:قصتنا

 بد� � ي� حيث يقدم مطعم ارث الطعم2020 ان�م إلينا ف� � ي� ا جل�ناح اإلمارا�ت � ي� ف� � ي� اكسبو
ض
.�األصل� للمأكوالت اإلماراتية بإبداع ا جل�يل ا جل�ديد ف� � ي� فن املطبخ اإلمارا�ت ي
�ي
Our Story:

Join us at the UAE Pavilion Expo 2020 Dubai as the Erth restaurant

pop up presents authentic flavours of Emirati cuisine with creativity
of the current generation of Emirati culinary talent.

ERTH.AE/EMIRATIRESTAURANT

قائمة المأكوالت
FOOD MENU
AED 35

سلطة الهريس

G D V

ال�مندر املتبل و�ج ب���ن ا جل�امي
سلطة الهريس مع ش
Harees Salad
Beetroot marinated harees with chami cheese

AED 35

خم�ر
ي

G

بال��ز ار االمارا�ت � ي� مع �ج ر�ج ي�ر والصلصة الحارة
 متبل ب،خم�ر محشو نخي
ي

Khamir

Khamir stuffed with Emirati bzar marinated
chickpeas, rocca and spicy sauce
AED 30

لفا�ئ ف املحال

G D

�املحل
 ال�تمر و السمن، خ���ز املحال مع �ج ب���ن ا جل�امي
لفا�ئ ف ب
ي
Mohalla Roll

Mohalla with chami cheese, date and local ghee
AED 30

كيكة القهوة

G D

 العسل و الشوكوالتة،كيكة القهوة العربية مع ال�تمر
Coffee Cake
Arabic coffee cake with date, honey mousse and
chocolate

AED 30

حلوى تمور ليوا

G D

حلوى تمور ليوا مع صلصة الكراميل
Liwa Date Cake
Liwa date cake with caramel sauce

AED 30

براون� ��ز رهش بالشوكوال
ي

G D N

براون�ي��ز رهش بالشوكوال مع بوظة حليب ا جل�مل بنكهة الفانيال
Rahash Chocolate Brownies
Rahash chocolate brownies with camel milk vanilla
ice cream
D

ألبان
Dairy

G

غلوتني
Gluten

N

مكرسات
Nuts

V

نبــــــايت
Vegetarian

.ت�مل �ج ميع رسوم ال�خدمة و الرسوم املحلية و الضرا�ئ ب املطبقة
�ج ميع األسعار بالدرهم االمارا�ت ��ي و ش
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.

BEVERAGE MENU

قائمة المشروبات
AED 15

AED 20

قهوة إماراتية

Gahwa Emirati
ل�يمون بالنعناع

محل� باملونك فروت ا خل�الية من
�ي
عص�ر الل�يمون بالنعناع
ي
السكر

Lemon Mint

Lemon with mint, sweetened with monk
fruit, sugar free

AED 25

رهش بالفستق

 فستق وفانيليا, رهش,بل� �ن� األبل
Pistachio Rahash

Camel milk, rahash, pistachio and vanilla
AED 25

واحة الهمبا

 فول, حليب اللوز, شراب ال�تمر الطبيعي,عص�ر املان�ج و
ي
التونكا املر

Hamba Oasis

Mango juice, natural date syrup, almond

milk, tonka bean bitters

AED 15

 تل�ر0.33 �الع� ن-شرب
ي
مياه

AED 15

 تل�ر0.33 �الع� ن-فوارة
ي
مياه

Al Ain Still 0.33l

Al Ain Sparkling 0.33l

.ت�مل �ج ميع رسوم ال�خدمة و الرسوم املحلية و الضرا�ئ ب املطبقة
�ج ميع األسعار بالدرهم االمارا�ت ��ي و ش
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.

