
Jallab Juice or Strawberry Juice

Juice | �B�

عصير جالب او عصير فراولة

Soup of the day
حساء اليوم

Soup | ¡U��

Fresh Fruit Platter 
طبق فواكه طازجة

or      وأ

Cake of the Day and 
Ramadan Juice & Dates

كعكة اليوم وعصير رمضان وتمور

Desserts |  U�uK�

Salad | WDK�
Arabic Mezze Platter

طبق مازة عربي
Hummus, Mutable, Fattoush, Tabbouleh

حمص ، متبل ، فتوش ، تبولة

or      أو

Jarjeer Salad
سلطة جرجير

Rocca, Tomato, Onion, Lemon, Olive oil, Sumak
جرجري ، طماطم ، بصل ، ليمون ، زيت زيتون ، سماق

or      أو

Chicken Caesar Salad
سلطة سيزر بالدجاج

Crisp Lettuce Tossed with Homemade Anchovy, Mayonnaise 
and Parmesan Cheese. Served with Grilled Chicken Breast 

and Garlic Croutons
 خس مقرمش مع األنشوجة والمايونزي وجبنة البارمزيان. يقدم مع صدر دجاج

مشوي وخزب محمص بالثوم

Main Course | w�Ozd�« o�D�«

Machboos Rice with your choice of:
أرز مكبوس مع اختيارك من:

Chicken, Mutton, or Shrimps
دجاج ، لحم ضأن ، روبيان

or      أو

Grilled Boneless Chicken
دجاج مسحب مشوي

Marinated Half Boneless Grilled Chicken with Seasonal Vegeta-
bles. Served with Steamed Rice or French Fries with Lemon 

Buttered Sauce
 نصف دجاجة مشوية بدون عظم متبلة مع الخضار الموسمية تقدم مع أرز عىل

البخار أو بطاطا مقلية مع صلصة الليمون بالزبدة

or      أو

Oriental mix grill
مشاوي شرقية

Lamb shish, Shish Tawook, Lamb Chops, Kofta Kebab Marinat-
ed with Arabic Herbs and Spices. Served with Steamed Rice or 

French Fries
 شيش ضأن ، شيش طاووق ، ريش ضأن ، كفتة كباب متبل بالبهارات واألعشاب

العربية. تقدم مع أرز عىل البخار أو بطاطا مقلية

or      أو

Crumb Fried Fish with Tartar Sauce
سمك مقلي مع صلصة التارتار

Seasoned and Fish Fillet served with French Fries with Tartar or 
Steamed Rice with Tomato Herb Sauce

 فيليه السمك المتبّل و المقدّم مع البطاطا المقلية مع التارتار أو األرز المطهو
  عىل البخار مع صلصة الطماطم باألعشاب

or      أو

Biryani
برياني

Your choice of Chicken, Fish, Lamb or Vegetable Cooked in 
Flavoured Basmati Rice with Indian Spices served with Raita, 

Pickle and Papad Bread
 اختيارك من دجاج ، سمك ، لحم ضأن أو خضار مطبوخ في أرز بسميت بنكهة مع

بهارات هندية يقدم مع رايتا ، مخلل و خزب باباد

or      أو

Dal Palak
عدس باالك

Lentils and Spinach Stew, Served with Steamed Rice, Indian 
Pickles and Papad Bread

حساء العدس والسبانخ ، يقدم مع أرز عىل البخار ، مخلل هندي و خزب باباد

55
PER PERSON

Prices are inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT.
© 2021 Golden Sands Hotel Sharjah| All Rights Reserved

www.goldensandshotelsharjah.com

Room service will have an extra
charge of 10 AED per order

سيضاف 10 دراهم للطلب
علي خدمة الغرف

IFTAR SET MENU IS UNTIL 9PM ONLY
االفطار للساعه التاسعه فقط

I�ar
—UD�ô«

Set Menu

درهم للشخص 55 


