
Celebrate the spirit of togetherness with Shangri-La

(N) Nuts (SF) Seafood (V) Vegetarian (D) Dairy
Please highlight any specific food allergies or intolerances to our colleagues before ordering.

All prices are in UAE Dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and tax. 

Shangri-L a’s R amadan Vill age
 

FOOD MENU

Hummous (V)(N)  
Chickpea purée with tahina and lemon

Tabbouleh (V) 
Chopped parsley, onions, olive oil and lemon juice

Moutabal (V) 
Eggplant, tahina

Muhamara (V)(N)  
Walnut, red pepper, tomato

Fattoush   
Seasonal cut vegetables, sumac dressing, and croutons

Stu�ed Vine Leaves   
Vine leaves stu�ed with tomatoes, parsley, onions, and rice

Labneh with Garlic
Served with mint and olive oil

38

38
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38  
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Lentil Soup 
Cumin and lemon

Moroccan Harira Soup
Date and lemon  
Chicken Cream Soup

38

38
 

38

SOUPS

ORIENTAL COLD STARTERS

Selection of Hot Mezzeh  
Kibbeh, spinach fatayer, cheese and meat sambousek

Cheese Roll  
Golden crispy fried feta cheese rolls 

Fried Kibbeh 
Fried lamb meatballs, made of minced lamb and bulgur wheat

Falafel   
Served with tahina sauce and pickles

62

48

48

45  

HOT MEZZEH

Our Version of Caesar Salad (D)  
Romaine lettuce, beef bacon, egg, anchovies, croutons, Parmesan cheese

Beetroot Rocket Salad
Beetroot, fresh crispy rocket leaves, pomegranate dressing

Greek Salad 
Tomato, cucumber, green pepper, onions, olives, extra virgin olive oil

38

58
 

58 

SALADS

Lamb Kofta and Kabab   
250G Lamb Chops  

Chicken Tikka   

Chicken Shish Tawook 

Half Chicken   

Grilled Salmon 

Mixed Grill
Lamb kofta, lamb chops, shish tawook and chicken tikka

Mixed Seafood Platter (SF)
Jumbo prawns, grilled sea bass, scampi, served with sa�ron rice 

108
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FROM THE CHARCOAL GRILL

Um Ali (N)
Bread pudding with mixed nuts and whipped cream

Sa�ron Date Cake 
Moist date sponge, sa�ron whipped cream 

Homemade Mahalabia (N)
Rice milk pudding served with mixed nuts with raisins

Ice Cream (N) 
Choice of pistachio, mixed berries or laban ice cream

Cheese Kunafa  
Shredded filo pastry, cheese, and sugar based syrup

Selections of Arabic Baklava
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38

38

38

38
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DESSERTS

Cheese  
Zaatar   

Lamb

28
28

38  

MANAKISH

Saj Meat 
Saj Zaatar
Complemented with labneh 
or vegetables

65
48

SAJ

Chicken Shawarma Platter
Served with tahina sauce and pickles 

60

SHAWARMA

Selection of Tea
English Breakfast, Darjeeling, Green, Earl Grey, Moroccan, Peppermint

Selection of Co�ee
Turkish Co�ee, Americano, Espresso, Cappuccino, Macchiato, Café Latte

Karak Chai 

Koshary Tea

Sahallab

Persian Tea 

Protein Milk 

30

30

20

20
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473ml  30   |   250ml  25
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Nai Iced Tea
Iced Hibiscus Flower
Jasmine White Tea infused with Peach, Mango & Pear 
Moroccan Mint Tea infused with Lemon, Pear & Monk Fruit
 

Ramadan Village Mocktails 
Pink Latte
Hibiscus flowered tea with Almond milk 
Karkadhe Breeze
Hibiscus flower tea (karkadeh) shaken with soda, a touch of date 
syrup, and finished o� with a splash of lime juice. Garnished with 
fresh pomegranate seeds.
Shang  Jallab 
A delicate mix of iced hibiscus flower tea (karkadeh), date syrup 
and a touch of tamarind. Garnished with fresh pomegranate 
seeds.
Passion Fruit Melody
Iced green tea infused with apple and ginger, sweetened with a 
touch of passion fruit syrup. Garnished with fresh passion fruit.
Palace Walk
Iced white tea infused with peach and mango, sweetened with a 
touch of strawberry syrup and a splash of lemon juice. Garnished 
with fresh strawberry slices.
Qamar Al Din Mojito  
Iced Moroccan mint tea, infused with lemon, fresh mint, lime and 
fresh apricots, finished o� with a splash of ginger ale. Garnished 
with fresh apricot and mint.
Signature Mocktails
Summer Storm, Virgin Mojito, Helou, Virgin Colada 
 

Special Milkshakes
Choice of Roasted Banana and Caramel Peanut Butter, Blueberry 
Cheesecake, Kit Kat and Oreo or Falooda 

SPECIAL BEVERAGES

 BEVERAGE MENU

HOT BEVERAGES

Orange, Pineapple, Watermelon, Mango, Lemon & Mint  28

FRESH JUICES

Coca Cola, Diet Coke, Sprite, Diet Sprite 
Soda Water, Tonic, Ginger Ale

25

SOFT DRINKS 

Al Ain (small)   
Al Ain (large)   

Evian (small)

Evian (large)

Ferrarelle (small)

Ferrarelle (large)

15  
23

20

38

23

38

WATER

shisha MENU

Selection of Shisha
Choice of grape, mint, double apple, lemon & mint, gum mint, 
cinnamon gum, bubble gum, blueberry mint or salloum

Selection of Special Shisha
Choice of fresh orange, fresh apple, fresh lemon or fresh pineapple 

98

120
 

Jellab, Ereksous, Karkadeh, Kamardin, Tamarind 30

RAMADAN JUICES

Discover your
Shangri-La

Win big this Ramadan with our 
weekly 25,000 Shangri-La Circle points 

giveaway for sign-ups in April



احتفلوا بروح التواصل والدفء مع شانغريال

 شوربة العدس
مع الكمون والليمون

 شوربة الحريرة المغربية
 مع الليمون والتمر

شوربة كريمة الدجاج

 حّمص (ن) (م)
هريس حّمص مع طحينة وليمون

 تبولة (ن)
بقدونس مفروم، بصل، زيت زيتون، عصير ليمون

 متّبل (ن)
باذنجان، طحينة

 محّمرة (ن) (م)
جوز، فلفل أحمر، طماطم

فّتوش
خضار موسمية مقطعة مع صلصة السّماق وخبز محّمص

محشي ورق العنب
ورق عنب محشي بالطماطم والبقدونس والبصل واألرز

لبنة بالثوم
ُتقّدم مع النعناع وزيت الزيتون

 سلطة سيزر على طريقة المطعم (أ)
خس إفرنجي، لحم عجل مقدد، بيض, سمك األنشوفة، خبز محّمص، جبنة بارميزان

سلطة الشمندر والجرجير
شمندر، أوراق الجرجير الطازجة والمقرمشة، دبس رمان

 سلطة يونانية
طماطم، خيار، فلفل أخضر، بصل، زيتون، زيت زيتون بكر ممتاز

تشكيلة من المقبالت الساخنة
كّبة، فطائر سبانخ، سمبوسك جبنة وسمبوسك لحم

لفائف الجبنة
رقائق جبنة فتا مقلية ومقرمشة

كّبة مقلية
كرات من لحم الضأن المفروم والقمح المطحون

فالفل
اُتقّدم مع صلصة الطحينة والمخلل

القرية الرمضانية في شانغريال
 

قائمة السحور  
الشوربات

المقّبالت الشرقية الباردة

المقّبالت الساخنة
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السلطات

 كفتة وكباب لحم الضأن
                   

 دجاج تكا
 شيش طاووق دجاج

 نصف دجاجة
سمك سلمون مشوي

مشاوي مشكّلة
كفتة لحم الضأن، قطع لحم الضأن، شيش طاووق ودجاج تكا

مشاوي تمار البحر (ث) 
 روبيان جامبو، سمك القاروس المشوي، جمبري سكامبي، ُتقّدم مع األرز بالزعفران

108
128

78

78

98

118

158

270

مشاوي على الفحم

38

38

38

38

38

38

الحلويات

جبنة
زعتر

لحم الضأن

28
28

38  

المناقيش

 صاج لحم
صاج زعتر

ُتقّدم مع لبنة أو خضار

65
48

الصاج

60

شاورما
طبق شاورما الدجاج

ُتقّدم مع صلصة الطحينة والمخلل

أم علي (م)
بودينج الخبز مع تشكيلة متنوعة من المكسرات والكريمة المخفوقة

كيك التمر بالزعفران
كيكة التمر الطرّية، كريمة مخفوقة بنكهة الزعفران
مهلبية محّضرة على طريقة المطعم (م)

بودينج األرز والحليب مع مكسرات مشكلة وزبيب
 آيس كريم

فستق حلبي، توت مشكّل، لبن مثّلج
كنافة بالجبنة

عجينة فيلو مبشورة، جبنة، قطر
 تشكيلة بقالوة عربية

جرام قطع لحم الضأن250

 المشروبات
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473ml  30   |   250ml  25
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 المشروبات الساخنة

مشروبات خاصة

الشاي
إنجليش بريكفاست، دارجيلين، شاي أخضر، إيرل جراي, شاي مغربي، شاي بالنعناع

 القهوة
قهوة تركية، أمريكانو، إسبريسو، كابوتشينو, ماكياتو، كافيه التيه

شاي كرك
شاي كشوري

سحلب
شاي فارسي

حليب البروتين

 نكهات شاي ناي المثلج
كركديه مثلج

شاي الياسمين األبيض بنكهة الدراق والمانجو واإلجاص
شاي المغربي بالنعناع والليمون والمونك فروت 

 موكتيالت القرية الرمضانية
بينك التيه

 شاي الكركديه مع حليب اللوز

كركديه بريز
 شاي كركديه محضر مع الصودا وشراب التمر المركز وعصير الليمون،

مزين بحبات الرمان الطازجة

جّالب شانغريال
 مزيج منعش من شاي الكركديه المثلج وشراب التمر المركز والتمر الهندي،

مزين بحبات الرمان الطازجة

باشن فروت ميلودي
 شاي أخضر مثلج بنكهة التفاح والزنجبيل وُمحّلى بشراب الباشن فروت

المركز، ومزّين بشرائح الباشن فروت الطازجة

باالس ووك
 شاي أبيض مثلج بنكهة الدراق والمانجو وُمحّلى بشراب الفراولة المركز

مع عصير الليمون، ومزّين بشرائح الفراولة الطازجة

موخيتو قمر الدين
 شاي مغربي مثلج بالنعناع والليمون وعصير الاليم والمشمش الطازج

ومياه الزنجبيل الغازية، ومزّين بأوراق النعناع وشرائح المشمش الطازج

الموكتيالت
الرمضانيةَسمر ستورم، فيرجن موخيتو، هيلو، فيرجن كوالدا

 نكهات ميلك شيك خاصة
 الرمضانيةفانيليا، شوكوالتة، فراولة، موز مشوي وكراميل

28

العصائر الطازجة

25

المشروبات الغازية

15  
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ماء

 نكهات الشيشة
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30

عصائر رمضان

 برتقال، أناناس، بطيخ، مانجو, ليمون ونعناع

جّالب، عرقسوس، كركديه، قمر الدين، تمر هندي

كوكاكوال، دايت كوك، سبرايت، دايت سبرايت
مياه صودا، مياه تونيك، مياه الزنجبيل الغازية

نكهات
عنب، نعناع، تفاحتين، ليمون ونعناع، علكة ونعناع،

علكة وقرفة، علكة، توت ونعناع، سلوم

"شيشة خاصة"
برتقال طازج، تفاح طازج، ليمون طازج

أناناس طازج

 العين (حجم صغير)
العين (حجم كبير)

إيفيان (حجم صغير)
إيفيان (حجم كبير)

فيراريل (حجم صغير)
فيراريل (حجم كبير)

إكتشف شانغريال
الخاص بك 

إربــح الكثير في رمضان مع 25,000
نقطة أســبوعيا من شانغريال سيركل 

لإلشــتراكات في أبريل  

يرجى إبالغ النادل بأي نوع من أنواع الحساسية الغذائية قبل الطلب.
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة المعمول بها والرسوم المحلية والضرائب.

ثمار البحر(م) يحتوي على المكسرات طبق نباتي(ث) يحتوي على مشتقات األلبان(ن) (أ)


