
                                                        BREAKFAST

                                                   BREAKFAST A LA CARTE 

Julfar Breakfast (V, G, D, N)  80
Egg Shakshouka, Foul Medames, Falafel, Hummus, Veg Crudités, Labneh,
Served with Arabic Bread

Shakshouka (V, G, D) 60
Cracked Eggs, Rose Harissa & Tomato Ragu, Capsicum, 
Feta Cheese & Grilled Bread

Croissant Eggs Benedict (G, D)   75
Croissant, Poached Eggs, Beef Bacon, Truffle Hollandaise, Parmesan Cheese

Croque Madame (G, D)  60
Smoked Turkey, Mustard Béchamel, Sunny Side Egg

Avocado Toast (V, G)  70
Sourdough Bread, Guacamole, Sunflower Seeds, Poached Egg 

Acai Bowl (V, N) 60
Banana, Strawberry, Blueberries, Cacao Nibs
Keto Cashew Butter, Gluten Free Granola, Sesame Brittle

Salted Caramel French Toast (V, G, D, N) 60
Hot Brioche, Whipped Cream, Chocolate Caramel Sauce, 
Caramelized Nuts, Mixed Berry 

Blueberry Pancake (V, G, D)  50
Blueberries, Maple Syrup, Whipping Cream

Dishes indicated with (V) Suitable for Vegetarians, (G) Gluten, (D) Dairy, (N) Nuts, (A) Alcohol, (S) Seafood.
Please let us know of any allergies or food intolerances so that we can prepare your food accordingly.

All prices are in AED and are inclusive of 10% service charge, 7% destination fee and 5% VAT.



                                                   ALL DAY MENU
                                                                         Available from 11:00 am onwards

                                                    APPETIZER & SALAD

Keto Broccoli and Walnut Salad (V, D, N)  55
Freshly Tossed on the Table, Blue Cheese, Maple Balsamic Vinaigrette 

Prawn Quinoa (G, S)  60
Radish, Orange Segment, Melon Seeds, Edamame Drops, 
Mesclun Leaves, Chili Mango Dressing

Garden Salad (V)  50
Mixed Greens, Peach, Candied Beetroot, Radish, Pumpkin
Purple Potato, Lemon Honey Dressing

Selection of Cold Mezze (V, G, D, N)  65
Hummus, Labneh, Moutabal, Muhammara, Warak Enab, Pickles & Olives

Caesar Salad (G, D, S) 55
Baby Gem Lettuce, Parmesan, Anchovies,
Turkey Bacon, Sourdough Croutons

Add - On Grilled Chicken  30
Add - On Marinated Shrimps (S) 35

                                                                        SOUP

Truffle Mushroom (V, G, D) 45
Cream of Forest Mushroom, White Truffle Oil, Mushroom Toast

Shorbat Adas (V, G) 40
Puree of Red Lentil, Cumin, Lemon & Crisp Pita Bread 

Dishes indicated with (V) Suitable for Vegetarians, (G) Gluten, (D) Dairy, (N) Nuts, (A) Alcohol, (S) Seafood.
Please let us know of any allergies or food intolerances so that we can prepare your food accordingly.

All prices are in AED and are inclusive of 10% service charge, 7% destination fee and 5% VAT.



                                                               LIGHT MEAL

Beef Sliders (G, D)  85
Onion Ring, Cheddar Cheese, Tomato Chutney, Chipotle Mayo, 
Mini Charcoal Bun, Served with French Fries

Sea Bagel (G, D, S)  85
Crab Chunks, Smoked Scottish Salmon, Horseradish Cream, Dill, 
Caper Berries, Green Salad

Falafel Halloumi Wrap (V, G, D, N) 70
Onion, Pickles, Mint, Tahini, Pomegranate, Saj Bread, Served with French Fries

Ramsa Club Sandwich (G, D)  80
Grilled Chicken Breast, Emmental Cheese, Truffle Egg, Beef Bacon, 
Served with French Fries

                                                         SNACK AND BITE

Shrimp Quesadilla (G, D, S)  75
Marinated Shrimps, Pico de Gallo, Sour Cream, Guacamole 

Truffle Mushroom Arancini (V, G, D)  55
Truffled Fonduta, Spicy Tomato Sauce 

Spinach Flatbread (V, G, D) 70
Béchamel, Kashkaval Cheese

Fried Calamari (G, D, S) 60
Lemon Aioli

Shish Kebab (G, D) 85
Beef Tenderloin Skewer, Onion, Bell Peppers, French Fries

Cheesy Potato (V, G, D) 45
Your Choice of Potato Wedges, French Fries or Sweet Potato 
Served with Melted Cheddar Cheese, Fried Onion, Jalapeno

Dishes indicated with (V) Suitable for Vegetarians, (G) Gluten, (D) Dairy, (N) Nuts, (A) Alcohol, (S) Seafood.
Please let us know of any allergies or food intolerances so that we can prepare your food accordingly.

All prices are in AED and are inclusive of 10% service charge, 7% destination fee and 5% VAT.



Dishes indicated with (V) Suitable for Vegetarians, (G) Gluten, (D) Dairy, (N) Nuts, (A) Alcohol, (S) Seafood.
Please let us know of any allergies or food intolerances so that we can prepare your food accordingly.

All prices are in AED and are inclusive of 10% service charge, 7% destination fee and 5% VAT.

                                                         MAIN COURSE

Tuscan Lobster Risotto (D, S) 130
Squid Ink Cream, Asparagus, Arugula

Tagliata di Manzo (G, D) 180
Carved Beef Ribeye, Rocket Lettuce, Balsamic Dressing, Parmesan Cheese

Lamb Shank Pie (G, D)  120
Baked Butter Pastry with Pulled Lamb Shank, Roasted Tomato

White Veggie Lasagna (V, G, D) 80
Spinach, Portobello, Courgette, Leeks, Celery, 
Grana Padano & Mozzarella Cheese

                                                                 DESSERT

Saffron Milk Cake (G, D, N)  55
Whipped Cream, Forest Berries

Chocolate Pull Me Up (V, G, D, N) 55
Chocolate Ganache, Dark Chocolate Sauce, Crunchy Pearls

Berries Cheesecake (G, D, N) 55
Baked Cheesecake with Spiced Berry Compote 

Tropical Fruits (V, D) 50
Served with Warm Chocolate

Ice Cream (V, G, D)  20 per scoop
Salted Caramel Macadamia (N), Blueberry Cream, Oreo Cookie



                                             RAMSA AFTERNOON TEA
                                                                      Available from 3:00 pm to 6:00 pm

Dishes indicated with (V) Suitable for Vegetarians, (G) Gluten, (D) Dairy, (N) Nuts, (A) Alcohol, (S) Seafood.
Please let us know of any allergies or food intolerances so that we can prepare your food accordingly.

All prices are in AED and are inclusive of 10% service charge, 7% destination fee and 5% VAT.

 Delicate Pastries
Craft Finger Sandwiches

Freshly Baked Scone
Clotted Cream & House Made Jams

Ramsa Afternoon Tea (G, D, N, S) 150
Served with Choice of Coffee or Tea

The Arabian Treat (G, D, N, S) 180
Served with Choice of Coffee or Tea and Signature Mocktail

The Royal Treat (G, D, N, A, S) 590
Served with Choice of Coffee or Tea and a Bottle of Petit Champagne



٨٠                            (V, G, D, N) إفطار جلفار
،اختيارك من بيضتني مطبوختني بأي طريقة، إما طبق عني الشمس،  نصف  مسلوق، مسلوق

کرميي مخفوق، عجة أو عجة بياض البيض

٦٠        (V, G, D) شکشوکة
بيض مخفوق، يخنة هريسة وردية وطماطم، فليفلة، جنب فيتا، خبز مشوي

٧٥                         (G, D) کرواسان مع بيض بينديکت
کرواسان، بيض مسلوق بدون قشر، بيکون حلم بقري، هوالنديز الکمأة، جنب بارميزان

٦٠                            (G, D) کروك مدام
،اختيارك من بيضتني مطبوختني بأي طريقة، إما طبق عني الشمس،  نصف  مسلوق، مسلوق

کرميي مخفوق، عجة أو عجة بياض البيض

٧٠                           (V, G) توست األفوکادو
خبز ساوردو، غواکامول، بذور دوار الشمس، بيض مسلوق بدون قشر

٦٠                           (V, N) سلطانية اساي
موز، فراولة، توت أزرق، قطع کاکاو، زبدة کيتو کاجو، غرانوال خالية من اجللوتني، رقائق السمسم

٦٠                       (V, G, D, N) توست فرنسي بالکارميل اململح
بريوش ساخن، کرمية مخفوقة، صلصة الشوکواله و الکارميل، مکسرات بالکارميل، تشکيلة توت

٥٠                         (V, G, D) بانکيك التوت األزرق
توت أزرق، شراب امليبل، کرمية اخلفق

الفطور حسب قائمة الطعام

إفطار حسب الرغبة

لحم الخنزير (P) ، ا�أكو ت البحرية (S) ، ا�ك�ات (N) ، منتجات ا�لبان (D) ، مناسبة للنباتي� (V) ا�طباق ا�شار إليها بـ
يرجى إع§منا بأي حساسية أو متطلبات غذائية خاصة يجب أن نكون ع� دراية بإعداد الطعام وفًقا لذلك. العنا� الخالية من الغلوت� متوفرة عند الطلب

جميع ا�سعار بالدرهم ا±مارا° شاملة 10٪ رسوم خدمة و 7٪ رسوم وجهة و 5٪ ¬يبة القيمة ا�ضافة



٥٥                           (V, D, N) سلطة بروکلي کيتو وجوز
حتضر طازجة على طاولتك، جنب أزرق، خل امليبل والبلسمي

٦٠        (G, S) شکشوکة
فجل، قطع برتقال، بذور الشمام، قطرات ادامامي، خس ماسکولني، تتبيلة الفلفل احلار واملاجنا

٥٠                         (V) سلطة خضار
تشکيلة خضار، خوخ، شمندر بالسکر، فجل، قرع

الليمون بالعسل تتبيلة  بطاطا أرجوانية، 

٦٥                          (V, G, D, N) تشکيلة مازة باردة
 حمص، لبنة، متبل، محمرة، ورق عنب، مخلل، زيتون

٥٥                           (G, D, S) سلطة سيزر
خس، جنب بارميزان، أنشوجة

بيکون ديك رومي، قطع خبز محمص ساوردو

أضف الدجاج املشوي                           ٣٠
٣٥                           (S) أضف الروبيان املتبل

الشوربة

٤٥                           (V, G, D) فطر بالکمأة
کرمية فطر الغابة، زيت الکمأة البيضاء، توست بالفطر

٤٠                           (V, G) شوربة عدس
شوربة العدس األحمر، کمون، ليمون وخبز بيتا مقرمش

قائمة الطعام طوال اليوم

املقبالت و السلطة
متوفرة من 11:00 صباحا

لحم الخنزير (P) ، ا�أكو ت البحرية (S) ، ا�ك�ات (N) ، منتجات ا�لبان (D) ، مناسبة للنباتي� (V) ا�طباق ا�شار إليها بـ
يرجى إع§منا بأي حساسية أو متطلبات غذائية خاصة يجب أن نكون ع� دراية بإعداد الطعام وفًقا لذلك. العنا� الخالية من الغلوت� متوفرة عند الطلب

جميع ا�سعار بالدرهم ا±مارا° شاملة 10٪ رسوم خدمة و 7٪ رسوم وجهة و 5٪ ¬يبة القيمة ا�ضافة



٨٥                           (G, D) ساليدرز اللحم البقري
 ،حلقات بصل، جنب الشيدر، صلصة الطماطم، مايونيز شيبوتل

صمون ميني أسود، يقدم مع بطاطا مقلية

٨٥       (G, D, S) بيغل مأکوالت بحرية
،قطع سلطعون، سلمون أسکتلندي مدخن، کرمية الفجل احلار، شبت

کابر، سلطة خضار 

    (V, G, D, N) ساندويتش فالفل بجنب حلومي
٧٠                     

بصل، مخلل، نعناع، طحينة، رمان، خبز صاج، يقدم مع بطاطا مقلية

٨٠                           (G, D) کلوب ساندويتش رمسة
صدر دجاج مشوي، جنب أمنتال، بيض بالکمأة، بيکون حلم بقري

يقدم مع بطاطا مقلية

سناك آند بايت

٧٥                           (G, D, S) کساديا الروبيان
روبيان متبل، بيکودو جالو، کرمية حامضة، غواکامول

٥٥                          (V, G, D) ارانسيني الفطر بالکمأة
فوندوتا بالکمأة، صلصة طماطم حارة

٧٠                       (V, G, D) خبز عربي بالسبانخ
بشاميل، جنب قشقوان

٦٠                         (G, D, S) کلماري مقلي 
طبقة سميد، آيولي الليمون

٨٥                         (G, D) شيش کباب 
سيخ تندرولني حلم بقري، بصل، فلفل رومي، بطاطا مقلية

٤٥                         (V, G, D) بطاطا باجلنب 
أختيارك من شرائح البطاطا، بطاطا مقلية أو بطاطا حلوة مقلية

يقدم مع جنب الشيدر ذائب، بصل مقلي، هاالبينو

وجبات خفيفة

لحم الخنزير (P) ، ا�أكو ت البحرية (S) ، ا�ك�ات (N) ، منتجات ا�لبان (D) ، مناسبة للنباتي� (V) ا�طباق ا�شار إليها بـ
يرجى إع§منا بأي حساسية أو متطلبات غذائية خاصة يجب أن نكون ع� دراية بإعداد الطعام وفًقا لذلك. العنا� الخالية من الغلوت� متوفرة عند الطلب

جميع ا�سعار بالدرهم ا±مارا° شاملة 10٪ رسوم خدمة و 7٪ رسوم وجهة و 5٪ ¬يبة القيمة ا�ضافة



                          (V, G, D, N) ريسوتو لوبستر توسکاني
١٣٠

  کرمية حبر احلبار، هليون، جرجير

١٨٠      (V, G, D) تاجلياتا دي مانزو
قطع ريب آي حلم بقري، خس، تتبيلة بلسميك، جنب بارميزان

١٢٠                         (G, D) فطيرة ساق حلم الضأن
معجنات بالزبدة مع ساق حلم ضأن مسحب، طماطم مشوية

٨٠                           (G, D) الزانيا وايت فيجي
 ،سبانخ، بورتبيلو، کورجيت، کراث، کرفس

غرانا بادانو، جنب موزاريال

احللويات

٥٥                          (G, D, N) کعکة احلليب بالزعفران
کرمية مخفوقة، توت

٥٥                       (V, G, D, N) شوکواله بول مي آب
کرمية الشوکواله، صلصة الشوکواله الداکنة، بيرلز مقرمشة

٥٥                         (G, D, N) تشيز کيك التوت
تشيز کيك مخبوز بکمبوت التوت املبهر

٥٠                         (V, D) فاکهة استوائية
تقدم مع شوکواله دافئة

آيس کرمي (V, G, D)                       ٢٠ للمقدار 
مکاداميا بالکراميل اململح (ن)، کرمية التوت األزرق، کوکيز أوريو

األطباق الرئيسية

لحم الخنزير (P) ، ا�أكو ت البحرية (S) ، ا�ك�ات (N) ، منتجات ا�لبان (D) ، مناسبة للنباتي� (V) ا�طباق ا�شار إليها بـ
يرجى إع§منا بأي حساسية أو متطلبات غذائية خاصة يجب أن نكون ع� دراية بإعداد الطعام وفًقا لذلك. العنا� الخالية من الغلوت� متوفرة عند الطلب

جميع ا�سعار بالدرهم ا±مارا° شاملة 10٪ رسوم خدمة و 7٪ رسوم وجهة و 5٪ ¬يبة القيمة ا�ضافة



١٥٠                         (V, G, D, N)  شاي ما بعد الظهيرة رمسة
يقدم مع اختيارك من القهوة أو الشاي

١٨٠      (V, G, D) حلوى عربية
 تقدم مع مع اختيارك من القهوة أو الشاي وموکتيل

٥٩٠                         (G, D) حلوى رويال
يقدم مع کافيار، بلينيس وزجاجة شامبانيا صغيرة

شاي ما بعد الظهيرة من رمسة
متوفر من الساعة 3 مساًء و حتى 6 مساًء

ساندويتشات کرافت فينجر
معجنات شهية 

کعك محضر طازجًا
کرمية متخثرة ومربى طازجة

لحم الخنزير (P) ، ا�أكو ت البحرية (S) ، ا�ك�ات (N) ، منتجات ا�لبان (D) ، مناسبة للنباتي� (V) ا�طباق ا�شار إليها بـ
يرجى إع§منا بأي حساسية أو متطلبات غذائية خاصة يجب أن نكون ع� دراية بإعداد الطعام وفًقا لذلك. العنا� الخالية من الغلوت� متوفرة عند الطلب

جميع ا�سعار بالدرهم ا±مارا° شاملة 10٪ رسوم خدمة و 7٪ رسوم وجهة و 5٪ ¬يبة القيمة ا�ضافة


