
SOFT DRINKS 0.75
coke, diet coke, sprite, diet sprite, orange fanta, red fanta.

FRESH JUICES 1.75
Pineapple, orange, carrot or beetroot.

WATER (STILL OR SPARKLING)
1.501 liter 250ml 0.75

DRINKS

ESPRESSO 1.00
AMERICANO 1.25
LATTE 1.50
FLAT WHITE 1.50
CAPPUCCINO 1.50

1.00
black, green, jasmine, peppermint, or chamomile.
TEA

COLD HOT

SHORT RIB DISCO FRIES 2.75
short ribs, fries, parmesan, mozzarella, chives.

FRIES 0.75
classic french fries.

TRUFFLE FRIES 1.25
our signature truffle fries.

NIBBLES & SIDES

BUFFALO CHICKEN BITES 2.75
spicy chicken, breadcrumbs, ranch sauce.

MUSHROOM CROSTINI BITES 2.50
toasted sourdough bread, creamy wild 
mushrooms, truffle oil.

MONGOLIAN BITES 2.75
mongolian beef, crispy rice, cucumber salad .

STICK Y SHORT RIBS 4.00
braised short ribs, plantain crisps, golden crumbs.

CHICKEN TENDERS  2.50
crispy fried chicken, honey mustard.

SRIRACHA SHRIMPS 2.75
sriracha glaze, shrimps, citrus ranch.

SALAD

BURGERS  
SANDWICHES

MANGO CHICKEN SALAD 2.75
grilled chicken, mango, toasted pistachio, 
arugula, mustard balsamic dressing.

PHILLY CHEESE STEAK 2.75
sliced ribeye, grilled onions, cheese sauce, 
toasted baguette.

RUBY’S CLASSIC 2.50
beef patty, cheddar, caramelized onions, pickles, 
tomato, special sauce, brioche bun. Double +0.75

TRUFFLE 3.00
white cheddar, melted leek, truffle aioli, 
matchstick potato, brioche bun.

BUTTERMILK CHICKEN 2.50
buttermilk fried chicken, cheddar, mayo, lettuce, 
brioche bun.

CRISPY CHICKEN 2.75
rice crispies fried chicken, pickle & cabbage slaw, 
cheddar spicy mayo, brioche bun.

PASTA

BRUNCH

CREAMY CHICKEN PENNE 3.25
grilled chicken, cherry tomato, sundried 
tomato, truffle oil.

BAKED PINK PENNE 3.00
creamy tomato sauce, herbs, mozzarella, parmesan.

MUSHROOM RISOTTO 3.25
truffle oil, seasonal wild mushrooms, 
parmigiano reggiano.

TRUFFLE MAC N' CHEESE 3.75
macaroni ,cheese ,truffle oil ,pesto crumbs.

SPAGHETTI BOLOGNESE 3.75

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

Slow-cooked bolognese, parmesan cheese.

BANOFFEE PIE 1.75
cookie base, dulce de leche, banana, vanilla ice cream, 
toasted coconut.

ICE CREAM SANDWICH 1.25
made with freshly baked chocolate chunk cookies.

GRANOLA BOWL 

AVOCADO TURKISH EGGS

BREAKFAST BURGER 
cheeseburger with bacon and egg  Add avocado +1

BREAKFAST TACOS 
served with scrambled eggs, pico de gallo, cheddar.

9:00 AM – 2:00 PM

SWEET

MAINS

TRUFFLE SCRAMBLE TOAST

AVOCADO TOAST 
with labneh & zaatar OR eggs.

SHAKSHUKA 

ADDITIONAL EGG + 0.25 FILS

CINNAMON FRENCH TOAST BITES
served with maple butter.

MINI PANCAKES
served with blueberry sauce OR nutella

granola, strawberries, blueberries, banana, chia, honey.

pulled beef OR bacon OR avocado.



المشروبات
ساخنة باردة

اسبريسو
امريكانو

التيه
كابيتشــينو

فالت وايت

1.00
1.25
1.50
1.50
1.50

1.00
شــاي اإلفطــار اإلنجليــزي، شــاي أخضــر، بابونــج مع الياســمين، 

شــاي أخضــر مــع الياســمين، أو نعناع.  

شاي

2.75

0.75

1.25

2.75

2.50

2.75

4.00

2.50

2.75

2.75

2.75

2.50

3.00

2.50

2.75

BRUNCH

3.25

3.00

3.25

3.75

3.75

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

1.75

1.25

٩:٠٠ صباًحا - ٢:٠٠ مساًء

مالح

الريوق

حالي
إضافة بيض +١ فلس  

السلطات

البرجر 
السندوتشات

لقمة خفيفة

باستا

ســلطة دجــاج المانجو
جرجيــر، دجــاج مشــوي، شــرائح المانجــو، فســتق محمص، 

صلصــة الخــردل البلســمي.

ايــس كريم ســانويتش
مصنــوع مــن كوكيــز الشــوكوالتة الطازجة.

فيلي تشــيز ســتيك
شــرائح ســتيك، بصــل مشــوي، صــوص الجبن، خبز. 

ترافل
شــيدر أبيــض، ايولــي الفقــع، كــراث ذائب، أعواد 

بطاطــس الرفيعــة، خبــز البريــوش.

كرسبي
دجــاج مغّلــف بالرايــس كريســبي، ســلطة ملفوف، 

مخّلــل، مايونيــز حــار، خبــز البريوش

باترميلــك تشــيكن
دجــاج مقرمــش، ســلطة ملفــوف، مخلــل، خبــز البريوش.

الحلويات

بانوفــي باي
مــوز، دولتشــي دي ليتشــي، قطــع الكوكيــز، كريمــه.

مينــي بانكيكس
تقــدم مــع صــوص البلوبيــري أو النوتال.

فرنش توســت
تقــدم مــع زبــدة الميبل.

كة شكشو

أفــوكاو تركش اغز
بيــض علــى الطريقــة التركيــة مــع روب األفوكادو.

بريكفاســت برجر
تشــيزبرجر مــع بيكــن و بيــض. إضافــة أفــوكادو +١

ترافل ســكرامبل توســت
بيــض مخفــوق مــع ترافــل وخبــز محمص.

جرانــوال بالفواكه
جرانــوال، فراولــة، تــوت، موز، بذور شــيا، عســل.

توســت األفوكادو
مــع لبنــة وزعتــر أو بيض.

بريكفاســت تاكوز
تقــدم مــع بيــض مخفــوق، بيكــو دي جالو، شــيدر.

لحــم مســحب أو بيكــن أو أفوكادو

ريزوتو مشــروم
فطــر بــري موســمي، بارميــزان، زيــت الفقع.

ترفــل ماك اند تشــيز
معكرونــه بصــوص الجبــن، زيــت الفقــع، بيســتو مقرمــش.

صــوص وردي، أعشــاب، جبن. 
بينــك باســتا بالفرن

دجــاج مشــوي، طماطــم كرزية، زيــت الفقع.
بينــي دجــاج بكريمــة الفقع

صــوص بولونيــز، لحــم مفروم حار
سبايســي بولونيــز لنجوينــي

0.75مشــروبات غازية
كــوال، دايــت كوال، ســبرايت، دايت ســبرايت، 

فانتــا برتقــال، فانتــا أحمر.

0.75مــاء (عادي أو فوار) ١1.25 لتر ٢٥٠ مــل 

عصائــر طازجة
أنانــاس، برتقــال، جزر أو شــمندر.

1.75

شــيدر، بصــل محلــى، طماطــم، مخلــل، خبــز البطاطا.
دبل + ٠٫٧٥

روبيز كالســيك

مشروم كروســتيني
فطــر بــري بالكريمــه، خبــز الســاوردو، زيــت الفقع.

ســتيكي بيف شــورت ريبز
شــورت ليبــز مــع رقائــق المــوز المحمصة.

ديســكو فرايز
لحــم مشــوي مــع كريمــة الفطــر، فرايــز، بارميزان، 

موزاريــال، بقدونس.

مونغوليــان بايتس
منغوليــان بيــف، أرز مقرمــش، ســلطة خيــار.

فرايز
بطاطــس مقليــة.

ترافــل فرايز
بطاطــس مقليــة متبلــة بزيــت الترافــل.

دجــاج التنــدرز المقرمش
قطــع دجــاج مقليــة بالبقســماط، كــول ســلو التفاح.

ربيــان بصلصة السريراتشــا
ربيــان مــع صلصة السيراتشــا.

دجــاج البافلــو الحار
دجــاج البافلــو الحــار، صلصــة رانش.
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