
Celebrate the spirit of togetherness with Shangri-La

Discover your
Shangri-La

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

giveaway for sign-ups in April

IFTAR TO GO
AED299 ( For 2 persons)    |    AED499 ( For 4 persons)

  

Please choose one

Shorbat Adas 
Cumin and lemon

Cold Mezzeh (V)
Hummous, Fattoush, Moutabel, Labneh, Vine Leaves 

Arabic Marinated Braised Lamb Ouzi 
served with kabsa rice

Eggplant Mousaka

Selection of Oriental Sweets

Fruit Platter

MIDDLE EASTERN IFTAR

Keema Samasa 

Tandoori Paneer Tikka 

Chicken Shorba

Choice Of Lamb or Shrimp Biryani with Raita (SF)

Rasmalai

Fruit Platter

INDIAN IFTAR

Thai Beef Salad (N) 
with peanut dressing

Phở - Vietnamese National Soupa

Chicken with Rice Noodles and Assorted Vegetables 

Stir–Fried Broccoli and Shiitake Mushrooms
with oyster sauce

Sizzling Australian Tenderloin  
Marinated with garlic, onion, and teriyaki sauce

Slowly Cooked Ripe Banana with Coconut Pandan Milk 

Fruit Platter

SHANGRI-LA ASIAN SIGNATURE IFTAR

Jellab, Kamardin, Tamarind, Laban, 
Lemonade with Mint, Orange Juice

RAMADAN JUICES & DRINKS (Please choose one)

(N) Nuts (SF) Seafood (V) Vegetarian
        Our cuisine is rooted in nature, the finest locally and ethically sourced ingredients.

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. 



جالب، تمر هندي، قمر الدين، لبن،
عصير ليمون بالنعنع، عصير برتقال 

العصائر والمشروبات الرمضانية (يرجى اختيار واحد)

 قائمة اإلفطار المخصصة الطلبات الخارجية

(درهم إماراتي ألربعة أشخاص)  AED499   | (درهم إماراتي لشخصين)     AED299
 

يرجى اختيار واحد 

شوربة العدس
مع الكمون والليمون

مقبالت باردة (ن)
حّمص، فتوش، متبل، لبنة، ورق عنب

أوزي لحم الضأن المتّبل والمطهو على نار هادئة
مع أرز الكبسة

مسقعة الباذنجان
تشكيلة من الحلويات الشرقية

 فواكه مشكلة

إفطار شرق أوسطي

  فطيرة كيما ساماسا
 تندوري بانير تيكا

شوربة الدجاج
مع خياركم من برياني القريدس أو لحم الضأن مع صلصة رايتا (ث) 

راسماالي
 فواكه مشكلة

 اإلفطار الهندي

 سلطة اللحم البقري التايالندية (م)
مع تتبيلة الفول السوداني

 حساء الفو- الشوربة الفيتنامية التقليدية
دجاج مع نودلز األرز وتشكيلة من الخضار

روكلي مشوح وفطر شيتاكيا
مع صلصة المحار

 شريحة من لحم خاصرة العجل األسترالي
متبلة بالثوم والبصل وصلصة الترياكي

 موز ناضج مطهو مع حليب جوز الهند والباندان على نار هادئة
 فواكه مشكلة

 إفطار آسيوي بلمسة شانغريال المميزة

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) (ن)

يعتمد مطبخنا على المكونات الطبيعية المختارة من أفضل المصادر المحلية الموثوقة نر.

إكتشف شانغريال
الخاص بك 

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

لإلشــتراكات في أبريل  

احتفلوا بروح التواصل والدفء مع شانغريال


