
- Beverages -
משקאות
Coffee

קפה

.Americano28אמריקנו

- 25 AED

.Espresso29אספרסו

- 25 AED

.Double espresso30דאבל אספרסו

- 35 AED

.Cappucino31קפוצינו

- 35 AED

.Latte32לאטי

- 35 AED

.Mocha33מוקה

- 35 AED

*With a choice of soy, almond or coconut milk * ניתן לבחור בין חלב סויה, חלב שקדים או חלב אגוזים

Water
מים

.Still water49מים מינרליים

- 15 AED

.Sparkling water50מי סודה

- 25 AED

.Tonic51טוניק

- 25 AED

Tea - 25 AED

תה

.English breakfast34בוקר אמריקאי

.Green tea35תה ירוק

.Green tea with mint36תה ירוק עם מנטה

.Chamomile37קמומיל

.Lemon ginger38לימון גינגר

Soft drinks - 25 AED

שתיה קלה

.Coke44קוקה קולה
.Coke zero45קוקה קולה זירו

.Sprite46ספרייט
.Sprite light47ספרייט לייט

.Ginger ale48גינגר אייל

Fresh juices - 30 AED

מיצים טריים

.Orange39תפוזים

.Lemon mint40לימונדה

.Pineapple41אננס

.Watermelon42אבטיח

.Pomegranate43אשכולית

The Address Dubai Marina Hotel 
14th Floor

+971-585-120118

Reservations & info:
לפרטים והזמנות:

(S) Sea food / fish (E) Egg and egg products (G) Gluten
(M) Mustard and their products (SS) Sesame seeds and their products



Starters
פתיחה

פוקצה עם מטבלים,טפנד זיתים
מטבוחה,טחינה,

Foccacia with selection of dips: olive 
tapenade, matbouka, tahina (G, SS)

1.

- 60 AED

חומוס עם גרגירים חמים,בצל,סחוג
חמוצים,2 פיתות 

Pita with hummus, pickled onions 
and spicy dip (G)

2.

- 50 AED

טטאקי טונה עם סלט גואקמולי
וג’בטה מטוגנת 

Tuna tataki with guacamole with 
crispy ciabatta (S,G)

3.

- 65 AED

סשימי סלמון במשרה של תפוזים
ואשכולית אדומה 

Salmon sashimi with orange and 
grapefruit, topped with crispy ciabatta (S,G)

4.

- 65 AED

סלט עוף -אייסברג,רוקולה,בטטה
מטוגנת,עגבניות שרי,בצלי שאלוט 
מנגו,רצועות מהגריל ברוטב טרטר

Grilled chicken salad, iceberg, ruccola, 
sweet potato, shallots, mango, 
Caesar dressing (E)

5.

- 55 AED

Mains
עיקריות

סלמון בגריל על ניוקי עם פטריות
וערמונים ברוטב יין לבן 

Grilled salmon, mushroom
chestnut gnocchi (S)

6.

- 95 AED

סיבאטס צלוי עם רוטב צ'ימיצ'ורי,מוגש
עם סלט תפוא מעושן 

Roasted seabass with chimichurri, 
smoked potato salad (S,E)

7.

- 95 AED

סטייק אנטריקוט 250 גרם מוגש עם
מטבל צ'ימיצ'ורי ושום קונפי

Ribeye steak
(250 grams)

8.

- 160 AED

.Beef kebab served with green tahina9קבבוני טלה מוגשים עם טחינה ירוקה

- 110 AED

.Grilled chicken breast11חזה עוף בגריל

- 95 AED

.Grilled boneless chicken leg10סטייק פרגית במרינדת גריל

- 100 AED

Chicken schnitzel with fries (G,M)12.

- 100 AED

Signature beef
burger - 220grams 
US beef, homemade 
brioche, iceberg, tomato, 
red onion slice, garlic 
mayo, BBQ sauce  (E)

13.

שניצל עם ציפס

בורגר מהסרטים: המבורגר
בקר 220 גרם בלחמניית 

בריוש עם רוטב הבית 
ועגבניות 

* כל העיקריות מוגשות בתוספת אחת לבחירה 

- 110 AED

Sides
תוספות

.Potato puree14פירה תפוא

- 30 AED

.French fries15צ’יפס

- 30 AED

.Potato wedges16פוטטוס

- 30 AED

.Saffron rice17אורז זעפרן

- 30 AED

.Sauteed green beans18שעועית ירוקה עם שמן זית ושומשום

- 30 AED

.Ratatouille19רוטטו

- 30 AED

.Israeli salad20סלט ישראלי קצוץ

- 30 AED

Kids menu
תפריט ילדים

.Chicken schnitzel with french fries (E,G)21שניצל עם צ’יפס

- 50 AED

.Mini beef burger with french fries (E,G)22מיני בורגר עם צ’יפס

- 50 AED

.Penne bolognaise (E,G)23פסטה פנה בולונז - ילדים

- 50 AED

.Fish and chips (G,S,E)24פיש אנד צ’יפס

- 50 AED

Desserts
קינוחים

.Chocolate soufflé25סופלה שוקולד בליווי סורבה קוקוס

- 50 AED

.Trio of sorbet26טריו סורבה

- 50 AED

קרמבל תפוח עץ בלווי
גלידת שוקולד 

Apple crumble with
chocolate sorbet (G)

27.

- 50 AED
ז

Lorem ipsum


