


L I G H T  B I T E S

M A I N s

Roast Chicken, pesto & cheddar..............................................28/-
on organic sourdough

Tuna Melt...................................................................................................28/-
on organic sourdough
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KIDS MENU

scrambled organic free range eggs on toastscrambled organic free range eggs on toast

organic free range boiled egg & soldiers served  organic free range boiled egg & soldiers served  
with NZ Butter & LT Jam

zesty & pip’s magic cereal with  zesty & pip’s magic cereal with  
yoghurt & banana yoghurt & banana 

Includes a drink & a choice of sideIncludes a drink & a choice of side

2828/-/-

2828/-/-

All Day Menu & SnacksAll Day Menu & Snacks

BreakfastBreakfast

crunchy veggie bites & yoghurt dipcrunchy veggie bites & yoghurt dip
or or 
our own cheesy crackers & tomato dipour own cheesy crackers & tomato dip
oror
our own naturally dried fruits  our own naturally dried fruits  
with honey yoghurt dipwith honey yoghurt dip

freshly squeezed freshly squeezed 
orange juiceorange juice oror

DrinksDrinks
 apple juice  apple juice 

Pizza’sPizza’s 2828/-/-
Chicken, pesto & cheddarChicken, pesto & cheddar

Margarita with mozzarella & cheddarMargarita with mozzarella & cheddar

Happy pizza face with tomato & cheddarHappy pizza face with tomato & cheddar

Toasties:Toasties:
corn toastie corn toastie && cheddar cheddar
cheddar & tomato toastiecheddar & tomato toastie

Pasta:Pasta:

cheesy macaroni & cheesecheesy macaroni & cheese

spaghetti & meatballs spaghetti & meatballs (gf)(gf)

made with LT homemade Tomato Sauce &  
New Zealand freerange hormone free beef meatballs

Penne Penne (gf)(gf)  
with LT homemade tomato sauce

 v - vegetarian; vg - vegan; wf - wheat free; df - dairy free; nf - nut free; gf - gluten free
*This menu is subject to change, due to seasonal produce & ingredients used.



ORGANIC TEA SELECTION    

We are serving our teas NAKED. No 
synthetic fertilizers, herbicides or pesticides, 
No packaging. Just delicious, plain loose tea 
in a pot – supporting the environment and 
giving you the best tea experience.

finest blend of Assam ceylon and Chinese whole leaf tea
English Breakfast.....................................22

a classic tea made with the essence of  
bergamot orange and finest organic black tea

Majestic Earl Grey....................................22

freshly balanced single estate from margaret’s  
hope garden with striking muscatie character

Darjeeling..................................................22

refreshing organic mix of gunpowder green 
tea and peppermint

Peppermint Tonic......................................22

delicious hand blended Indian 
black teas & oriental masala spices

Masala Spice Chai.....................................22

crisp & invigorating melange of  
north African nana mint & peppermint

Mint Duo.....................................................22

All-time Favorites

satisfying tart infusion produced by  
the finest organic hibiscus whole leaves

Hibiscus Flowers......................................22

finest purified chamomile flowers  
produce a smoothing, golden cup

Chamomile Blossoms...............................22

Botanicals (caffeine free)

100% Certified
 

Organic & 

 Fair-trade



espresso...............................................19/-

cappuccino............................................20/-

latte......................................................20/-

flat white.............................................22/-

macchiato............................................. 21/-

filter..................................................... 22/-

mochachino...........................................22/-

affogato................................................21/-

Iced latte..............................................22/-

+ extra shot.........2/-

We are serving Organic Fairtrade -  
Boon Coffee - locally roasted in small  
batches in Dubai. In-line with our commitment 
to reduce single use packaging - receive 
Dhs2 off when you bring your re-useable cup 
(takeaways only).

100% Certified
 

Organic & 

 Fair-trade

COFFEE SELECTION    

long black (Single).............................19/-

long black (Double)............................21/-



warmers *soy, coconut & almond 
milk available just ask!



قامئة طعام برييك
بيض عضوي عىل رشحات خبزالتوست - مسلوق، مخفوق، أو مقيل                                                                                          38 درهم

    قمح كامل، خايل من الجلوتني، عجني عضوي، خبز ) عادي، زعرت، قمح كامل)

حبوب خالية من السكر                                                                                                                                           30 درهم
  يرجى التواصل مع فريق املطعم للتعرف إىل النكهات املتوفرة اليوم، تقدم مع ) فواكه موسمية، أو حليب، أو زبادي)

حبوبنا مصنوعة من أفضل املكونات والفواكه وتقدم من خالل حصص غذائية صغرية

 خبز التوست مع وصفة اليم تري الخاصة                                                                                                                             20 درهم
يقدم مع )مجموعة خيارات اليم تري الخاصة، زبدة الفول السوداين، فيجياميت، عسل

   قمح كامل، خايل من الجلوتني، عجني عضوي، خبز )عادي، زعرت، قمح كامل )

أفوكادو مطحون، بازالء ونعنع                                                                                                                                           48 درهم
شطرية فيتا، دقة الكركم، بيض عضوي مسلوق

ذا نوريش باول )خيارات نباتية متوفرة(                                                                                                                               42 درهم
كرنب عضوي، حلوم مشوي، أفوكادو، بروكيل، ذرة حلوة، حمص

لحم بقر بنديكت نيوزلندي مطهو ببطء                                                                                                                              58 درهم
هاش براون مخبوز، جنب بارميزان، بيض عضوي مسلوق، وهولنديس

                                                                                                                                                                       بروشيتا
خوخ طازج مع حبوب الطامطم، ريحان، بيض عضوي – مسلوق، فطرية بجنب بارميزان

سلمون مدخن، بيض مخفوق، خبز التوست                                                                                                                         52 درهم

 حبوب محلية الصنع مع خبز التوست                                                                                                                                 35 درهم
 حبوب محلية من إنتاج املطعم، معجون بندورة باألعشاب، جنب فيتا مع خبز التوست

 بانكيك املوز والتوت الربي                                                                                                                                           38 درهم 
مع كرمية الفانيال والقيقب

 شطرية اليم تري بالفواكه                                                                                                                                        22 درهم
 خبز محمص بالفواكه وزبدة القيقب

سلمون مدخن مع كرمية الجنب النيوزلندي                                                                                                                           40 درهم
         بصل أحمر، خبز محمص، )قمح كامل أو زعرت)

 طلبات جانبية
،هاش براون 15   ·   نقانق لحم أنجوس للقطعة 15  ·   لحم مدخن  15  ·   أفوكادو مطحونة 20

 فطر محمص بالزعرت 15   ·    حبوب محلية الصنع 15   ·    كرنب عضوي 15   ·     بندورة محمصة 15   ·   سلمون مدخن 22  · 

بيض عضوي مسلوق وتوابعه                                                                                                                                         22 درهم
  بيض عضوي مخفوق مع خبز التوست                                                                                                                             22 درهم

 تشكيلة من الحبوب مع الزبادي واملوز                                                                                                                             22 درهم    

قامئة برييك لألطفال

شامل رضيبة

 )*تشكيلة خبز التوست: قمح كامل*، خايل من الجلوتني*، دقة عضوية، خبز ) سادة، مع الزعرت، أم القمح الكامل

درهم 52  

خايل من الغلوتني و باليو 5 / - إضايف

حلوم مشوي 15



تشكيلة سالطات.......................................................................اسال النادل

طلبات اضافية
* بطاطا مشوية )اصابع( مع صلصة بندورة ببهارات هندية 

   بيزا كابوناتا مع جبنة املوزاريال املدخنة....................................................45
                                     طامطم، كوسا، باذنجان واعشاب طازجة 

   دجاج مشوي ، بيستو وجبنة شيدر..........................................................28
عىل الخبز املخمر العضوي

   تونة....................................................................................................28
عىل الخبز املخمر العضوي

غداء ... حتى وقت متاخر

الحساء اليومي......................................................................................30

   بيزا اليقظني مع جبنة الريكاتو واعشاب طازجة .......................................45
           جبنة بارميجان، جبنة موزاريال، زعرت وثوم مشوي

   بيزا الدجاج املشوي املدخن...................................................................45 
                                          جبنة موزاريال، بصل، مخلل، فليفلة مشوية وكزبرة  

   برغر الفطر املشوي...............................................................................46 
 جبنة حلومي مشوي، فليفلة مشوية، بصل، جرجري، مايو ايويل

   برغر دجاج استوايئ...............................................................................48 
صلصة اسياوية بنكهة السايت وجوز الهند

 اناناس مشوي، خبز برغر تريك مع بطاطا مشوية )اصابع( وبهارات هندية

   برغر لحم نيوزالنديي............................................................................52 
لحم بقر نيوزالندي )مرعى حر(، فطر مقيل، جبنة شيدر معتق، بصل مشوي، خس ومايونيَز ثوم

 صلصة البندورة املشهورة عىل خبز الربغر الرتيك مع بطاطا مشوية )اصابع( وبهارات هندية

   كاري خضار تايالندي............................................................................44 
 بطاطا حلوة، قرنبيط اخرض، قرنبيط، سربوَط، كزبرة، فلفل احمر، فول سوداين

محمص مع رز اسمر عضوي

   دجاج تيكا ماساال.................................................................................45 
  تقدم مع رز بساميت ورايتى )وصفة خضار ممكنة – عند الطلب(

وجبات خفيفة

وجبات رئسية

خايل من الغلوتني - gf خالية من الجوز ؛ - nf خاٍل من منتجات األلبان ؛ - df خايل من القمح ؛ - wf نبايت ؛ - vg ت - نبايت
.هذه القامئة عرضة للتغيري بسبب املنتجات املوسمية واملكونات املستخدمة *

شامل رضيبة

(nf,v)

(nf,v)

(nf)

(v,vg,gf)

(v)

(nf,gf)




