
االفطار

ذا ناشونال باي جوفري زاكاريان
الشيف التنفيذي غريغوري بينا

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %5 ضريبة قيمة مضافة و7% 
رسوم بلدية (ح) مشتقات حليب، (ن) نباتي، (غ) غلوتين، (مك) مكسرات، (مح) محاريات، (ك) 

كحول يرجى إطالع أحد أفراد فريق العمل في حال كان لديك حساسية تجاه بعض المكونات 



All day menu

أطباق خاصة لشخصينالمقبالت

المقبالت من السلطات

جازباتشو أبيض (ح) (مك) (ن)                                                            48
ريكوتا، عنب أخضر، جوز هند، بابريكا

كوكتيل الجمبري (مح) (ك)                                                                80
صلصة كوكتيل، مينيونيت ياباني

كرات لحم الغنم (مك) (غ)                                                                 75
فلفل روميسكو مشوي ، ريكوتا

تارتار تندرلوين االلحم (غ)                                                                  
مقبالت 90

طبق رئيسي 150 
الكبر، الهندباء، الفجل، الخبز المحمص

أضف الكمأة 100 

بوراتا والكمأة (ح) (غ) (ن)                                                                125
مربى الراديكيو والعسل والكمأ األسود الشتوي 

أخطبوط (ك)                                                                                  125
أصابع كونفيت البطاطا، ليمون مشوي، مخلل الفلفل

خس بيب (ن)                                                                                    45
صلصة الكراث والخردل 

سلطة سكواش محمصة (ن)                                                            70
كاري، رمان، فيتا، دكة 

سلطة الطماطم مع البطيخ (ح) (ن)                                                 65
صلصة الريحان، جبنة فيتا، كراث مقرمش  

 برايم كوت دي بوف USDA  كيلو                                                 495
لحم معتق ل 28 يوًما، بهارات بسطرمة 

يرجى مالحظة أن هذا الطبق يتطلب 25 دقائق للتحضير
  

األطباق الجانبية 

باستا

بطاطس جي دبليو (ح) (ن)                                                               45
 بارميجيانو ريجيانو ، إكليل الجبل 

براعم كرنب بروكسل (ح) (ن)                                                            30
كريمة الخردل بالحبوب الكاملة

الباذنجان الدافئ والعدس (ن)                                                         40
زبادي متبل، رمان

بطاطس المقلية (ن)                                                                        30

فطر بري مشوي (ن)                                                                       45
زعتر، خل الكرز، كراث  

ذا ناشونال باي جوفري زاكاريان
الشيف التنفيذي غريغوري بينا

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %5 ضريبة قيمة مضافة و%7 رسوم بلدية (ح) مشتقات حليب، (ن) نباتي، (غ) غلوتين، (مك) مكسرات، (مح) محاريات، (ك)
كحول يرجى إطالع أحد أفراد فريق العمل في حال كان لديك حساسية تجاه بعض المكونات 

سلطات رئيسية 

من الفرن 

صاندويش

دجاج مشوي                                                                                  110
خس بيب، صلصة الخل الخاصة بالمشاوي

 قطع لحم الغنم المتبلة بالزعتر (غ)                                               170
برغل قمح، فلفل، مخلل الكرز

   
300 غ USDA برايم NY ستريب                                                   280

الكراث كونفيت، الجرجير
أضف الكمأة 100

 سمك سيباس مشوي                                                                190
سالسا سالموريجليو، سلطة شيكوري، ليمون مشوي 

سيزر الدجاج (غ) (ح)                                                                          85
خس روماين، هندباء، تريفيزو، خبز محمص بالثوم

سمك السلمون المحمص                                                               120    

سلطة الدجاج الفيتنامية (مك)                                                         95
ملفوف أبيض وأحمر، ريحان، فلفل حار، فول سوداني  

سلطة نيسواز بالسلمون المشوي على نار هادئة (مك)               125
لوز مدخن، مهروس الزيتون األخضر  

برغر ذا ناشونال (ح) (غ)                                                                   75
صلصة خاصة، كراث مقرمش، جبنة تشيدر 

برغر ذا ناشونال بالخضار (مك) (غ) (ن)                                               80
فطر، كينوا، شعير، كاجو، فاصوليا سوداء، صلصة أيولي البقلة

داجوود ستايل كالب تركي (غ) (ح)                                                    85
لحم بقري مقدد، أفوكادو، مخلل ، فلفل حار

برغر ذا ناشونال بلحم الغنم (ح) (غ)                                                  90
صلصة تزاتزيكي ، طماطم، أروغيوال

بيني أال بولونيس (ح) (غ) (ن                                                            85
 برماجييانو ريجييانو

هاندميد ببرديل (ح) (غ)                                                                  148
فطر بري، بيكورينو، كمأ الشتاء األسود



 

 

 

الحلويات

فطيرة الفواكه الموسمية بالفرن (ح،غ، ن)  60
توت مشوي، فواكه، آيس كريم الفانيليا

الفا كيك الشوكوالته (ح،غ،ن)  60
كراميل، آيس كريم الفانيليا

تارت الليمون  (مك،ح، غ، ن)  60
ليمون رائب، مرنغ محمص،

توت مطهي، صنوبر  

ذا ناشونال باي جوفري زاكاريان
الشيف التنفيذي غريغوري بينا

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %5 ضريبة قيمة مضافة و7% 
رسوم بلدية (ح) مشتقات حليب، (ن) نباتي، (غ) غلوتين، (مك) مكسرات، (مح) محاريات، (ك) 

كحول يرجى إطالع أحد أفراد فريق العمل في حال كان لديك حساسية تجاه بعض المكونات 

سانديه ذا ناشونال لشخصين (غ،ح،ن،)  95
براوني الشوكوالته، آيس كريم الفانيليا،

مثلجات الشوكوالته الداكنة، آيس كريم الشوكوالته مع الكرز،
كريمة مخفوقة، صلصة الشوكوالته



المشروبات

ذا ناشونال باي جوفري زاكاريان
الشيف التنفيذي غريغوري بينا

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %5 ضريبة قيمة مضافة و7% 
رسوم بلدية (ح) مشتقات حليب، (ن) نباتي، (غ) غلوتين، (مك) مكسرات، (مح) محاريات، (ك) 

كحول يرجى إطالع أحد أفراد فريق العمل في حال كان لديك حساسية تجاه بعض المكونات 

 
القهوة والشاي

الكوكتيالت

اسبريسو 20
دوبل اسبريسو 25

أمريكانو 20
كابوتشينو 25

التيه 25
تشكيلة من أصناف شاي نيوباي 20

يرجى سؤال أحد أعضاء فريق عن األصناف 

بينك نيغروني  75
أبيرول سبريتز  65

مارغاريتا مثلجة  55
سايد كيك مارغاريتا  60

ذا ناشونال ميول  60
ميدتاون منهاتن  70

ذا كابوتشينو  65
ذا ناشونال بلودي ماري  60

بلود أورانج ميموسا  95



 

قائمة األطفال

ذا ناشونال ساليدر 
شريحة لحم بقري، شيدر، بطاطا مقلية

سلمون مشوي
البطاطس المحمصة والفاصوليا الخضراء

تندرز دجاج مقرمش
بطاطا مقلية 

سباغتي مع كرات اللحم
كرات لحم غنم منزلية، صلصة طماطم منزلية

AED  65
تشتمل جميع وجبات على

مشروب غازي و آيس كريم 

ذا ناشونال باي جوفري زاكاريان
الشيف التنفيذي غريغوري بينا

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %5 ضريبة قيمة مضافة و7% 
رسوم بلدية (ح) مشتقات حليب، (ن) نباتي، (غ) غلوتين، (مك) مكسرات، (مح) محاريات، (ك) 

كحول يرجى إطالع أحد أفراد فريق العمل في حال كان لديك حساسية تجاه بعض المكونات 
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