
Fold Mark Fold MarkTrim Mark

Trim Mark Fold MarkFold Mark

 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: EK0212-IAHDXB-Y-36D_A380  OUTER

الع�شاء

�شلطة قمح الُمقّبالت   

رة من قمح الفارو مع فول  �ضلطة ُمح�ضّ

اأخ�ضر ياباني، جبنة فيتا وجرجير

دجاج حار على طريقة �شي�شوان الأطباق الرئي�شّية   

يقدم مع �ضعيرية ت�ضو مين، بازيالء وفطر

بالك بانير

�ضبانخ وجبنة كوتج بالكاري، تقدم 

مع اأرز بالكزبرة وعد�س اأ�ضود

حلوى بالفاكهة الحلويات   

ق�ضدة بالكا�ضترد مع توت

هيو�ضتن ‑ دبي



Fold Mark Fold Mark Trim Mark

Trim MarkFold MarkFold Mark

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

EK0212-IAHDXB-Y-36D_A380

All our meals are halal.

We’re sorry if occasionally your meal choice isn’t available.

TITLE: Y-CLASS 6PP CODE: EK0212-IAHDXB-Y-36D_A380  INNER

Houston - Dubai Houston - Dubai هيو�ضتن ‑ دبي

وجبة خفيفة

بيتزا طيران الإمارات وجبة خفيفة   

بيتزا نباتّية بالطماطم، الجبنة 

والأوريجانو

فاكهة واألواح �شوكولتة

متوّفرة بين الوجبات

الفطور

ت�شكيلة من فاكهة المو�شم الطازجة الُمقّبالت   

بي�ض مخفوق الأطباق الرئي�شّية   

يقدم مع �ضرحات بطاط�س رقيقة 

و�ضبانخ �ضوتيه

ميدو فادا

اأقرا�س عد�س مقلية، تقدم مع �ضميد 

وكاري حار بالعد�س والخ�ضار

داني�ض )معجنات حلوة( الخبز   

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 Scrambled eggs
Served with shredded potatoes and  
sautéed spinach

Medu vada
Lentil fritters served with upma and  
vegetable sambar

 Bread Danish pastry

Dinner

 Appetiser Farro salad
With edamame beans, feta and rocket

 Main course Sichuan chicken
Served with chow mein noodles,  
snow peas and eryngii mushrooms

Palak paneer
Curried spinach and cottage cheese,  
served with coriander rice and dal Bukhara

 Dessert Fruit of the forest crumble
Berries with custard mousse


