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 ي�شرنا اأن نقدم لكم ت�شكيلة من الوجبات 

والم�شروبات التي ت�شتهر بها المنطقة.

الم�شروبات

ت�شكيلة ع�شائر وم�شروبات غازّية الم�شروبات الباردة   

قهوة و�شاي الم�شروبات ال�شاخنة   

جميع الوجبات مح�سرة ح�سب الطريقة الإ�سالمية.

ل اأحياًنا. نعتذر اإن لم يتوّفر اختياركم المف�سّ

TITLE: Y-CLASS 6PP CODE: EK0211-DXBIAH-Y-36D_A380  OUTER

الفطور

ت�سكيلة من فاكهة المو�سم الطازجة الُمقّبالت   

اأومليت الأطباق الرئي�سّية   

يقدم مع �شرحات بطاط�س بالتوابل، 

فطر �شوتيه و�شبانخ

األو ميثي

بطاط�س �شوتيه باأوراق الحلبة، تقدم مع 

اأقرا�س خ�شار وخبز باراتا بالكمون

كروا�سان الخبز   

يقدم مع زبدة ومربى

دبي ‑ هيو�شتن
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Choose a regionally inspired meal and enjoy with our 
complimentary wine, beer, spirits and soft drinks. 

Beverages

 Cold drinks  A selection of juices and soft drinks

 Hot drinks Coffee and tea

 From the bar A range of red and white wine, beer, spirits and liqueurs

Or treat yourself to a little extra:
Moët & Chandon Brut 200ml for USD 20

EK0211-DXBIAH-Y-36D_A380

All our meals are halal.

We’re sorry if occasionally your meal choice isn’t available.
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Dubai - Houston Dubai - Houston دبي ‑ هيو�شتن 

الغداء

�سلطة بطاط�س حلوة وفا�سوليا الُمقّبالت   

دجاج م�سوي الأطباق الرئي�سّية   

يقدم مع بي�شتو طماطم مجففة، 

بطاط�س مهرو�شة وخ�شار المو�شم

بانير ماكاني

كاري بجبنة الكوتج، الزبدة والطماطم، 

يقدم مع اأرز بالكمون

ق�سدة بالفراولة ولبن الزبادي الحلويات   

تقدم بقطع فراولة مطهوة وقطع 

ب�شكويت بال�شوكوالتة

وجبة خفيفة

بيتزا طيران الإمارات وجبة خفيفة   

بيتزا نباتّية بالطماطم، الجبنة 

واالأوريجانو

فاكهة واألواح �سوكولتة

متوّفرة بين الوجبات

Lunch

 Appetiser Sweet potato and bean salad

 Main course Grilled chicken
With sundried tomato pesto, mashed potatoes  
and seasonal vegetables

Paneer makhani
Cottage cheese in buttery curry,  
served with cumin rice

 Dessert Strawberry yoghurt mousse
Topped with strawberry compote and  
chocolate biscuit crumble

Light bites

 Snacks Emirates pizza
Vegetarian pizza topped with tomatoes,  
melted cheese and oregano

Fruit and snack bars
Available between meal services

Breakfast

 Appetiser Fresh seasonal fruit

 Main course Classic omelette
Served with spiced potato wedges,  
sautéed mushrooms and spinach

Aloo methi
Sautéed potatoes with fenugreek leaves,  
served with vegetable cutlets and cumin paratha

 Bread Croissant
Served with butter and preserve


