
T H E  F R E N C H  Q U A RT E R

SOUPE AUX LENTILLES  
Lentil soup [39]

VELOUTÉ DE TOMATES 
Cream of  tomato soup [39]

SOUPE À L’OIGNON GRATINÉE 
Traditional French onion soup topped with cheese gratinée [43]

HARIRA 
Traditional Moroccan soup with saffron, beef, chickpeas, lentils, celery,  

onion, garlic, vermicelli, tomato and herbs [47]

1.

2.

3.

4.

L E S  S O U P E S

All Ser ved with French Bread & Butter |  Soupe de Jour, ask for Today’s Special



Customize your order   |   Chicken [15]  Shrimps [20]  Calamari [15]   

Quinoa [15]  Beets [10]  Avocado [10]  Halloumi [10]  

French Fries [15]  Arabic Salad [15]  Seasonal Salad [40]

LA GREQUE 
Seasonal Salad with Greek feta cheese, bell peper,  

olives, parsley and oregano [48]

SALADE CÉSAR 
Grilled chicken, romaine lettuce, garlic croutons and  
shaved parmesan served with Caesar dressing [55] 

LE SAUMON FUMÉ 
Smoked salmon, gherkins, onion, capers on a bed of  mixed lettuce  

and dill served with lemon dressing [59]

SALADE HALLOUMI 
Grilled halloumi cheese, grilled mixed peppers, pomegranate and

aubergine on a bed of  greens sprinkled with sumac
served with pomegranate dressing [49]

TURMERIC AUBERGINE  
Fried aubergine topped with turmeric yoghurt, garnished with 

pomegranate, organic flax seeds, sunflower kernels and herbs [48]

SALADE AU CAMEMBERT 
Breaded and fried Camembert cheese served on a bed of  mixed  

French lettuce, cherry tomatoes, green apple, raisins and cranberries  
served with lemon dressing [59]

SALADE AL A MAISON 
Loaded with the abundant produce of  summer, romaine lettuce, tomato,  

wild roca, beets, onion, cucumber and avocado  [40]

Modifications:  Feta cheese [45] | Chicken [49] | Shrimps [55] 

SALADE AU THON
Tuna, celery, onion, tomato, cucumber, corn, bell pepper, black olives,  

lettuce and boiled eggs served with lemon dressing  [55]

L E S  G R A N D E S  S A L A D E S

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

All ser ved with de la paix home baked bread



Vegan Salads   |   All salads are free from animal products

QUINOA
Organic red quinoa, capsicum, lettuce, soya beans and spring onions  

served with lemon & mustard dressing [56] 

LENTILLE DU FERMIER  
Green lentil, corn, wild roca, grilled capsicum, onion,  

carrots, cucumber, pickles, fresh herbs and pomegranate  
served with lemon vinaigrette [55] 

SALADE DE CITROUILLE GRILLÉE 
Kale, roasted root vegetables, beets, carrots, pumpkin, onion wedges,  

red cabbage, wild roca, parsley and pumpkin seeds served with 
vinaigrette dressing [58]

L’ULTIME VÉGÉTALIEN 
Kale, baby spinach, soya beans, kidney beans, black beans, corn, celery,  
cucumber, onion and tomato served with mustard-lemon dressing [59] 

SALADE DE PEARL BARLEY 
Pearl barley, black olives, beans, broccoli, corn, wild roca, parsley,  

organic red quinoa, sun dried tomato and cherry tomato  
served with vinegrate dressing [58]

MÉLANGES GOURMANDS 
Assortment of  lentils, soy flakes, lettuce, tomato, onion,  

raddish and corn [59]

SALADE DE COUSCOUS À LA PROVENÇALE 
Warm couscous, dried cranberry, raisins, carrots, onion, red cabbage,
tomato, sundried tomato, coriander, mint, romain lettuce, chickpeas,  

and sesame seeds tossed in vinaigrette saffron dressing [58]

ROASTED SQUASH & WILD RICE  
Wild rice, roasted butternut squash, onion, chickpeas, red cabbage, 

cranberries and parsley served with garlic lemon sauce [58]

PEANUT & SQUASH 
Roasted squash, cornflower, red cabbage, onion, parsley, 

UAE dates and peanuts served with date and maple syrup,  
peanut butter, sesame oil dressing [57]

S A L A D E S  V E G A N

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.



Extra Side Orders |   French Fries  [15]  Potato Wedges  [15]   

Onion Rings  [15]  Salad  [15]  Sautéed Vegetables [15]  

SANDWICH AUX CRUDITÉS 
Baguette, boiled eggs, feta cheese, tomato, roca, lettuce [45] 

SANDWICH AU THON 
Country bread filed with tuna-mayo, celery, onion, corn, tomato,  

black olives and lettuce [50] Add Cheese [5]

CROQUE-MONSIEUR 
French traditional hot sandwich with dijon mustard, turkey slices,  

Emmental cheese, topped with béchamel sauce [50]  

CROQUE-MADAME 
French traditional hot sandwich with dijon mustard, turkey slices,  

Emmental cheese, topped with béchamel sauce and a fried egg [54]

CLUB SANDWICH 
Slice bread, chicken, turkey, boiled egg, cheese, lettuce and tomato [55]

PAIN BAGNAT 
French country bread with tapenade spread

 filled with tuna flakes, boiled egg, tomatoes, lettuce and olives [55] 

ROULÉ DE POULET CARIBÉEN 
Marinated chicken strips, capsicum, mango, sweet corn, onion, lettuce,  

coriander, chili and mint wrapped in Tortilla bread [47]

ROULÉ D’AUBERGINES GRILLÉES 
Aubergine, tomato, cucumber, parsley, roca, mixed greens topped 

with yoghurt garlic-cumin dressing wrapped in a Tortilla bread [45]

HALLOUMI DELIGHT 
Grilled halloumi, fresh mint, cucumber, tomato and lettuce  

served on Zaater Saj bread [45] 

SANDWICH AU SAUMON 
Salmon, cream cheese, capers, onion, gherkins, dill and lettuce  

served on French country bread [59]

SANDWICH CÔTE D’AZURE 
Grilled eggplant, sun dried tomato, fresh tomato, mozzarella,  

olives and pesto sauce on French country bread  [55]  

SANDWICH GREC 
Feta cheese, red onion, olives, cucumber, tomato,  

parsley & herbs on a Zaater bagel [45]

SANDWICH STEAK 
Steak, sautéed onions, mushrooms, gherkins and lettuce   

served on baguette [59]

ON THE GO SANDWICH 
French baguette or slice bread filled with your choice of  
cheese | chicken | turkey | veggies | eggs | tuna  [30]

L E  S A N D W I C H 
All Ser ved with Salad and French Fries

Select and add from the sides and make it a meal

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.



Customize your order  |   Chicken [15]  Shrimps [20]  Calamari [15] 

PENNE ARRABBIATA 
Penne pasta served with a spicy tomato sauce [49] 

SPAGHETTI À LA BOLOGNAISE 
Thick tomato, minced beef  sauce served with spaghetti [59]

GRAIN DE PÂTES RAIMU 
Chicken and mushrooms in a creamy cheese sauce [59] 

PÂTES À LA ROMAINE 
Eggplant, black olives, bell pepper, garlic and herbs in a red sauce [55]

TAGLIATELLES AU PESTOU 
Chicken in a creamy cheese and pesto sauce [58]

TAGLIATELLES AU SAUMON 
Smoked salmon chunks in a creamy cheese sauce [65] 

PÂTES AUX FRUITS DE MER 
Seafood or shrimps with your choice of  white or red sauce [69]

MACARONI FROMAGE 
In a creamy cheese sauce [55]

P Â T E S

All Ser ved with freshly baked bread

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.



VEAL PICCATA 
Tender veal scaloppini in a butter-lemon sauce served with French Fries [77] 

AGNELLO DE LATTE ARROSTO 
Succulent baby lamb shoulder with rosemary, baby potatoes, baby carrots, snow 

peas and garlic, slow cooked for over 4 hours [75]

SEA BASS A LA PROVENÇAL 
Grilled Sea Bass on a bed of  roasted cherry tomatoes, black olives, sundried  
tomatoes, capers and rosemary in a tomato sauce served with white rice [79] 

CURRY AU POISSON 
Sea food or shrimp with lemongrass in a creamy red Thai sauce  

served with white rice [65]

POULET PANÉ 
Breaded fried chicken served with French fries [69]

COQUELET ROTI 
Half  a chicken with Provençal herbs, potatoes, Brussels sprouts,  
mushrooms, garlic and lemon, slow cooked over for 3 hours [75]

CURRY DE POULET 
Chicken curry in a creamy red Thai sauce served with white rice [59] 

 
GOURMET RISOTTO 

Authentic Italian-style creamy al dente risotto, packed  
with parmesan cheese cooked over a slow stove for 35 min [55]

Add mushrooms [59]  Add chicken [65]  | Add Seafood [75]

P L A T S  D E  S I G N A T U R E

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.



All meals are ser ved with small juice and a scoop of  gelato

CHICKEN NUGGETS [39] 

CHEESE TOASTIE [39]

PLAIN SPAGHETTI [35] 

SPAGHETTI BOLOGNAISE [39]

PASTA NAPOLITANO [39]

MAC N CHEESE [39] 

BEEF BURGER [39]

L E  P E T I T  D E  L A  PA I X
M E N U  P O U R  E N FA N T S

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.



تشــمل وجبــة االطفــال:  العصيــر و ســكوب البوظــة

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

وجبــات األطفال

المقليــة ]39[ الدجــاج  قطــع  ناغــت 
 

]39[ الجبــن  توســت   ســاندويتش 

 ســباغتي ســادة ]35[

بولونيــز  ســباغتي 
مــع صلصــة اللحــم ]39[

نــا ليتا بو  نا
 بينــي مــع صلصــة الطماطــم ]39[

نــة  و  معكر
 مــع الصلصــة البيضــاء والجبــن ]39[

برغــر ]39[



تــا بيكا فيــل 
شــرائح لحــم العجــل مــع صلصــة الليمــون تقــدم مــع البطاطــا المقليــة ]77[

 لحــم الخــروف المشــوي
 كتــف لحــم الضــأن، أعشــاب الروزميــري، البطاطــا، الجــزر، الفاصوليــاء الخضــراء، الثــوم 

بالفــرن علــى نــار هادئــة لمــدة ٤ ســاعات ]75[
 

 ســمك القــاروس 
يتــون األســود، الطماطــم يــة، الز  ســمك القــاروس المشــوي مــع الطماطــم الكرز

يقــة    المجفــف شمســي، مخلــل الكبــار، أعشــاب الروزميــري علــى طر
البروفنســال يقــدم مــع األرز األبيــض ]79[ 

 كــري ثمــار البحــر
يقــة التايانديــة ]65[ بيــان بنكهــة أعشــاب الليمــون علــى الطر  كــري ثمــار البحــر أو الر

 دجــاج بــاىن
فيليــة الدجــاج المغطــى بفتــات الخبــز تقــدم مــع البطاطــا المقليــة ]69[

فــروج مشــوي
½ دجاجــة مــع أعشــاب البروفونســال، البطاطــا، الفطــر، كرنــب بروكســل، الثــوم،

 الليمــون بالفــرن علــى نــار هادئــة لمــدة ٣ ســاعات ]75[

 كــري الدجــاج
كــري بنكهــة أعشــاب الليمــون تقــدم مــع األرز ]59[  

روزوتو
يقــة الكاســيكية اإليطاليــة مــع جبــن البارمجانــو  روزوتــو علــى الطر

 زمــن التحضيــر ٣٥ دقيقــة ]55[
يــة ]75[ كــوالت البحر إضافــة: الفطــر ]59[ | الدجــاج  ]65[  |  المأ

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

األطبــاق المميــزة



الباســتا

تــا آرابيا  بينــي 
معكرونــة بينــي مــع صلصــة الطماطــم والفلفــل الحــار  ]49[

 
بولونيــز  ســباغيتي 

 ســباغيتي مــع صلصــة اللحــم ]59[

يمــو تــان دو بــات ر  غرا
 معكرونــة مــع الدجــاج، الفطــر وصلصــة الجبــن ]59[

االروميــن  معكرونــة 
 معكرونــة مــع صلصــة الطماطــم وتشــكيلة مــن الخضــار تشــمل الباذنجــان

يتــون واألعشــاب ]55[  الفلفــل الحلــو، الثــوم، الز

البيســتو مــع   معكرونــة 
معكرونــة مــع الدجــاج، صلصــة الحبــق، الجبــن واألعشــاب ]58[

الســالمون  معكرونــة 
معكرونــة مــع الســالمون، صلصــة الباشــميل والجبــن ]65[

البحــر ثمــار   معكرونــة 
 ثمــار البحــر أو الروبيــان مــع اختيــارك لصلصــة الطماطــم، 

أو الجبــن والباشــميل ]69[

نــة و  معكر
مــع صلصــة الجبــن ]55[

بــدة تقــدم مــع الخبــز والز

36.
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43.



الحلــوم جبــن   ســاندويتش 
جبــن حلومــي مــع النعنــاع، الخيــار، الطماطــم، صلصــة الزعتــر 

  يقــدم علــى خبــز الصــاج ]45[

الســالمون  ســاندويتش 
يميــة، بصــل، مخلــل الكبــار والخــس ســالمون، جنــة كر

 يقــدم مــع الخبــز البلــدي ]59[ 

الفرنســي  يــف  الر  ســاندويتش 
يــا، طماطــم مجفــف بالشــمس، باذنجــان مشــوي، فلفــل مشــوي،  جبــن الموزر

يتــون، حبــق مــع صلصــة البيســتو يقــدم مــع الخبــز البلــدي ]55[  ز

يونــاين  ســاندويتش 
يتــون  جبــن الفيتــا، طماطــم، بصــل أحمــر، خيــار، بقدونــس، ز

 يقــدم علــى خبــز الزعتــر بيقــل ]45[

ســاندويتش  ســتيك 
ســتيك مــع البصــل والفطــر المشــوي، مخلــل والخــردل

 يقــدم مــع الخبــز الفرنســي ]59[

30.

31.

32.

33.

34.

كرديتــي  ســاندويتش 
خبــز فرنســي، بيــض مســلوق، جبــن الفيتــا، جرجيــر، خــس وطماطــم ]45[

 ســاندويتش التونــة
يتــون ]50[  شــرائح الخبــز األســمر مــع التونــة، المايــو، الكرفــس، الــذرة، الخــس، الطماطــم، الز

 يمكــن إضافــة شــرائح الجبــن بقيمــة ]5[

ميســيو  الكــروك 
شــرائح الخبــز مــع التيركــي، الخــردل، صلصــة الجبــن والباشــميل ]49[

 كــروك مــدام
 شــرائح الخبــز مــع التيركــي، الخــردل، صلصــة الجبــن،

 الباشــميل والبيــض المقلــي ]54[

الكلــوب  ســاندويتش 
قطــع الدجــاج، شــرائح التيركــي، بيــض مســلوق، جبــن، خــس وطماطــم ]55[

 بــان بانيــا
 الخبــز البلــدي الفرنســي مــع صلصــة التابونــاد محشــى بقطــع  التونــة،

يتــون، البيــض المســلوق والخــس ]55[   الطماطــم، الز

يبــي الكار الدجــاج   راب 
بــرة،   شــرائح الدجــاج المشــوي، مانجــو، خــس، بصــل، فلفــل حلــو و حــار، كز

نعنــاع يقــدم علــى خبــز التورتيــا ]47[

الباذنجــان  راب 
 باذنجــان مقلــي، جرجيــر، بقدونــس، خــس، طماطــم مــع صلصــة الــروب مــع الثــوم،

 الفلفــل والكمــون علــى خبــز التورتيــا ]45[

وجبــات السندويتشــات تقــدم مــع الســلطة والبطاطــا المقليــة

إختــار  وأضــف مــن اإلضافــات وإجعلهــا وجبــة

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

 السندويتشــات
 طلبــات فرعيــة |  بطاطــا مقليــة ]15[ بطاطــا ويــدج ]15[ بطاطــا بيــوري ]15[ 

حلقــات البصــل المقليــة ]15[ 

الســفري الساندويتشــات   تشــكيلة 
مــع اختيــارك الحشــوات والخبــز الفرنســى أو شــرائح التوســت 

 األبيــض أو األســمر
جبــن | تونــة | دجــاج | بيــض | خضــار | تيركــي  ]30[ 

35.



الغــذاء النبــايت   |   جميــع الســلطات خاليــة مــن المنتجــات الحيوانيــة

الكينــوا  ســلطة 
بقــول الكينــوا الحمــراء مــع الفلفــل الحلــو، الخــس، فــول الصويــا، البصــل األخضــر

 تقــدم مــع صلصــة الحامــض والخــردل  ]56[

البقوليــات  و  العــدس  ســلطة     
 عــدس أخضــر، جرجيــر بــري، فلفــل ملــّون، جــزر، مخلــل، الخيــار، ذرة

بصــل ورمــان تقــدم مــع صلصــة الليمــون والخــل ]55[

والكرنــب  المشــوي  القــرع   ســلطة 
بــرة، جرجيــر، بقدونــس،  كرنــب، قــرع مشــوي، بصــل، شــمندر، جــزر، كز

 ملفــوف أحمــر و بــزور اليقطيــن مــع صلصــة الليمــون ]58[

 فيغــن
 كرنــب، ســبانخ، حبــوب الصويــا، فاصوليــاء ســوداء وحمــراء، ُذرة، خيــار،

 طماطــم، كرفــس وخــس تقــدم مــع صلصــة الخــل ]59[

يــش الجر  ســلطة 
يتــون أســود، ذرة، خــس، جرجيــر بــري، قــرع، بصــل، طماطــم مجفــف  يــش، ز  جر

وبروكلــي تقــدم مــع صلصــة الخــل  ]58[ 

لـزواقـــة ا ســلطة    
حنطــة، عــدس أصفــر وأخضــر، فــول الصويــا، خيــار،  طماطــم

بصــل، فجــل أحمــر، خــس وُذرة ]59[

الكوســكوس  ســلطة 
بــرة، نعنــاع، يتــون، بقدونــس، كز بيــب، تــوت، جــزر، بصــل، ز  كوســكوس دائف، ز

  فلفــل حلــو، طماطــم، رمــان، طماطــم مجفــف بالشــمس بصــل، ملفــوف
 أحمــر وحّمــص تقــدم مــع صلصــة الزعفــران ]58[

لبــرى   ا  ســلطة القــرع واألرز 
أرز بــري، قــرع مشــوي، بصــل، حبيبــات الحّمــص، كََرْنــب أحمــر ،

 بقدونــس وتــوت مــع صلصــة الليمــون ]58[

 ســلطة الفــول الســوداين والقــرع
قــرع مشــوي، كــرم مشــوي، كََرْنــب أحمــر، بقدونــس، بصــل، تمــور اإلمــارات ،
بــدة الفــول خــل التمــر والميبــل ســيرب ،  فــول ســوداين تقــدم مــع صلصــة ز

يــت السمســم والفــول ]57[  ز
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 إضافــات |  دجــاج  ]15[  كلمــاري ]15[  روبيــان ]20[  حلومــي ]10[  شــمندر ]10[
بيــة ]15[  بطاطــا مقليــة   ]15[  ســلطة موســمية ]40[   أفــوكادوا  ]10[  كينــوا  ]15[  ســلطة عر

اليونانيــة الســلطة 
 يضــاف الزعتــر البــري المجفــف، جبــن الفيتــا، البقدونــس والفلفــل الحلــو

يتــون لســلطة الموســم ]48[  األخضــر والز
  

القيصــر ملــوك   ســلطة 
مــع الدجــاج المشــوي، خــس، خبــز محمــص وجبنــة البارمجيــان ]55[

الســالمون ســلطة 
ســالمون مدخـّـن، خــس، بصــل، مخلــل الكبــار والخيــار تقــدم مــع صلصــة الليمــون ]59[

الحلــوم جبــن  ســلطة 
 جبــن حلــوم مشــوي، فلفــل حلــو مشــوي، باذنجــان مشــوي، خــس، جرجيــر،

 رّمــان وســماق تقــدم مــع صلصــة رب الرمــان ]49[

كُــم   والكُْر الباذنجــان   ســلطة 
بــادي والكُْركـُـم مــع الرمــان  باذنجــان مقلــي يقــدم مــع صلصــة الز

 األعشــاب وبــذور الكتــان وعبــاد الشــمس العضويــة ]48[

الكومنبيــر  جبنــة   ســلطة 
 جبــن الكومنبيــر المقلــي تقــدم علــى فــراش مــن الخــس، الطماطــم، التفــاح

 األخضــر، الزبيــب والتــوت البــري مــع صلصــة الليمــون  ]59[  

ميــزون اال   الســلطة البيتوتيــة 
طماطــم، خيــار، بصــل أحمــر، خــس، أفــوكادو وشــمندر ]40[

إضافــات: الجبــن ]45[  الدجــاج المشــوي ]49[  الروبيــان المشــوي ]55[

التونــة  ســلطة 
 تونــة، بصــل، طماطــم، خيــار، كرفــس، ذرة، خــس وبيــض مســلوق

 تقــدم مــع صلصــة الليمــون ]55[
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 حســاء العــدس ]39[ 

]39[ الطماطــم   حســاء 

]43[ التقليديــة  الفرنســية  البصــل  بة  شــور

]47[ بيــة  المغر يــرة  الحر بة  شــور

1.

2.

3.

4.

بــدة |  اســأل عــن حســاء اليــوم تقــدم مــع الخبــز الفرنســي و الز الفرنســي القســم 

كــــــايف دو ال بــــي
ابو ظبي

 الحســاء و الشــوربة




