DIDON MENU

Auris Inn Breakfast

AED 100
Your choice of
Orange, grapefruit, pineapple or apple juice, fruit
plate, baker’s basket, two eggs cooked to your liking
Served with hash brown potato, grill tomato and with
your choice of sausage, beef sausage or veal bacon
Accompanied by a pot of coffee, tea or hot chocolate

Continental Breakfast

AED 70
Your choice of:
Orange, grapefruit, pineapple or apple juice, Fruit
plate, baker’s basket served with Granola or cereals,
butter Accompanied by a pot of coffee or tea

ALL DAY DINING
Soup

AED 32

Soup of the day

Salads

Seasonal garden green
AED 28
Mixed seasonal leaves with avocado, asparagus,
tomatoes, parmesan cheese and served with your
choice of dressings vinaigrette, balsamic, thousand
island or Italian dressing
Greek salad
AED 30
Olives, lettuce, tomatoes, cucumber, fresh mint leaf
and feta cubes, marinated with lemon and olive oil
dressing
Caesar salad
AED 30
Crisp romaine, herb croutons, creamy parmesan and
garlic dressing
Chicken Caesar salad

AED 33

Prawn Caesar salad

AED 36

Niçoise salad
AED 30
Peppered tuna, boiled potatoes, green beans, cherry
tomatoes, roast onions, kalamata olives and lemon
dressing

Sandwiches

All sandwichs come with French fries
Steak sandwich
AED 68
Grilled Angus beef, caramelized mushroom and
onion, cheddar cheese and garden salad
Auris Inn Club sandwich
AED 58
Chicken pesto, veal bacon, melted cheese, lettuce,
tomato omelete, mustard aioli and focaccia baquette
Beef or Chicken Burger
AED 60
Served with veal or turkey bacon, melted cheddar
cheese, onion rings and homemade coleslaw

Nuts
Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams and include 10% municipality
fee and 10% service charge

Chicken tikka wrap sandwich
AED 35
Marinated chicken tikka, cucumber, tomato and
minted yoghurt wrapped in tortilla bread

Pizza

AED 50
Dress your own pizza with your choice of mozzarella
Cheese, Tomato, basil, mushroom, onion, capsicum,
olives, mix seafood and beef pepperoni

Pasta

AED 48
Spaghetti, Penne or Fettuccini With your choice
of sauces arrabiatta, alfredo, bolognaise or seafood
tomatoes and served with parmesan cheese

MAIN COURSE

Lemon and rosemary grilled chicken AED 60
Half grilled chicken, crushed garlic potato, tomatoes,
artichoke and olives
Battered “fish and chips”
AED 35
Served with french fries, green salad and caperlemon remoulade
Selection of Indian curries
AED 40
Homemade curry served with steamed rice, raita and
papadums
Chicken | Prawns | Mutton | Vegetables
Traditional Biryani
AED 45
Condiments include: mint chutney, raita, chili, onions
and pickles
Your choice of:
Chicken | Lamb | Vegetable
Nasi Goreng
AED 40
Traditional Indonesian fried rice served with lamb
satay, fried chicken, mixed pickle, fried egg and
prawn crackers
Chicken Shawarma Platter
AED 25
Chicken shawarma, french fries, Arabic bread, pickles
and garlic mayonnaise
Arabic mixed grill
AED 110
Grilled kofta, lamb kebab, shishtaouk, Lamb chop
with Arabic spices, grill tomato, onion and saffron rice
FROM THE CHARCOAL GRILL
AED 110
Served with your choice of sauces, vegetables and
side dishes
• Australian beef rib eye 180 gram
• Norwegian salmon fillet 160 gram
• Butter Fish Saku 160 gram
• King prawn U 10, 220 gram
Sauces: Pepper sauce, harra sauce, mushroom sauce
or lemon butter sauce
Vegetables: steam vegetables, grilled vegetables or
green salad
Side dishes: Boiled potatoes, mashed potatoes,
French fries, steam rice, or vermicelli rice

Nuts
Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams and include 10% municipality
fee and 10% service charge

SWEET TEMPTATIONS

Umm Ali
AED 30
Warm bread pudding, pistachio and toasted almonds
AED 30
Crème Brule
Caramelized vanilla custard served with crispy tuile
and berries
Date Pudding
Toffee sauce and whipped cream

AED 30

		

Ice cream by the scoop
AED 26
One scoop of your choice: mango, chocolate,
strawberry or vanilla Each additional scoop
					

COFFEE

Espresso				
Double espresso			
Espresso macchiato		
Cappuccino			
Café latte				
Turkish coffee 			
Café mocha 			
Hot chocolate 			
Hot chocolate with			
hazelnut or caramel		

AED 22
AED 22
AED 25
AED 25
AED 25
AED 22
AED 25
AED 22
AED 25

TEA

English breakfast 			
The original earl grey
Green sencha
Japanese sencha
Floral Jasmine

AED 22
AED 22
AED 22
AED 22
AED 22

BEVERAGES
Smooth and Creamy

Very berry
Mixed berries, banana, soy milk

AED 25

Mango treats
Mango, orange, banana, yoghurt

AED 25

Opal cafe
Coffee, vanilla, coconut, yoghurt

AED 25

AED 25
Milk shakes
Dates, oreo, maltesers, chocolate, caramel, vanilla
or strawberry

Fresh Juices

AED 22
Orange | pineapple | apple | grapefruit | carrot

Nuts
Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams and include 10% municipality
fee and 10% service charge

Energy Drinks

AED 20
Red Bull | Red Bull Sugar Free				

		

Soft Drinks

AED 18
Pepsi | diet Pepsi | 7up | diet 7up | Cola |
ginger ale | tonic water

STILL WATER

Aqua Panna small
Aqua Panna large
Local mineral water small
Local mineral water large

AED 20
AED 25
AED 15
AED 18

SPARKLING WATER
San Pellegrino small
San Pellegrino large

AED 20
AED 25

CHILDREN’S MENU

Cheese and turkey sandwich
AED 30
French fries, coleslaw and red remoulade sauce
Nutella and banana sandwich
AED 30
Vegetable sticks, fruit cup and apple sauce
AED 30
Fish fingers and chunky chips
Crispy fish finger, French fries and tartar sauce
AED 30
Spaghetti or penne bolognaise
Spaghetti or penne, parmesan cheese and beef
bolognaise
AED 30
Mini chicken hot dogs
Chicken hotdog, French fries, ketchup and mayonnaise
AED 30
Mini cheese beef burger
Cheese beef burger, French fries, ketchup and
mayonnaise
Crispy chicken nugget
AED 30
Fried chicken nugget, French fries, ketchup and
mayonnaise

Nuts
Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams and include 10% municipality
fee and 10% service charge

مشروبات الطاقة

 20درهم

ريد بول أو ريد بول خالي من السكر

مشروبات غازية

		

 18درهم
بيبســي | بيبســي دايــت | ســفن أب | ســفن أب دايــت | كــوال | مشــروب
الزنجبيــل | مــاء تونيــك

المياه المعدنية

أكوا بانا  -صغيرة
				
أكوا بانا  -كبيرة
مياه معدنية محلية  -صغيرة
مياه معدنية محلية  -كبيرة

المياه المعدنية الفوارة

سان بيلليجرينو  -صغيرة
سان بيلليجرينو  -كبيرة

20
25
15
18

درهم
درهم
درهم
درهم

 20درهم
 25درهم

وجبات األطفال

 30درهم
سندويتش الجبن والديك الرومي
أصابع البطاطا المقلية وسلطة الملفوف وصوص الريموالدي األحمر

سندويتش النوتيال والموز

 30درهم

أعواد الخضروات وكأس فواكه وصوص التفاح

أصابع السمك والبطاطا المقلية

 30درهم

أصابع السمك المقرمشة وأصابع البطاطا المقلية وصوص التارتار
 30درهم
معكرونة اسباجيتي أو بيني بولونيز
معكرونــة اســباجيتي أو بينــي وجبــن البارميــزان وصــوص البولونيــز باللحــم
المفــروم

نقانق الدجاج الصغيرة

نقانق الدجاج وأصابع البطاطا المقلية والكاتشب والمايونيز

برجر اللحم بالجبن الصغير

 30درهم

 30درهم

برجر اللحم بالجبن وأصابع البطاطا المقلية والكاتشب والمايونيز
 30درهم

قطع ناجتس الدجاج المقرمشة
قطع الدجاج المقلية وأصابع البطاطا المقلية والكاتشب والمايونيز

نباتي
مكسرات
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة  ٪ 10رسوم بلدية  ٪ 10رسوم خدمة

الحلويات

			
أم علي

 30درهم

بودينج الخبز الدافئ والفستق واللوز المحمص

			
كريم بروليه

 30درهم

كاسترد الفانيال بالكارميل يقدم مع الويفر المقرمش والتوت

بودنج التمر

 30درهم

صوص التوفي والكريمة المخفوقة

أكواب اآليس كريم

ملعقة واحد من اختيارك :مانجو أو شوكوالتة أو فراولة أو فانيال

 26درهم

					
كل ملعقة إضافي

القهوة

اسبريسو
دبل اسبريسو
اسبرسو ماكياتو
كابوتشينو
كافيه التيه
قهوة تركية
كافيه موكا
الشوكوالتة
شوكوالتة ساخنة
شوكوالتة ساخنة مع البندق أو الكراميل

الشاي

شاي الفطور اإلنجليزي
شاي إيرل جراي األصلي
شاي سانشا األخضر
شاي سانشا الياباني
شاي بالياسمين

 22درهم
 22درهم
 25درهم
 25درهم
 25درهم
 22درهم
 25درهم
 22درهم
 25درهم

 22درهم
 22درهم
 22درهم
 22درهم
 22درهم

المشروبات
منعشة ومغذية
توت مشكل

 25درهم

توت مشكل وموز وحليب الصويا

			
كوكتيل المانجو
مانجو وبرتقال وموز وزبادي

أوبال كافيه

قهوة وفانيال وجوز الهند وزبادي

مخفوق الحليب

تمر ،أوريو  ،مالتيزرز  ،شوكوالتة  ،كاراميل ،فانيال أو فراولة

عصائر طازجة

 25درهم

 25درهم

 25درهم

 22درهم

برتقال | أناناس | تفاح | جريب فروت | جزر

نباتي
مكسرات
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة  ٪ 10رسوم بلدية  ٪ 10رسوم خدمة

البيتزا

 50درهم
اختــر البيتــزا المفضلــة لديــك مــع اختيــارك مــن جبــن الموزاريــا والطماطــم
والريحــان والمشــروم والبصــل والفلفــل والزيتــون والمأكــوالت البحريــة
والبيبرونــي

باستا

 48درهم
معكرونة اسباجيتي أو بيني أو فوتوتشيني
مــع اختيــارك مــن صــوص أرابياتــا أو صــوص األلفريــدو أو صــوص البولونيــز
باللحــم المفــروم أو المأكــوالت البحريــة والطماطــم وتقــدم مــع جبــن
البارميــزا

األطباق الرئيسية
دجاج مشوي بالليمون والروزماري
 60درهم
نصف دجاجة مشوية وبطاطا مهروسة بالثوم وطماطم وخرشوف وزيتون
السمك المقلى المقرمش
 35درهم
يقــدم مــع أصابــع البطاطــا المقليــة والســلطة الخضــراء وصــوص الريمــوالدي
بنكهــة الليمــون و المخلــل
 40درهم
أطباق الكاري الهندية
صــوص الــكاري الخــاص يقــدم مــع األرز المطهــي علــى البخــار وصــوص الرايتــا
وخبــز البابــادوم المقرمــش
اختيارك من:

		
الدجاج | الروبيان | لحم الغنم | خضروات

البرياني التقليدي 			

يقدم مع صوص النعناع والرايتا والفلفل الحار والبصل والمخلالت
اختيارك من:

 45درهم

الدجاج | لحم الغنم | الخضروات
 40درهم
			
نازي جورينج
األرز المقلــي اإلندونيســي التقليــدي يقــدم مــع ســاتيه اللحــم والدجــاج المقلــي
والمخلــات المشــكلة والبيــض المقلــي ورقائــق الربيــان المقرمــش
 25درهم
طبق شاورما الدجاج			
شــاورما الدجــاج وأصابــع البطاطــا المقليــة والخبــز العربــي والمخلــات
وصــوص المايونيــز بالثــوم
 110درهم
مشاوي عربية مشكلة
مشــاوي كفتــة وكبــاب لحــم الغنــم وشــيش طــاووق وريــش لحــم الغنــم
مــع التوابــل العربيــة والطماطــم المشــوية والبصــل واألرز بالزعفــران

						

 110درهم
مشاوي على الفحم
تقــدم مــع اختيــارك مــن الصــوص والخضــروات واألطبــاق الجانبيــة المفضلــة
لديــك

• شريحة لحم الريب اى ر أسترالي  180جم
• سلمون نرويجي فيليه  160جم
• سمك ساكو بالزبدة  160جم
• روبيان حجم كبير طازج  220جم
الصــوص :صــوص الفلفــل أو الصــوص الحــار أو صــوص المشــروم أو صــوص
الزبــدة بالليمــون
الخضروات :خضروات بالبخار أو خضروات مشوية أو سلطة خضراء
األطبــاق الجانبيــة :بطاطــا مســلوقة أو مهروســة أو أصابــع بطاطــا مقليــة
أو أرز علــى البخــار أو أرز بالشــعيرية
نباتي
مكسرات
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة  ٪ 10رسوم بلدية  ٪ 10رسوم خدمة

إفطار أوريس إن

 100درهم

اختيارك من

عصيــر البرتقــال ,الجريــب فــروت ,األنانــاس ,التفــاح مــع طبــق فواكــه وســلة
الفطائــر و كرواســان والخبــر الطــازج اثنتــان مــن البيــض المطبــوخ حســب
رغبتــك مــع البطاطــا البنيــة المفرومــة والطماطــم المشــوية مــع اختيارك
مــن الســجق أو ســجق اللحــم أو اللحــم ويقــدم مــع كــوب مــن القهــوة أو
الشــاي أو الشــوكوالتة الســاخنة

إفطار كونتيننتال

 70درهم

اختيارك من

عصيــر البرتقــال ,الجريــب فــروت ,األنانــاس أو التفــاح مــع طبــق فواكــه
وســلة خبــز ،الغرانــوال أو الحبــوب والزبــدة ويقــدم مــع كــوب مــن القهــوة أو
الشــاي

أطباق على مدار اليوم
		
الحساء

 32درهم

حساء اليوم

المقبالت

سلطة الخضروات الموسمية
 28درهم
تشــكيلة مــن الخضــروات الموســمية مــع األفــوكادو والهليــون
والطماطــم وجبــن البارميــزان تقــدم مــع اختيــارك مــن صلصــة الخــل أو
الخــل البلســمي أو صلصــة ثاوزانــد آيالنــد أو الصلصــة اإليطاليــة

السلطة اليونانية
 30درهم
الزيتــون والطماطــم والخــس والخيــار وأوراق النعنــاع الطازجــة مــع
مكعبــات جبــن فيتــا يضــاف عليهــا الليمــون وصلصــة زيــت الزيتــون
سلطة سيزر
 30درهم
الخس الروماني والخبز المحمص وكريمة البارميزان وصلصة الثوم
سلطة سيزر بالدجاج

 33درهم

سلطة سيزر بالروبيان

 36درهم

 30درهم
سلطة النيسواز
سمك التونة المتبل والبطاطا المسلوقة والفاصوليا الخضراء
وطماطم الكرزية البصل المشوي وزيتون كاالماتا وصلصة الليمون

السندويتشات

تقدم جميع السندويتشات مع أصابع البطاطا المقلية
 68درهم
سندويتش شرائح اللحم
لحــم أنجــوس مشــوي ،بصــل ،مشــروم بالكراميــل ،جبــن تشــيدر وســلطة
خضراء

أوريس إن كلوب سندويتش
 58درهم
قطــع الدجــاج والبيســتو شــرائح لحــم العجــل والجبــن الذائــب والخــس
والطماطــم بيــض األومليــت وصــوص الخــردل والخبــز الفرنســي
برجر اللحم أو برجر الدجاج
 60درهم
يقــدم مــع شــرائح اللحــم أو شــرائح الديــك الرومــي وجبــن تشــيدر الذائــب
وحلقــات البصــل وســلطة الملفــوف الخاصــة
سندويتش دجاج تيكا
 35درهم
دجــاج تيــكا المتبــل مــع الخيــار والطماطــم والزبــادي بالنعنــاع ملفــوف فــي
خبــز التورتيــا

نباتي
مكسرات
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة  ٪ 10رسوم بلدية  ٪ 10رسوم خدمة

قائمة طعام مطعم ديدون

