اإلفطار

Breakfast
شكشوكة

Shakshuka

39

 تعد الشكشوكة طريقة رشقية إلعداد البيض،كونها عنرص أسايس من املطبخ العريب
 و تناولها،املسلوق املقدم يف صلصة طامطم حارة مع الزيتون األسود و الخرضوات
.سيجعل بداية يومك متميزة بالحيوية و النشاط

A staple of Arab cuisine, Shakshuka is an oriental style of eggs poached in
spicy tomato sauce with black olives & vegetables, making for a perfect
kick-starter for the day.

بيض بينيديكت

Egg Benedict

45

هذا الطبق األنيق يتألف من بيضتني مسلوقتني موضوعتني بعناية فوق كعكة من الخبز
 يتم، كلمسة أخرية. و يتم وضع هذه املكونات فوق سمك السلمون املدخن،املحمص
.إضافة صلصة هوالنديز و الفلفل األحمر املدخن

This elegant dish places two poached eggs squarely atop toasted brioche
buns, on a bed of smoked salmon, and topped with hollandaise sauce &
smoked paprika powder.

كرواسان بيض بينيديكت األسود

Eggs Benedict Black Croissant

45

لحم،اإلبداع يتألق بكروسان باللون األسود يحتوي عىل مزيج رائع من البيض املسلوق
 كلمسة أخرية يتم إضافة صلصة الهوالنديز،الديك الرومي والسبانخ

This black croissant delicacy gently hugs a beautiful combination of poached
eggs, veal bacon and baby spinach, with a final touch of hollandaise sauce.

مفن البيض والسجق

EGG & SAUSAGE MUFFIN

39

روعة البساطة تتمثل يف وضع بيض مسلوق و فطائر نقانق بني كعكتني من الخبز
. يتم تقديم هذه املكونات بعد غطسها يف جبنة الشيدر الذهبية،املحمص

The splendor of simplicity is setting a poached egg and a sausage patty
between 2 soft puffs of muffin bread, and dousing them in molten golden
cheddar cheese.

بيض بالكاري

EGG CURRY

39

يعد الكاري من مأكوالت فن الطبخ الهندي و الذي يتم تحضريه عرب تحويل البصل الطازج و
 للتمتع بوجبة افطار رشقية،الطامطم و الكاجو إىل حساء لذيذ يوضع فوقه بيض مسلوق
.شاملة

Curry is a culinary art of Indian cuisine, turning fresh onions, tomatoes
and cashew nuts into a flavorful stew, to be topped with boiled eggs for a
holistic oriental breakfast.

بالليط

39

BALALEET

 يضم هذا الطبق الشعرية مع السكر و،ميلء بالنكهات التقليدية اإلماراتية األصيلة
. و يقدم كل ذلك مع عجة بيض لإلستمتاع بتجربة محلية حقيقية.الزعفران و الهيل

A taste of local Emirati tradition full of local Emirati flavor; this dish infuses
vermicelli with sugar, saffron and cardamom, served with an omelet for a
truly native experience.

فريتاتا الفطر بالكينوا و الربوكويل

BROCCOLI MUSHROOM QUINOA FRITATTA

39

 يجمع الفريتاتا ما بني الفطر و الربوكيل و الكينوا،مكون من باقة من املكونات الصحية
.يف خليط من البيض املقيل متصدرا ً بذلك كل مقاييس اللذة و التغذية

Our signature frittata is a bundle of healthy ingredients, combining mushrooms, broccoli and quinoa into batter of fried eggs, topping the scales for
being nutritious & delicious!

براتا الجنب والبيض

EGG & CHEESE PARATHA

27

. خبز الرباتا يشكل قاعده مثالية للبيض املقيل املخلوط بالجنب،محرض أساساً من العجني
.يقدم هذا الطبق مع الهاش براون و الفطر

Paratha is all about the dough, and this fluffy flatbread is a perfect base for
this fried egg & mixed cheese wrap, served with hash browns & mushrooms.

 رضيبة القيمة املضافة5% جميع األسعار يف الدرهم األمارايت جميع األسعار ال تشمل
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 حتی الساعة الرابعة ظهرا، الجمعة و السبت/ يوميا حتی الساعة الواحدة
Weekdays until 1pm / Weekends until 4pm

ساندويتش وساليدر

مقبالت خفيفة

SANDWICH & SLIDER
ساليدر أمرييك

AMERICAN SLIDER

LITE BITES

45

النسخة الخفيفة لربجر لحم البقر األمرييك مع الجنب والخس و الطامطم وصلصتنا
.األمريكية املتميزة ستجعل صباحك أكرث إرشاقا

The snack-size version of a hearty American beef burger, with cheese,
lettuce, tomato & our special American sauce, guaranteed to make your
morning just a little bit brighter.

كلوب ساندويتش

CLUB SANDWICH

45

 لحم الديك الرومي املقدد، الطامطم، املايونيز،مكون من ثالث طبقات معدة من البيض
. يقدم هذا السندويتش مع البطاطس املقلية،و رشائح صدور الدجاج املشوي

A satisfying three-layer sandwich made with eggs, mayo, tomato, turkey
bacon & grilled slices of chicken breast, and served with fries to hit the
hunger spot.

ساليدر شيكو داينامايت

CHICK o’ dynamite Slider

45

 يتم حشو هذه.وجبة خفيفة مكونة من الدجاج املقيل بني طبقات طامطم و خس
.املكونات بني الخبز الطازج ويضاف صوص البافالو الحار و جبنة البيرب جاك

A tantalizing snack-size experience setting a breaded & fried chicken thigh
between layers of tomato & lettuce, inside a beautifully baked bun with a
dollop of red hot buffalo sauce and a slice of pepper jack cheese.

ساليدر شازينجا الدجاج

CHICKEN SHAZINGA SLIDER

45

 يتم حشو هذه.وجبة خفيفة مكونة من الدجاج املقيل بني طبقات طامطم و خس
.املكونات بني الخبز الطازج و يتم تقدميها مع البطاطس املقلية

A truly juicy snack-size experience setting a breaded & fried chicken thigh
between layers of tomato & lettuce, inside a beautifully baked bun and
served with fries.

بطاطا مقلية مع الشورما

SHAWARMA FRIES

33

بطاطس مقلية مغطاة بكومة من دجاج الشاورما املفروم و جبنة الشيدر و املوزاريال املذوبتان مع
.صلصتنا الرسية املكونة من الزبادي

Our special skin-on fries covered in a pile of chopped chicken shawarma, melted cheddar
& mozzarella cheeses, and our secret oriental yogurt sauce for a true filling.

بطاطس الدايناميت بخلطة البافلو

DYNAMITE BUFFALO FRIES

33

 رشائح الهالبينو و مزيج من جنب البارميزان اإليطايل،بطاطس مقلية مغلفة مبزيج من البصل املقيل
. كل هذه املقادير تجعل البطاطس غنية بالنكهات.و صلصة البافالو

Our special skin-on fries drenched in a molten mix of fried onions, sliced jalapenos, mix
grated cheese and buffalo sauce, soaking the fries full of flavor.

مسخن الدجاج املقرمش

MUSAKHAN SPRING ROLLS

29

 تقدم هذه. و التوابل الرشقية، البصل اإلسباين،وجبة لفات املسخن الخفيفة محشوة بقطع دجاج
. اللفات مع صلصة املايونيز و الرمان و مزيج من السلطلت الطازجه

These snack-size Musakahan rolls are stuffed with shredded chicken, Spanish onions,
oriental spices, and served with mayo-pomegranate sauce and a mix-leaves salad.

ورق عنب

WARAK ENAB

29

مقبالت تقليدية من البحر األبيض املتوسط مكونة من األرز العريب و صلصة الطامطم مع مزيج من
.األعشاب الرشقية و التوابل املحشوة يف ورق العنب

A traditional Mediterranean appetizer made with Arabic rice, tomato sauce, and a mix of
oriental herbs & spices all mixed and stuffed in rolled vine-leaves.

براتا شيكو داينامايت

Chick o’ Dynamite Paratha

29

 يتم حشو هذه املكونات بني.خبز الرباتا املشهور محشوه الدجاج املقيل بني طبقات طامطم و خس
.الخبز الطازج ويضاف صوص البافالو الحار و جبنة البيرب جاك

The infamous Paratha bread firmly wraps a dangerously delicious mix of breaded chicken,
tomato, lettuce, greek yogurt coated with red hot buffalo sauce and pepper jack cheese.

 رضيبة القيمة املضافة5% جميع األسعار يف الدرهم األمارايت جميع األسعار ال تشمل
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بار السلطات

SALAD BAR
سلطة الربوكويل مع التفاح و
الكينوا و ورق العنب املحيش

سلطة الطحينه بالكركم مع
القرنبيط املشوي

39

39

سلطة الباذنجان باللنب و الربغل

EGGPLANT YOGHURT BULGAR
WHEAT LENTIL

خلطة اللوز املشوي مع الجرجري
و الكينوا

ROASTED BUTTERNUT SQUASH
ROCKET QUINOA

41

41

& BROCCOLI APPLE QUINOA
STUFFED VINE LEAF

TUMERIC TAHINA ROASTED
CAULIFLOWER

جبنة بوراتا

CREAMY BURRATA

49

جميع األسعار يف الدرهم األمارايت جميع األسعار ال تشمل  5%رضيبة القيمة املضافة

ALL PRICES ARE IN AED, ALL PRICES ARE EXCLUSIVE OF 5% VAT VALUE- ADDED TAX

الوجبات الرئيسية

MAINS

ماك تشيتوس

MAC & CHEETOS
املكونات رسيه

Secret Recipe

45

لحم البقر املطهو ببطئ

BRAISED BEEF CHEEK

 يتم طهي هذه املكونات عىل نار خفيفه.مزيج لذيذ من لحم البقر و البطاطس املهروسة
.و يضاف إليها الجزر و القرنبيط و يتم تقدميها مع الصلصة ذات املذاق الرائع
The mouth-watering mix of beef & mashed potatoes that just can’t go wrong,
this dish sets the two favorites in a slow roast with carrots & broccoli in a tasty
brown sauce.

69

ريزوتو الجمربي

PINK PRAWN RISOTTO

.هذا الطبق من كباقهوة يجمع ما بني أرز ريزوتو و الشمندر و الجمربي املشوي اللذيذ
.تضاف صلصة الطامطم و أوراق الريحان لنكهات رائعه
This Cupagahwa signature dish combines Risotto rice, beetroot and
deliciously grilled prawns complemented with tasty basil tomato sauce.

79

ريزوتو الدجاج بلزعفران

SAFFRON CHICKEN RISOTTO

 و الدجاج املشوي اللذيذ و،يتكون هذا الطبق من مزيج جميل يضم أزرق الريزوتو بالزعفران
يضاف إليه صلصة الطامطم املخلوطة بأوراق الريحان لنكهات رائعه

This Cupagahwa signature dish is a beautiful blend of Risotto rice, Saffron and
deliciously grilled Cajun Chicken complemented with tasty basil tomato sauce.

79

لينجويني ﻤﺛار البحر

SEAFOOD LINGUINE

. مزيج متناسق من املأكوالت البحرية مع معكرونة الينجويني اإليطالية و صلصة الطامطم

A dish that speaks Italian with its perfect blend of mixed seafood on a linguine
pasta base, complemented with tomato sauce.

59

 رضيبة القيمة املضافة5% جميع األسعار يف الدرهم األمارايت جميع األسعار ال تشمل
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الوجبات الرئيسية

MAINS

مجبوس سمك

FISH MACHBOoS

 يضم هذا الطبق األرز اإلمارايت مع سبعة توابل،غني بالنكهات التقليدية اإلماراتية املحلية
.باإلضافة مزيج من سمك الهمور املشوي و املساال
A taste of local Emirati tradition full of local Emirati flavor; this dish infuses
emirati rice with seven spices, roasted hamoor fish mixed with Fish Masala.

69

مجبوس دجاج

Chicken MACHBOoS

 هذا الطبق يتكون من األرز اإلمارايت.طعم آخر للتقاليد اإلماراتية مليئ بالنكهات املحلية
.بسبعة توابل و خليط من املاساال و دجاج التكا اللذيذ
Another taste of local Emirati tradition full of local Emirati flavor; this dish
infuses emirati rice with seven spices, and a delicious mix of Masala and
Creamy Chicken Tikka.

59

برياﻲﻧ لحم

LAMB BIRYANI

.طبق متميز و مكون من قطع لحم خروف لينة و طيبة املذاق موضوعة فوق األرز الهندي

Tender and Juicy Lamb chunks sitting on a bed of Indian Rice makes this dish
a favorite.

59

برياﻲﻧ دجاج

CHICKEN BIRYANI

يوحي هذا الطبق نكهات املطبخ الهندي اإلستثنائية و يتكون من األرز مع أفخاذ دجاج
.املاساال
The flavors of Indian cuisine come to life with this rice dish topped with
Chicken thigh masala.

59

Cupagahwa
Signature

Super
Healthy

Vegetarian

 الرجاء اعالم،اذا كانت لديكم أي إسفسارات عن مكونات ميكن ان تسبب لكم ألحساسيه
.املضيف قبل طلب وجباتكم
If you require further information on ingredients which may cause
allergy or intolerance, please to your server before ordering
your meal. If you do have a food allergy, please inform your server.
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حلويات

Dessert
كيك بالحليب

MILK CAKES
FALOODA
LOTUS
SAFFRON
PISTACHIO
Plain

45
49
49
49
35

فالوده

لوتس

زعفران

بيستاش

ساده

سنيكرز بومب

SNICKERS BOMB

45
ترياميسو بومب

TIRAMiSU BOMB

45
خلية الجبنه بالعسل

CHEESE HONEYCOMB

FRENCH TOAST التوست الفرنيس

نوتيال
nutella
45
NUTELLA & PISTACHIO 49 النوتيال و البيستاش
ريد ڤيلڤت
35
Red Velvet

45
 الرجاء اعالم،اذا كانت لديكم أي إسفسارات عن مكونات ميكن ان تسبب لكم ألحساسيه
.املضيف قبل طلب وجباتكم
If you require further information on ingredients which may cause
allergy or intolerance, please ask your server before ordering
your meal. If you do have a food allergy, please inform your server.
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معجنات و حلويات

PASTRIES & CAKES
كيك الجزر

33

CARROT CAKE
كيك ڤيلڤت

33

RED VELVET Cake
كيك الشوكوال

33

CHOCOLATE Cake
شيز كيك الكنافة بالرهش

CHEESCAKE KUNAFFA

كنافة الكاكاو بالرهش

COCOA RAHASH KUNAFA

33
33

كرواسون

CROISSANT
PISTACHIO
ROSEWATER
LOTUS
NUTELLA
CHEESE
PLAIN
ZATAAR

19
19
17
17
17
15
15

بيستاش
ماء الورد
لوتس
نوتيال
الجنب
ساده
زعرت

NUTELLA TWIST
CINAMON ROLL

15
13

نوتيال تويست
لفافة القرفة
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CUPA Signatures

ﻣﴩوﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ

TM

THE CUPAGAHWA (HOT)
BILLIONAIRE'S SHOT (HOT)
BELGIAN CHOCOLATE (HOT)
PISTACHIO LATTE (HOT)
UNICORN LATTE (HOT)
SPANISH ON ICE (COLD)
FRAPA PISTACHIO (COLD)
FRAPA UNICORN (COLD)

ﻛﺒﺎﻗﻬﻮة
(رﺷﻔﺔ اﳌﻠﻴﺎرات )ﺳﺎﺧﻦ
(ﺷﻮﻛﻮﻻﺗﺔ ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺔ )ﺳﺎﺧﻦ
(ﻻﺗﻴﻪ ﺑﻴﺴﺘﺎش )ﺳﺎﺧﻦ
(ﻻﺗﻴﻪ ﻳﻮﻧﻴﻜﻮرن )ﺳﺎﺧﻦ
(ﻻﺗﻴﻪ اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ )ﺑﺎرد
(ﻓﺮاﺑﺘﺸﻴﻨﻮ ﺑﻴﺴﺘﺎش )ﺑﺎرد
(ﻓﺮاﺑﺘﺸﻴﻨﻮ ﻳﻮﻧﻴﻜﻮرن )ﺑﺎرد
()ﺳﺎﺧﻦ

25
25
23
29
29
25
39
39

اﻟﻘﻬﻮة

Coffee
DALLAH

ARABIC GAHWA
CUPA SPRESSO (HOT)
TURKISH (HOT)
CUPAMERICA (HOT)
CUPA LATTE (HOT)
CUPA CCINO (HOT)
CUPA CUBES (COLD)
ICED SHAKEN (COLD)

ﺻﻐﻴﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻛﺒﻴﺮ

SMALL

MEDIUM

LARGE

25

29

35

ﻗﻬﻮة ﻋﺮﺑﻴﺔ
(اﺳﱪﺳﻮ )ﺳﺎﺧﻦ
(ﻗﻬﻮة ﺗﺮﻛﻴﺔ )ﺳﺎﺧﻦ
(ﻛﺎﻓﻴﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﻧﻮ )ﺳﺎﺧﻦ
(ﻛﺎﻓﻴﻪ ﻻﺗﻴﻪ )ﺳﺎﺧﻦ
(ﻛﺎﺑﺘﺸﻴﻨﻮ )ﺳﺎﺧﻦ
()ﺳﺎﺧﻦ

17
17
17
19
19

17

ﻗﻬﻮة ﻣﻜﻌﺒﺎت اﻟﺜﻠﺞ
(ﻗﻬﻮة ﻣﻤﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﺜﻠﺞ )ﺑﺎرد

7

اﺿﺎﻓﺎت

17

ADD-ON
CARAMEL SYRUP, CARAMEL SAUCE, VANILLA, HAZELNUT,
CHOCOLATE, WHITE CHOCOLATE, WHIPPED CREAM, COOKIES

دﻟﺔ

()ﺑﺎرد

، ﺷﻮﻛﻮﻻﺗﺔ، ﺑﻨﺪق، ﻓﺎﻧﻴﻼ، ﺻﻮص ﻛﺮاﻣﻴﻞ،ﴍاب ﻛﺮاﻣﻴﻞ
 ﻛﻮﻛﻴﺰ، ﻛﺮﻤﻳﺔ ﻣﺨﻔﻮﻗﺔ،ﺷﻮﻛﻮﻻﺗﺔ ﺑﻴﻀﺎء
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ﻣﴩوﺑﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ

ﺷﺎي ﻛﺮك
ﺣﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺰﻋﻔﺮان )ﺳﺎﺧﻦ(
ﻣﺮاﻛﺶ )ﺳﺎﺧﻦ(
ﻋﺼﺮﻴ ﻋﺒﻮد )ﺑﺎرد(
ﻋﺼﺮﻴ ﻋﻮار ﻗﻠﺐ )ﺑﺎرد(
)ﺳﺎﺧﻦ(

LOcal favorites
15
15
25
27
27

)KARAK (HOT
)SAFFRON MILK (HOT
)MARRAKECH (HOT
)ABOOD JUICE (COLD
)AWAR GALB JUICE (COLD

ﻣﴩوﺑﺎت ﻓﺮاﺑﺘﺸﻴﻨﻮ ﻣﺜﻠﺠﺔ
ﻓﺮاﺑﺘﺸﻴﻨﻮ ﻛﺒﺎﻗﻬﻮة
ﻓﺮاﺑﺘﺸﻴﻨﻮ ﻛﺎراﻣﻴﻞ
ﻓﺮاﺑﺘﺸﻴﻨﻮ ﻣﻮﻛﺎ

Cupa fraps
35
35
35

ﻣﴩوﺑﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻛﻮﺑﺎ ﺛﺘﺪر
ﻏﺮوب ﻫﺎواي

ﻣﴩوﺑﺎت ﻏﺎزﻳﺔ

رﻳﺪ ﺑﻞ

راوﻲﺑ

بﺮﻴﻳﻪ
اﻛﻮا ﺑﺎﻧﺎ
ﺳﺎن ﺑﻴﻠﺠﺮﻳﻨﻮ

FRAPA GAHWA
FRAPA CARAMEL
FRAPA MOCHA

cupa Energy
21
21
13
21
9
15
13/25
15/27

ﻋﺼﺎﺋﺮ ﻃﺎزﺟﺔ

ﻋﺼﺮﻴ ﺑﺮﺗﻘﺎل
ﻋﺼﺮﻴ ﻟﻴﻤﻮن ﺑﺎﻟﻨﻌﻨﺎع

CUPA THUNDER
HAWAIIAN SUNSET
SOFT DRINKS
REDBULL

RAUBI
PERRIER
AQUA PANA
SAN PELLEGRINO

FRESH JUICE
21
21
جميع األسعار يف الدرهم األمارايت جميع األسعار ال تشمل  5%رضيبة القيمة املضافة

ALL PRICES ARE IN AED, ALL PRICES ARE EXCLUSIVE OF 5% VAT VALUE- ADDED TAX

ORANGE
MINT LEMONADE

