الغداء والعشاء – من  12:30مسائا حتى  10:30مسائا
سلطات

مقبالت

نكهات عاملية

درهم إمارايت

درهم إمارايت

			
تونة أفوكادو تارتار SF – F
يقدم مع صلصة اليوزو ،مريين ،وصويا كيكومان

62

			
سلطعون طازج وأفوكادو SF
يقدم مع جرجري ،رمان وصوص بيستو بالليمون

85

		
سمر رولز فيتنامي SF – N – S
خضار طازجة وروبيان ملفوف يف ورق األرز يقدم مع صوص
صويا كيكومان بالفول السوداين

62

درهم إمارايت

			
سلطة ذا فارم V - N
أفوكادو ،بروكيل ،ملفوف أحمر ،كينوا ،كوسا مع الجوز املطحون
بازالء وبصل أحمر وجوز

62

		
دجاج عضوي محمر عىل املشواة F - D
دجاج تيجل متبل بالليمون واألعشاب مشوي ويقدم
مع جزر صغري وسوتيه بروكليني وبطاطس صغرية

139

		
سلطة دجاج ذا نيست G - D – F
(إزالة قطع الخبز ملالمئة حمية كيتو)
خس صغري ،بيض عضوي مسلوق ،طامطم شريي حمراء ،قطع خبز
شيباتا باألعشاب ،جنب بارميزان مدخن ،لحم بقري مقدد مع صوص
السيزار

63

شاتوبريان فيليه أسادو 		S – G
فيليه لحم بقر  200غم خايل من الهرمونات ،بطاطس
مهروسة مع الثوم ،وصوص التشيميتشوري

199

أضالع (ريش) لحم ضأن حار مشوي G – S
لوبياء حمراء مقلية مع السبانخ الصغرية والليمون والنعناع

169

سمك ورقائق بطاطس D – SF – G – F
سمك قد مقرمش يقدم مع بازالء طرية وبطاطس
مقرمشة وصلصة كاري

86

أجنحة دجاج بالفرن S
مقرمشة ومتبلة بالعسل وصوص البافلو بالثوم

65

				
فتوش G – V
فتوش تقليدي مع صوص رمان

56

بوراتا بانش الطامطم والريحان D – V – N – F
(مالئم لحمية كيتو)
بوجليا موزاريال وطامطم شريي يف البيستو

78

			
أرز أحمر وكينوا V - D – F
سلطة طازجة مع تشكيلة من األرز األحمر والكينوا واملشمش
املجفف والزبيب وجنب الفيتا وسوتيه بصل مع صوص ماندارين

50

				
رقائق وصلصة D
تورتيال ذرة عضوية تقدم مع بيكو دي غالو ،كرمية حامضة
مع أفوكادو مهروسة (غواكامويل)

67

دامبلينج الخضار عىل البخار 		V
تقدم مع صلصة خضار تايلندي
مع الروبيان وصلصة سمك تايلندي 15 SF

50

نيسواز 				SF
فيليه تونة محمرة مع فاصولياء فرنسية ،هليون أخرض،
زيتون مخيل ،بيض سامن ،طامطم شريي ،بطاطس ،صوص خل
باألعشاب وأيويل بلسميك

63

			
سلمون بري مشوي D – SF
(مالئم لحمية باليو)
سمك سلمون نرويجي مشوي مع سبانخ مطهية يقدم مع
صلصة جراد البحر الكرميية

سلطعون ذات قرشة ناعمة (مقرش) SF – F
سلطعون قرشة ناعمة مقرش مع الفلفل والثوم

67

				
بوميلو S – N
(مالئم لحمية باليو)
قطع بوميلو وصلصة توابل تايلندية أصيلة مع جوز هند محمص
20
قطع دجاج
جمربي مشوي 25 SF

45

رشيحة ضلع لحم بقري مشوية
خالية من الهرمونات 		 G – S
لحم بقري متغذي عىل الحبوب  150يوم
يقدم مع الخضار وصلصة الفلفل

رقائق الباذنجان امللفوف املشوي V – D – N
باذنجان مشوي محشو بالجبنة القشدية ،فليفلة حلوة ،ريحان،
والجوز يقدم مع زيت الزيتون

47

				
كاالماري SF-G
حلقات حبار طازج مقرمش مع صوص تارتار

52

شوربات

سلطة ثاي اوثنتيك 		 S - N -F
(مالئم لحمية باليو)
رشائح من اللحم البقري املتبل ،باذنجان تايلندي ،عشبة الليمون،
الكزبرة ،والبصل األخرض يف التوابل التايلندية

62

بابايا خرضاء 		N – V – S – F
بابايا خرضاء ،جوز محمص ،ثوم مقرش ،سكر نخيل حلو،
طامطم شريي ،فلفل حار ،صلصة سمك بالصويا وليمون
20
دجاج مشوي
25
جمربي مشوي

56

65

جبنة حلومي مشوية وكوسكوس D - V – N
جبنة حلومي مشوية تقدم عىل خس أخرض مشكل ،طامطم،
كوسكوس ،فستق ،كوسا ،وفليفلة حلوة مع صوص فينجريت بالسامق

		
فطر بري V – G – D
فطر موسمي مع مرق خضار وكرمية

54

سلطة جاردن 			V – F
تشكيلة خس أخرض ،سبانخ صغرية ،جرجري ،خيار ،طامطم شريي
حمراء ،أفوكادو ،روزماري وصوص فينجريت

50

			
توم يوم SF – D – S
خيار من جوز الهند مع الدجاج أو الروبيان
(كالهام يقدم مع الفطر)

59

		
دجاج تندوري مشوي D – G – S
تشكيلة سلطة أوراق هندية واملانجو وطامطم الشريي
وزبادي املانجو

54

شوربة الشيف الخاصة لليوم

68

سلطة الجرجري والشمر D-N-F
جبنة فيتا مفتتة عىل مزيج من أوراق الجرجري ،ورشائح الشمر،
والرمان ،والطامطم الكرزية ،وبذور اليقطني مع صوص امليسو.

68

		
كاربونارا دجاج عضوي D – G – F
(بينيه خالية من الجلوتني متوفرة عند الطلب)
معكرونة بينيه ،دجاج مشوي ،فطر مقيل ،ولحم بقري مقدد
مطهو عىل نار هادئة يف صلصة كاربونارا
جمربي إضايف 25 SF
				
لينغويني بولونيز
باستا لينغويني تقدم مع لحم بقري مفروم وخضار مفروم
ناعم وصلصة طامطم

159

165
79

79

		
لحم أضالع بقري قصرية مطهو ببطء D
أضالع لحم بقري مطهوة ببطء مع بصل مطهو بالزبدة وقطع
لحم بقري مقدد مقرمش وفطر دائري.

139

فخذ الضأن				
(مالئم لحمية كيتو وباليو)
فخذ ضأن متبلة عىل الطريقة املغربية ومطهو ببطء يقدم مع
غوستو راتاتويل

148

		
باييال مع مأكوالت بحرية SF – S – F
يقدم مع سمك أبيض وسلمون وجمربي وبلح البحر
وصلصة حارة خفيفة

197

ريزوتو فطر بري 		V – D – N
ريزوتو مع بورسيني وفطر بري وجبنة بارميزان

89

بينيه دي بستو خايل من الجلوتني D – N – V
خرضوات كوسا مشوية مع بيستو منزيل مغطاة بطبقة من جبنة
املوزاريال.

73

مشاوي مشكل
كفتة ضاين ،جمربي ،وشيش طاووك يقدم مع أرز

أطباق إضافية جانبية

			
بطاطس حلوة مقلية V
				
بطاطس مقلية V
		
بطاطس مهروسة محلية الصنع V – D
			
سبانخ بالكرمية V – D
بروكليني مقيل رسيعا مع البقدونس V – D
(مالئم لحمية كيتو)
			
سلطة ذا فارم الخرضاء V
			
أرز ياسمني عىل البخار V
				
أرز بالقرنبيط V

من فضلك أعلمنا إذا كان لديك حساسية تجاه أي نوع طعام أو احتياجات نظام غذايئ خاص .طلبات اللحم النيئ أو غري املطهوة جيداً ليست مسؤولية ذا فارم .جميع األسعار بالدرهم اإلمارايت وتشمل الرسوم والرضائب املحلية.
نبايت ( )Vحار ( )Sيحتوي عىل الجلوتني ( )Gيحتوي عىل ألبان ( )Dيحتوي عىل مكرسات ( )Nيحتوي عىل مأكوالت بحرية ( ،)SFاألفضل مبيعاً يف ذا فارم ()F
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19

الغداء والعشاء – من  12:30مسائا حتى  10:30مسائا
ركن املأكوالت اآلسيوية

ساندويتشات
درهم إمارايت

برياين ذا فارم األصيل N – S – D – F
أرز بنكهة التوابل الهندية الجنوبية التقليدية الحارة ،طامطم
بالزعفران ،مرق البصل مع البابادوم املقرمش وخبز رايتا
10
		
دجاج
15
		
لحم ضأن
				
مساال دجاج D – S – N
(استبدل رز الياسمني برز القرنبيط لطبق مالئم لحمية كيتو) 16
صلصة طامطم مقرمشة بالتوابل والبهارات الهندية ،تقدم مع أرز
الياسمني

92

118

			
مساال بانري V – D – S – N
بانري مشوي مغموس يف صلصة مساال الزبدة ،يقدم مع األرز
باراموندي مقيل SF – S
يقدم مع صوص تايالندي باالعشاب

58
109

			
ووك فرايد توفو V – S – N
توفو ناعم مع عجينة الفلفل الحار التايلندية ،وفلفل
حار طازج وأعشاب تايلندية

68

سمك عىل البخار  -صيد اليوم S – SF – N
يقدم مع صلصة فريجن تايلندية وأرز

126

دجاج متبل مشوي مع صلصة
			
أعشاب تايلندية S – N
رشائح دجاج متبل يف التوابل التايلندية ،عشبة الليمون والكركم ،فلفل
حار أحمر ،ومتر هندي ،مع صلصة الثوم بالفلفل ،تقدم مع األرز

97

			
ستري فراي دجاج N – S – G
دجاج مقيل مع الزنجبيل والكراث والفطر األسود،
والبصل األخرض ،الفلفل الحار األحمر وصلصة املحار ،يقدم مع األرز
15
مأكوالت بحرية إضافية SF

100

كاري أخرض تايلندي 		S-N-V-F
خضار مشكل ،قرنبيط ،بروكيل ،فليفلة ،فاصولياء طويلة،
وباذنجان مع كاري أخرض وحليب جوز الهند ،يقدم مع األرز
20
دجاج إضايف
جمربي إضايف 25 SF

65

لحم بقري تايلندي مع كاري بنانج S – N
لحم بقري مطهو يف معجون كاري أحمر سميك ،يقدم مع األرز

110

بط يف الفرن S - SF
متبل بالكاري األحمر وصوص العنب ،يقدم مع األرز

145

82
			
باتاي نودلز N – S – SF
أرز نودلز تايلندي منقوع ،بيض مزارع مطهو ،توفو مفروم ،متر هندي،
صلصة لب السمك ،جمربي مجفف ،وفول سوداين مطحون محمص
		
نايس جورنج اندونييس S – N – SF
أرز بسمتي بالتوابل الحارة مقيل مع الدجاج والجمربي والبصل
األخرض مطهو يف صوص املحار يقدم مع بيض

84

كاري ماسامان لحم ضأن تايلندي S – N
يقدم مع جوز الكاجو املحمص ،وبطاطس يوكون وأرز

115

		
بروكيل ولحم بقري تايلندي مقيل SF
لحم طري بقري ،بروكيل ،بصل ،ثوم ،وحب فلفل أسود
مطحون يقدم مع األرز

105

مذاق الكاري 		N – G – D – S
كاري خضار هندي ساخن يقدم مع البابادم وأرز بسمتي
عىل البخار
20
دجاج إضايف
جمربي إضايف 25 SF

75

			
كاري روبيان أحمر SF – S
روبيان مقيل ،معجونة كاري حمراء ،حليب جوز الهند،
أوراق ليمون أخرض ،وفلفل حار أحمر يقدم مع األرز

ركن األطفال

102

درهم إمارايت

ذا فارم سيجنترش برجر 		G - D
برجر مكون من لحم أنجس مع جواكمويل ،بصل مقرمش
بالزبدة ،رشائح طامطم ،بيكون بالعسل ،رشيحتني من الجبنة
الذائبة تقدم مع بطاطس حلوة او بطاطس مقلية

درهم إمارايت

		
 105سمك القد املقرمش D -SF
يقدم مع بازالء مهروسة وصلصة التارتار ،سوتيه خضار،
وبطاطس مقلية
			
ميني برجر G – D – N
لحم بقري أو دجاج يقدم مع اختيارك الخاص من خبز أبيض
أو خبز من خمس حبوب ،طامطم مشوية ،تغميسة أفوكادو،
وبطاطس مقلية

برجر دجاج 		G - D
برجر دجاج تيجل  160غرام يقدم مع البصل ،وطامطم مجففة،
وخس مشكل ،مغطاة بالجنب

78

		
كلوب ساندويتش ذا فارم G – D
جنب أمرييك ،لحم مقدد أو ديك رومي ،طامطم ،خس،
لحم بقري مقدد ،وبيض ،يقدم مع املايونيز

				
 73دجاج تندر G
دجاج عضوي مقيل جيدا يقدم مع البطاطس املقلية

ساندويتش دجاج أو سلمون مدخن
مع أفوكادو 			D – SF
بقدم مع خبز فوكاشيا بالثوم املحمص
			
ستيك ساندويتش D
ستيك مشوي ،جنب مذاب ،طامطم ،بصل ،وفليفلة عىل
خبز فوكاشيا

73
88

			
سباغيتي بولونيز G – D
يقدم مع صلصة البولونيز

42
50

40
42

42
			
ماك اند تشيز D – G
معكرونة محلية الصنع مطهوة يف صلصة البشاميل وأربع أنواع جنب
				
بيتزا D – G
صلصة طامطم وجنب موزاريال

40

		
فطرية االطفال G – D
فطرية دجاج مصنوعة يف مطبخنا مع البطاطس
املهروسة وصلصة اللحم

37

بيتزا ارتيزان

حلويات
مارغريتا 			 D – G
صلصة طامطم وجبنة املوزاريال والريحان الطازج

69

				
فور تشيز D – G
جنب موزاريال ،جورجونزوال ،بروفولوين ،وبارميزان

85

				
بيربوين D – G
صلصة طامطم وجبنة املوزاريال وبيربوين
			
مأكوالت بحرية SF-D – G
صلصة طامطم وجبنة املوزاريال ،جمربي ،بلح البحر ،وحبار

			
كوك أون شوكوال G – D
كرات شوكوالته محشوة بحلوى الكرمبل ،ايس كريم الفانيال،
 86وفواكه حمراء ،وعليها طبقة من الشوكوالته الذائبة
تارت التوت الربي املخبوز D - N - F
 100توت طازج ،موس شوكوالتة بالحليب ،غاناش شوكوالتة ،وآيس كريم
لوز وفانيليا

				
روسرت D – G
 90تشيز كيك مجمد 		D
وبصل
ان
ز
بارمي
جبنة
اريال،
ز
مو
جنب
متبل،
صدر دجاج
ايس كريم تشيز كيك ،كرمية مخفوقة ،عليها طبقة من
الفاكهة الحمراء
85
				
تارتوفو D – G
محمص،
ثوم
فطر،
ان،
ز
بارمي
بروفولوين،
جنب
الكأمة،
معجونة
			
كريم بروليه ليمون أخرض D
جرجري
وأوراق
كسرتد بنكهة الفانيال مع ليمون أخرض وعشبة الليمون
ودميريارا بالكراميل
65
مأكوالت نباتية 		 D – G – V
من
وطبقة
سبانخ،
كوسا،
طامطم ،جبنة بارميزان ،موزاريال بوفالو،
شوكوالته دياليت خايل من الجلوتني D – N
الريحان الطازج وزيت الزيتون
تقدم مع آيس كريم بالفانيال.
أفوكادو 		G - V – F
عجينة بيتزا باألعشاب ،أفوكادو ،هليون ،جبنة بارميزان ،سبانخ
صغرية ،وزيت زيتون

50

 87ترياميسو تقليدي 			D
ترياميسو ممزوج ببسكويت ليدي فنجرز مغموس بصوص
القهوة وموس الترياميسو

				
كابريكوزا G – F
		
 97فادج الشيكوالتة N - D - G - F
رومي
ديك
لحم
بوفالو،
اريال
ز
مو
ان،
ز
بارمي
جبنة
صلصة طامطم،
حلوى مخبوزة بالشوكوالتة مع مكرسات ،وكرمية الجنب،
وزيت
الطازج
الريحان
من
وطبقة
وفطر،
زيتون،
خرشوف،
مقدد،
ورقائق الشوكوالتة
الزيتون
تريتس فور تو 		G - D - N – F
يحتوي طبق املشاركة عىل كريم بروليه ،تشيز كيك ،ترياميسو،
وجناش الشوكوالته ،يقدم مع صوص التوت وقطع الشوكوالته
كرتني آيس كريم 			D
ميكنك سؤال طاقم العاملني يف املطعم عن نكهات اآليس كريم
العديدة الشهية لدينا.

من فضلك أعلمنا إذا كان لديك حساسية تجاه أي نوع طعام أو احتياجات نظام غذايئ خاص .طلبات اللحم النيئ أو غري املطهوة جيداً ليست مسؤولية ذا فارم .جميع األسعار بالدرهم اإلمارايت وتشمل الرسوم والرضائب املحلية.
نبايت ( )Vحار ( )Sيحتوي عىل الجلوتني ( )Gيحتوي عىل ألبان ( )Dيحتوي عىل مكرسات ( )Nيحتوي عىل مأكوالت بحرية ( ،)SFاألفضل مبيعاً يف ذا فارم ()F
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