
V for Vegetarian recipes
Dear guest, we kindly request you to advise us if you are allergic to any of the menu items and 

we will be more than willing to adjust our menu in order for you to enjoy an allergy free dining experience with us.
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of 10% service charge, 10% municipality fee and 5% VAT

P O O L  C A F É

BITES, NIBBLES AND PLATTERS

Honey glazed chicken tenders 55
sweet and spicy glazed, celery crudité 
and blue cheese dip

Spicy buttermilk fried calamari 55
lemon-garlic tartar

Beef empanadas 55
crispy pockets with stewed mince beef 

Za’atar breaded  mozzarella sticks (v) 55
chunky tomato and parsley sauce

Macho nachos (v) 55
refried beans, tomato salsa, guacamole and sour cream

SANDWICHES, BURGERS AND WRAPS
all served with our signature pickles and house fries

Our bistro chicken club 58
turkey bacon, egg and tomato 
on thick cut toasted bread

The “To die for” burger 62
butter toasted bun, caramelized onions, turkey bacon
and your choice of cheese with homemade coleslaw

Halloumi and mozzarella wrap  55
melted cheese, sundried tomato, black olives 

Chunky portobello mushrooms and
black bean burger  (v) 58
red cabbage slaw, pickled onions and our signature sauce

BIGGER BITES

Greek salad with spiced feta (v) 55
za’atar-mint salad, marinated olives 
and pomegranate vinaigrette

Caesar salad  60
crisp romaine, herb croutons, creamy parmesan 
and garlic dressing 

Chicken    69
Prawns  75

Not your ordinary fish-n-chips 89
crispy fried fish fingers, thick cut fries and tartar sauce

Margherita pizza (v) 58
mozzarella, crushed tomato sauce 
and italian sweet basil

Hawaiin pizza  68
turkey ham, pineapple, onion, mushrooms

Chicken pizza 68
grilled chicken, mushrooms, tomato, 
onion and italian herb seasoning

DESSERTS 

Caramel dulce de leche ice cream sundae 49
chunks of pound cake, chocolate sauce, 
candied nuts and caramel

Sliced fruit and icy pop  49
hand-cut seasonal fruits with honey-yoghurt sauce 
and fruit pop  

Shake and cake 49
rich chocolate cake and vanilla bean shake

Beverages

REFRESH AND UNWIND 

Mint fresca  35
mint, lemon, orange

Sunny days  35
green apple, elderflower, soda water

Rose lemonade  35
rose water, lemon, elderflower

CLEAN AND PURE

The defender   35
pomegranate, pineapple, grapefruit, carrot

HEALTHY CHOICE

Detox  35
carrot, celery, cucumber, beetroot, apples, lemon

The cure   35
carrot, pomegranate, soy milk, honey

SMOOTH AND CREAMY

Very berry   35
mixed berries, banana, soy milk

Mango treat   35
mango, orange, banana, yoghurt

Milk shakes   35
dates, chocolate, banana, vanilla or strawberry

FRESHLY SQUEEZED JUICES 25

orange, pineapple, watermelon, 
grapefruit, carrot 

MALT BEVERAGES AND ENERGY DRINKS  

non-alcoholic beer  25

red bull energy drink, red bull sugarfree  30

SOFT DRINKS 17

pepsi, diet pepsi, 7up, diet 7up, mirinda

ginger ale, tonic water

H2O 

Still water
acqua panna small  15

acqua panna large  25

local water small  12

local water large  17

Sparkling water
san pellegrino small  15

san pellegrino large  25

COFFEE 
espresso  20

double espresso  26

cappuccino 26

café latte  26

americano  26

CAFÉ FRAPPÉ 35

espresso with your choice of caramel, vanilla, hazelnut, 
chocolate or banana, blended with milk and ice, topped 

with whipped cream

CHOCOLATE  26

hot or cold chocolate milk

TEA 

Hot  22
brilliant breakfast, the original earl grey, sencha green 

extra special, pure chamomile flowers, 
pure peppermint leaves, rose with french vanilla

Cold  22
classic iced tea

@ Rose Rayhaan by Rotana



الوجبات اخلفيفة 
55 أجنحة الدجاج بالعسل                                               

حار و حلو مع الكرفس و صلصة اجلنب
55 كاليماري حار مقلي                                                 

صلصة تارتار مع الّليمون و الثوم
55 حلم البقر امبانادس                                                 

معجنات مقرمشة مع حلم البقر املفروم املطهو
قطع املوزاريال اخملبوزة مع الزع� (ن)                       55

مع صلصة الطماطم و البقدونس
  55 ماشو ناشوس (ن)                                                  

مع الفول املقلي، صلصة الطماطم، 
جواكامو� و القشدة احلامضة

الساندويتشات و ال�غر
تقّدم مع اخملّلالت و البطاطا املقلّية 

 58 بس�و كلوب الدجاج                                                
شرائح حلم الديك الرومي احملّمص ، البيض 

والطماطم على قطع من اخلبز احملّمص الّسميك
62 بيف برغر "تو داي فور"                                          

فط¥ة ¤مصة بالزبدة، بصل بالكراميل، 
شرائح حلم الديك الرومي احملّمص واختيارك 

من اجلبنة مع سلطة امللفوف احملضرة ¤ّلي© 
ساندويتش ملفوف جنب حّلوم و موزاريال                      55

جبنة ذائبة، طماطم °ّففة، زيتون أسود 
58 برغر بورتوبيللو مع فصوليا سوداء (ن)  

فط¥ة الفطر مع امللفوف ا²حمر و البصل 
اخمللل تقدم مع الصلصة اخلاصة

الوجبات الرئيسية 
سلطة يونانية وفيتا بالبهارات (ن)                                    55

سلطة الزع´ والنعناع، الزيتون ا²سود وصلصة الرّمان
60 سلطة قيصر                                                                       

خس طازج، خبز ¤ّمص با²عشاب، 
صلصة جبنة بارميزان مع الثوم

69 دجا ج                                                                                  
75 جم¸ي                                                                             
89 سمك و بطاطا                                                                         

أصابع السمك املقلي ، بطاطا مقلية و صلصة تارتار
58 بيتزا مارغريتا (ن)                                                                   

جبنة موزاريال، صلصة الطماطم املفرومة 
و الريحان احللو ا¹يطا�

68 بيتزا هاواين                                                                          
حلم الديك الرومي، أناناس، بصل، فطر

بيتزا الدجاج     68
دجاج مشوي، فطر، طماطم، بصل 

مع تتبيلة ا²عشاب ا¹يطالية

احللويات
آيس كرمي الكراميل صنداي                                                   49

قطع الكيك، صلصة الشوكوالتة، مكّسرات مع الكراميل
49 شرائح الفواكه الطازجة  و مثّلجات الفواكه 

فواكه موسمية مقطعة مع صلصة العسل 
و الزبادي و مثلجات الفواكه

49 كيك آند شيك                                                                          
كعكة غنية بالشوكوالتة ُتقدم مع ¿فوق الفانيال

املشروبات

منعشة و طبيعية
فريسكا بالنعناع    35

النعناع، الليمون، ال¸تقال
سا² دايز   35

تفاح أخضر، عص¥ ا²زهار املرّكز، مياه غازّية
ليموناده وردية   35

ماء الورد، الليمون، السّكر

صا´ و نقي
ذي ديفندر   35

الرّمان، ا²ناناس، اجلريب فروت، اجلزر

ا·ختيار الّصحي
ديتوكس  35

اجلزر، الكرفس، اخليار، الشمندر، التفاح، الليمون
ذي كيور  35

اجلزر، الّرمان، حليب الصويا، العسل

سموث آند كرميي  
فºي بºي  35

تشكيلة من التوت، املوز، حليب الصويا
مانغو تريت  35

املانغو، ال¸تقال، املوز، الزبادي
ميلك شيك  35

التمر، الشوكوالتة، املوز، الفانيال أو الفراولة

العصائر الطازجة  25          
ال�تقال، ا¿ناناس، البطيخ، 

اجلريب فروت، اجلزر

بºة خالية من الكحول ومشروبات الطاقة
بºة خالية من الكحول 25

ريد بل مشروب الطاقة، ريد بل خال من السكر 30

املشروبات الغازّية    17
بيبسي، دايت بيبسي، 7 آب، دايت 7 آب، مºيندا، 

جنجر ايل، تونيك

املياه العادّية
أكوا بانا صغ¥ة   15   

أكوا بانا كب¥ة   25 
مياه ¤لية صغ¥ة  12 

مياه ¤لية كب¥ة 17                     

 املياه الغازّية
سان بيلليجرينو صغ¥ة  15

سان بيلليجرينو كب¥ة  25

القهوة 
اس¸يسو   20

دبل اس¸يسو    26
كابوتشينو  26                                                       

كافيه التي    26
أمريكانو   26

كا´ فراّبيه 35
اس¸يسو مع اختيارك من الكراميل، الفانيال،

ز عص¥ البندق أو املوز، ¿لوطة   الشوكوالتة، مرًكّ
مع احلليب والثلج، تقدم مع الكرمية اخملفوقة

الشوكوالتة   26
شوكوالتة ساخنة أو باردة مع احلليب

الشاي 
الّساخن  22

شاي أسود بريلينت بريكفست، ايرل جراي، شاي أخضر 
سنشا اكس´ا سبشل، أزهار البابوجن النقية، شاي أوراق 
النعناع النقية بي¸ منت، شاي الورد و الفانيال الفرنسية

الشاي البارد   22
شاي مثّلج كالسيكي

(ن)    نباتي
عزيزي الضيف، نرجو منك إعالمنا إذا كان لديك حساسية ²ي من املأكوالت Í قائمة الطعام 

وسنكون سعداء بتعديل القائمة من اجل أن تستمتع معنا باملأكوالت التي ال تسبب احلساسية
 جميع ا²سعار بالدرهم ا¹ماراتي و تشمل %10 رسوم خدمة، %10 رسوم بلدية و %5 ضريبة القيمة املضافة
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