
“When the power of  love overcomes the love or  
power, the world will know peace.”

- Jimi Hendrix -

All prices are subject to VAT.



FRESHLY SQUEEZED JUICES 
Orange | Mango | Strawberry | Guava | Avocado  

 Green Apple | Carrot | Pineapple  [25] 

FRUIT COCKTAIL 
Create your own combination of  4 juices [30]

CITRUS SENSATION 
Lemonade, with or without mint [25]

GINGER SPARKLER 
Fresh lime with ginger, soda and crushed ice [25]

MOJITO 
Fresh lime, mint, syrup, soda and crushed ice [30]

add [5] for strawberry or passionfruit

 

MORNING GLORY 
Fresh orange, root ginger and carrot juice [30]

BEETS & TREATS 
Beetroot, celery and apple juice [30]

FORREST DELIGHTS 
Mixed berries, cranberry juice and banana with  

or without yoghurt [30] 

DASH OF PASH 
Passionfruit and apricot with crushed ice [30] 

ELDERFLOWER BREEZE 
Apple juice, soda, elderflower and crushed ice [25]

CELERY DETOX 
Celery, carrot, beetroot, ginger and apple juice [30]

ENERGY BOOSTER 
Cucumber, apple, lemon, ginger and celery on crushed ice [30]

PIERRE BELON ŞALGAM 
Turnip juice [18]

 

VISNE SYU 
Turkish cherry juice [18]

AYRAN 
Cold savory yoghurt-based Turkish beverage [18]

L E S  B O I S S O N S
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MILKSHAKES 
Vanilla | Chocolate |  Strawberry |  Mango  | Banana  [30]

 

FIZZY DRINKS 
Coca-Cola | Diet Coca-Cola |  Sprite | Fanta [13]

H2O 
Perrier Water 330ml [15]  

Evian 0.5lt [12] 

Water small [5] 

Water large [20]
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D E T O X  W A T E R
Quench your thirst and beat the heat with  

delicious refreshing infused water
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APPLE OF MY EYE 
Green apple, red apple, lemon, mint [30]

GINGER RUSH 
Exotic ginger married with lemon, mint,  

cucumber and lemongrass [30]

CINNA-BLISS
Spicy sweet blend of  red apple, cinnamon sticks and orange [30]

COLOUR ME HAPPY 
Pomegranate, red apple, lemon, strawberry and lychee [30]

SUMMER SQUEEZE 
Grapefruit, lemon, orange and a hint of  woody rosemary [30]

GREEN GODDESS
Cucumber, celery, green apple, lime and thyme [30]



L E S  C A F É S
Additional Flavours | Caramel, Cinnamon,  

Hazelnut, Vanilla [5]
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CAFÉ AU LAIT  [25] 

CINNA ALMOND LATTE  [30]

TURMERIC COCONUT LATTE [30]

CAPPUCINO [25]

MOCHA NERO  [30]

AMERICAN FILTER COFFEE  [25]

ESPRESSO 
Single [15]  Double [20]

 

NESCAFE  
Regular | Decaffeinated [25]

TURKISH COFFEE [18]

HOT CHOCOLATE [25]

ICED LATTE  [30]

with milk and coffee ice cream

FRESH MILK  [15]



DESIGNER TEA [30]

MOROCCAN TEA  
Green tea with spearmint and sugar [25]

ICED TEA  [20]

CHAI KARAK 

Black tea, rainbow milk, cardamon,  
cloves and cinnamon [20]

ENGLISH BREAKFAST TEA 
With milk [20]

 

TEA  
With mint or lemon [18]

TURKISH TEA [18]

L E S  T H É S
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CHOCOLATE FONDANT 
Served with vanilla gelato [50]

 

STICKY TOFFEE PUDDING  
Served with caramel sauce and UAE date gelato [50]

TIRAMISU 
Coffee-flavored Italian dessert made of 

layered savoiardi & mascarpone cheese  [50]

ROSE PANNA COTTA
Served with pomegranate and lychees [45]

CRȆPES SUZETTE 
A French classic sweet and zesty  

served with orange sorbet [45]

CHIA COCONUT & MANGO PUDDING  [45]

L E S  D E S S E RT S
De la Paix Signatures

LES PATISSERIES
 

Visit our display counter and indulge in a luxurious selection of 

French Pastries, Cakes, Croissants and Viennoiseries.
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Allow for 20 min cooking time



FIRIN SÜTLAÇ 
Turkish rice pudding baked in a clay pot [35]

 

KUNEFE [40]

COUPE DE GLACE 
Choose any flavor Gelato, 1 scoop [15] 

For additional scoops [10]

 

COUPE DE LA PAIX 
Citrus, mango and summer fruits sorbet [40]

BANANA SPLIT 
Topped with vanilla gelato, chocolate sauce & fresh cream [45]

STRAWBERRY FIELDS 
Fresh strawberries, strawberry gelato, vanilla gelato topped  

with strawberry sauce and fresh cream [50]

CHOCOHOLIC 
Chocolate, coffee & hazelnut gelato topped with chocolate,  

caramel sauce and fresh cream [50]

Turkish Classics

Glacées | Homemade Italian Gelatos & Sorbets
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 ســوتالج 
 أرز بالحليــب ]35[

]40[ كنافــة 

الجيالتــو  ســكوب 
 إختيــارك لســكوب الجيالتــو مــن تشــكيلة نكهــات المثلجــات ]١5[

لــكل اســكوب إضــايف  ]١0[ 

كــوب دو اليب
ســوريب الحمضيــات، المانجــو والتــوت البــري  ]40[ 

ســبليت نــا  بنا
جيالتــو الفانيــال يقــدم مــع المــوز وصلصــة الشــكوالتة  ]45[

فيلــدس  ســتروبيرى 
جيالتــو الفراولــة والفانيــال تقــدم مــع الفراولــة الطازجــة

يمــة  ]50[ صلصــة الفراولــة والكر

 شــوكا هوليــك
جيالتــو الشــوكوالتة، القهــوة والبنــدق ]50[

يــارة ثالجــة عــرض  يــد مــن االختيــارات الرجــاء التفضــل بز الجيالتــو | لمز
المثلجــات والحلويــات
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كالســيكيات المطبــخ التركــي



دو ال يب سغنتشــرز

  الحلويــات

الشــوكالتة   فونــدا 
تقــدم مــع صلصــة الشــكوالتة وجيالتــو الفانيــال ]50[

بودينــق   ســتيكى طــويف 
حلــوى التمــر مــع صلصــة الكراميــل تقــدم مــع جيالتــو التمــر اإلمــاراىت ]50[

ميســو  ا  تير
بنكهــة القهــوة مــع البســكويت وجبــن الماســكوربوين ]50[

لــورد  ا  بانكوتــة 
مــع الرمــان وفاكهــة الليتشــي ]45[

يت  يــب ســوز  كر
 مــع صلصــة البرتقــال وســوريب البرتقــال ]45[

شــيا بودينــغ مــع جــوز الهنــد والمانجــو ]45[
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 زمــن التحضيــر ٢٠ دقيقــة



 الشاي

]30[ المميــز  الشــأى   مختــارات 

شــاي مغــريب ]25[

شــاي مثلــج ]20[

  شــاي كــرك
ينبــو بنكهــة    شــاي مــع حليــب الر
 القرنفــل، القرفــة والهيــل ]20[

يكفاســت بر انجليــش    
 يقــدم  مــع الحليــب ]20[

ي   شا
 مــع النعنــاع الطــازج أو الليمــون  ]١8[

شــاي تركــي ]١8[
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 كايف اليت  ]25[

للــوز والقرفــة  ]30[ ا  اليت حليــب 

الهنــد  ]30[ الكركــم وحليــب جــوز  اليت 

]25[  كابتشــينو  

 مــوكا نيــرو  ]30[

يكيــة  ]25[ أمر  قهــوة 

يســو  سبر  ا
صغيــر ]١5[  كبيــر ]20[

فيه   نســكا
 مــع أو بــدون الكافييــن ]25[

 قهــوة تركيــة  ]١8[

]25[ ســاخنة   شــكوالتة 

المثلجــات ]30[ مــع  اليت 

حليــب طــازج ]١5[

القهوة
 إضافــات  |  نكهــة القرفــة، الكراميــل، 

البنــدق، الفانيليــا ]5[
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ديتوكــس المــاء

التفــاح ديتوكــس    
تفــاح أخضــر، تفــاح أحمــر، ليمــون، نعنــاع ]30[

بيــل الجنز  ديتوكــس 
جنزبيــل، تفــاح أخضــر، خيــار، ليمــون، نعنــاع وعشــب الليمــون ]30[

القرفــة   ديتوكــس 
غرفــة، تفــاح أحمــر، برتقــال ]30[

لــوان الســعادة  ا  ديتوكــس 
رمــان، تفــاح أحمــر، فرأولــة، ليمــون، ليتشــي ]30[

صيفــى  ديتوكــس 
كليــل الجبــل ]30[ يــب فــروت، ليمــون،  برتقــال وا جر

الخضــراء الجوهــرة   ديتوكــس 
كرفــس، تفــاح أخضــر، خيــار، ليمــون أخضــر، زعتــر بــري ]30[
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يقــة طبيعيــة، وتعــزز عمــل جميــع وظائــف  هــي وســيلة تخلــص الجســم مــن الســموم بطر
 الجســم بشــكل أفضــل، وتعتمــد يف األســاس علــى تقديــم المــاء مــع قطــع الفاكهــة،

 الخضــراوات أو األعشــاب و تقــدم بــاردة 



المخفــوق الحليــب   مختــارات 
 فانيليــا   |  شــوكوالتة   |  فراولــة  |  مانجــو |  مــوز    ]30[

يــة الغاز  المشــروبات 
 كوكاكــوال  |  دايــت كــوك   |  ســبرايت  |  فانتــا  ]١3[

 المــاء 
ييــر 33٠م ]١5 [ بر

 افيــان ٠،5 ل ت ]١2 [
مــاء صغيــر ]5 [
مــاء كبيــر  ]20 [
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الطازجــة ئــر   العصا
  برتقــال  |  جوافــة  |  أفــوكادو  |  مانجــو

 فراولــة  |  أنانــاس  |  جــزر  |  تفــاح أخضــر  ]25[

كتيــل   كو
اختــار 4 مــن العصائــر الطازجــة ]30 [

سنسيشــن ســيترس    
ليمــون مــع أو بــدون النعنــاع ]25[

ســپاركلر  جنجــر 
 ليمــون مــع الجنزبيــل، الصــودا والثلــج ]25[

جيتــو  مو
 ليمــون, نعنــاع، ســكر، صــودا مــع الثلــج ]30[

 إضــف ]5 [ إلختيــار الفراولــة أو الباشــن

جلــوري  مورنينــج 
برتقــال وجــزر مــع الجنزبيــل ]30[

يتــس نــد تر آ  بيتــس 
بنجــر، كرفــس وتفــاح ]30[

دياليــت يســت   فور
 تشــكيلة مــن التــوت البــري و عصيــر الرومــان

 والمــوز مــع الــروب أو بــدون ]30[

 المشــروبات

 داش أوف پــاش
 باشــن فــروت، ثلــج، عصيــر الخــوخ  ]30 [

يــز بر  يلدرفلــور 
 عصيــر التفــاح، الصــودا، و نكهــة زهــرة اليلــدا ]25[

ديتوكــس  كرافــس 
كرفــس، جنزبيــل، بنجــر، جــزر مــع عصيــر التفــاح ]30[

الطاقــة  كوكتيــل 
خيــار، عصيــر تفــاح، كرفــس، جنزبيــل، ليمــون مــع الثلــج ]30[

 شــلغم 
عصيــر الترنيــب التركــي ]١8[

ســيو   فيشــنا 
عصيــر الكــرز التركــي ]١8[

لبــن عيــران ]١8[
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ننــا دولــة تســعى إىل الســالم وتحتــرم حــق الجــوار وترعــى الصديــق” “إ
ثــراه - يــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب هللا  ئــد الغائــب زا - القا

يــب للضرا خاضعــه  األســعار 


