقدم مع البطاطس المقلية

(غ) (أ) برجر الجبن صغير الحجم - ٤٥
برغر صغير الحجم مع شيدر وبطاطس مقلية

(غ) (أ) سباغيتي بولونيز - ٤٥
يقدم مع جبن بارميزان

(ن) ذرة ومعكرونة خالية من الغلوتين - ٤٥
تقدم مع صلصة الطماطم الطازجة

المشروبات الغير كحولية
 العصائر الطازجة - ٣٢

برتقال، بطيخ، أناناس، جزر

جوز الهند التايالندي الطازج - ٥٠

المشروبات الغازية - ٢٢
كوكاكوال، كوكاكوال دايت، كوكاكوال زيرو، سبريت، 

سبريت دايت، فانتا، مياه تونيك، مياه غازية

الشاي المثلج الطازج - ٣٠

مشروبات الطاقة - ٣٠
مشروب الطاقة ريد بول

مشروب ريد بول الخالي من السكر

المياه
مستورد
صغير - ٢٥
كبير - ٣٥

محلي
صغير - ١٦
كبير - ٢٢

المياه الغازية
مستورد
صغير - ٢٥
كبير - ٣٥

فرابي مثلج - ٣٥
كابتشينو، مانجو، فراولة، موخيتو، مارغريتا، كوالدا

موكتيل الفواكه الطازجة
بطيخ غراندي - ١٣٠
تشوكوكوكو - ١٣٠
وعاء ا	ناناس - ١٣٠

مشروبات أنانتارا الصحية - ٣٥

القهوة
إسبريسو مفرد - ٢٥
إسبريسو مزدوج - ٣٠

أمريكان - ٢٥
كابتشينو - ٣٠
كافيه التيه - ٣٠

أوراق الشاي - ٣٠

البيرة
تشانغ - ٤٥
سينغا - ٤٥
كورونا - ٤٥
هاينكن - ٤٥

تايجر-درافت - ٥٥
موسي - غير كحولي - ٢٥

التفاح
بولمرز - ٦٠

عنب
شامبانيا

ماركيز دي جوكري برو، غراند ريزيرف
البلد - فرنسا

١٥٠ ملم الكأس - ١٧٠
الزجاجة - ٨٣٥

النبيذ الفوار
بروسكو دي فالدوبيادن، جيو، بيسول، بروت، إن في

البلد - ايطاليا
١٥٠ ملم الكأس - ٨٠

الزجاجة - ٣٩٠

النبيذ ا	بيض
سوفيغنون بالنك. أرجينتو، ميندوزا

البلد - ا	رجنتين
١٥٠ ملم الكأس - ٥٥

الزجاجة - ٢١٥

ماد هاوس، بينو جريس
البلد - نيوزيلندا

١٥٠ ملم الكأس - ٧٥
الزجاجة - ٣٦٠

بيتي شابلي، ال شابليسين، شابلي
البلد - فرنسا

١٥٠ ملم الكأس - ٨٥
الزجاجة - ٤١٠

النبيذ ا	حمر
كابيرنت سافيغنون، ميرلوت، ذا ريدل، هارديز

البلد - أستراليا
١٥٠ ملم الكأس - ٥٥

الزجاجة - ٢٥٥

بينو نوير، ماتوا فالي، مالبورو
البلد - نيوزيلندا

١٥٠ ملم الكأس - ٧٥
الزجاجة - ٣٦٠

كابرنيه، غران كوروناس، توريس
البلد - اسبانيا

١٥٠ ملم الكأس - ٨٥
الزجاجة - ٤١٠

النبيذ الوردي
روز دانجو، سافيون أند فيلس، أنجو سومور

البلد - فرنسا
١٥٠ ملم الكأس - ٥٠

الزجاجة - ٢٣٠

مشروبات روحية
 ويسكى

فيموس جروس
٤٠ - cl ٣

عالمة جوني ووكر بالك ١٢ عام
٤٥ - cl ٣

 مشروب الشعير الالذع
جاك دانيال
٥٥ - cl ٣

 فودكا
أبسلوت بلو
٤٠ - cl ٣

جراي غوس
٧٠ - cl ٣

 جين
بومباي سافير

٤٠ - cl ٣

تانكويراي رقم ١٠
٦٥ - cl 

 تكيال
باترون سيلفر
٦٠ - cl ٣

باترون ريبوسادو
٦٥ - cl ٣

باترون إكس أو كافيه
٦٠ - cl ٣

 رم
هافانا كلوب أنجو ٣ أنوس

٤٠ - cl ٣

كابتن مورغان الحاد
٤٠ - cl ٣

هافانا كلوب الخاص
٤٥ - cl ٣

الكوكتيالت الفاخرة
جن - ٧٠

جن مخلوط مع الليمون الطازج وا	ناناس
والجريب فروت وبعض الصودا

فاكتشي - ٧٠
جن مع خالصة الكيوي، والليمون والسكر

مع بعض الكزبرة لمذاق الذع

إلدرفلور - ٧٠
مشروب إلدرفلور مع النبيذ ا	بيض، والصودا ومجموعة 

مختارة من الفواكه

تاهيتي بيرل - ٧٠
مزيج من مشروب رم مع عصائر الجوافة الطازجة 

والحمضيات
محلى بالعسل

ساموي كوالدا - ٧٠
مزيج من مشروب رم مع المانجو وباشن فروت وجوز 

الهند

مشروب ميول الكوبي - ٧٠
مشروب رم مع البرتقال والليمون وبيرة الزنجبيل

بريز - ٧٠
فودكا مخلوط مع ليمون طازج ومانجو، وبعض من 

عصير البرتقال والتوت البري

ماو باو - ٧٠
مزيج من رومس مع التوت

جوز الهند، التفاح، وبعض مشروبات الفواكه

ريكي الزنجبيل - ٧٠
وسيكي مقدم مع مشروبات الزنجبيل 

والليمون الطازج والصودا

كوكتيل كو بيتش - ٧٠
مزيج من فودكا الفانيال، وشراب الشوكوالته البيضاء

وباشن فروت مع بعض جريب فروت الوردي

كوكتيل الفواكه الطازجة - ١٥٠
شراب ا	ناناس

البطيخ
كوكو لوكو


