
@LoungeWish

Lunchtime
12PM UNTILL 6PM

Breakfast time
7AM UNTILL 11AM

business lunch with 
soft drink and shisha

Shisha with Tea

Mixed platter with tea

Mixed platter with tea 
and Shisha

60

40 

35

50

 

Free Valet 
parking

Open 24/7
365 days

 صحن يومي مع الشيشة و
مشروب غازي

شيشة مع شاي

صحن مشكل مع الشاي

فطور مع شيشة وشاي



Salads

Home made soups
creamy mushroom

creamy Broccoli 

lentil

kale & avocado
Organic quinoa mixed with fresh kale 
leaves, avocado, cherry tomatoes and grat-
ed parmesan cheese. Topped with avocado 
dressing & cashew nuts.

Italian Rocca 
Fresh rocca leaves with cherry tomatoes 
and mushrooms. Topped with balsamic 
vinaigrette & parmesan cheese.

halloumi & dry fig
Grilled halloumi cheese with dried figs, 
fresh strawberries, mushrooms and cherry 
tomatoes. Topped with French sweet honey 
mustard dressing.

Chicken ceasar
Roman Lettuce with chicken breast and 
croutons. Topped with ceasar dressing & 
parmasan cheese. 

Greek salad
Roman lettuce mixed with  tomatoes, cu-
cumber, capsicum and white onion. Toped 
with feta cheese, kalamata olives & oil 
vinaigrette.

Beetroot Tabbouleh
Organic quinoa mixed with finely chopped 
parsley and beetroot. Topped with a lemon 
& olive oil dressing.

  كريمة الفطر

كريمة البروكلي

  عدس

سلطة الكيل مع االفوكادو
 الكينوا العضوية وأوراق اللفت الطازجة الممزوجة باألفوكادو

 والطماطم الكرزية وجبن البارميزان المبشور. مغطى بصلصة
األفوكادو و الكاجو

 سلطة جرجير  األيطالية
 أوراق الجرجير الطازجة مع الطماطم الكرزية والفطر. مغطى بخل

البلسمك وجبنة البارميزان

 سلطة حلومي مشوي مع التين
 المجفف

 جبنة حلومي مشوية مع التين المجفف والفراولة الطازجة والفطر
 والطماطم الكرزية. مغطاة بصلصة العسل و الخردل الفرنسي

الحلو

سلطة سيزار مع الدجاج
 خس روماين مع صدر دجاج و خبز محمص مغطى بصلصة سيزر

وجبنة البارميزان

  سلطة يونانية
 خس روماين ممزوج بالطماطم والخيار والفليفلة والبصل األبيض

و زيتون اسود مغطى بجبنة الفيتا وزيت الزيتون و الخل

سلطة تبولة مع الشمندر
 بقدونس مفروم مع الكينوا العضوية  والشمندر. مغطى      

بصلصة الليمون وزيت الزيتون

22

24

20

35

25

35

32

30

25



Sandwich & Wrap
Beef wrap
Beef tenderloin with capsicum, roman 
lettuce, tomato, cheese and mayonaise & 
black sauce

Chicken wrap
Grilled chicken breast with capsicum, roman 
lettuce, tomatoes, cheese and mayonaise 
and black sauce

Chicken steak 
Chicken steak with roman lettuce, toma-
toes, pickled cucumbers and mayonaise & 
mustard sauce

Beef steak
Beef steak with roman lettuce, tomatoes, 
pickled cucumbers, mayonaise and mustard 
sauce

 لحمة راب
 لحم عجل, فليفلة مشكلة,  جبنة شيدر, خس,

طماطم صوص اسود

دجاج راب
 صدر دجاج, فليفلة مشكلة, جبنة الشيدر , خس,

طماطم, صوص اسود

ستيك دجاج
 صدر دجاج, مايونيز, خس, طماطم, مخلل خيار,  

خردل

ستيك لحم  
  لحم عجل,  مايونيز,  خس,  طماطم,  مخلل خيار,

خردل

32

28

28

32



Pizza

Pasta

vegetable 

pepperoni

spicy chicken

margherita

manakish zaatar 

manakish cheese

arrabbiata
Penne with spicy tomato sauce and parmesan 
cheese

Creamy tomato
Penne with home made creamy tomato sauce 
and parmesan cheese

Alfredo
Penne with creamy sauce and parmesan cheese 

Primavera
Penne with mixed vegetables and black sauce

extras
Add chicken breast   +10 AED
Add mixed vegatables  +12 AED

 خضار

بيبروين

دجاج سبايسي

مارغريتا

زعتر

جبنة

اربياتا
معكرونة بيني صلصه أربياتا, جبنة البارميزان  

(حاره او عادي) 

 مكس صوص
 صلصه الطماطم, كريمه, معكرونة بيني,  جبنة

 بارميزان

بيني ألفريدو
بيني معكرونة, صوص ألفريدو, جبنة بارميزان

بالك بيني مع الخضار
 بيني معكرونه, بالك صوص, خضار مشكلة

إضافات
+10 AED      خضار                     
+12 AED              دجاج 

30

35

38

30

15

20

30

35

30

35



Burgers
American 
Beef burger with beef Bacon, red lettuce, 
tomatoes, cheese, grilled onion and mayonaise

Tijuana
Beef burger with red leaf lettuce, jack cheese, 
grilled onion, guacamole and chipotle mayonaise

Roma
Beef tenderloin with fresh rocca leaves, 
parmesan cheese, glaced with in balsamic 
vinaigrette 

Club
Beef burger with beef bacon, smoked turkey, 
red leaf lettuce, tomatoes, cheddar cheese, fried 
egg and mayonaise

Classic
Beef burger with red leaf lettuce, tomatoes, 
cheese, grilled onion, pickled cucumbers and 
mayonaise

Chicken Classic
Sliced chicken breast with red leaf lettuce, 
tomatoes, cheddar cheese and mayonaise

 أميريكان
 برغرلحم مع شرحة لحم مقدد، خس أحمر  طماطم، جبنة ، بصل  

مشوي و مايونيز

تيوانا
 برغر لحم مع خس احمر، جبنة جاك، بصل مشوي، صلصة  

  االفوكادو و مايونيز

روما
 لحم عجل أوراق الجرجير ,جبنة بارميزان ,خل بلسمك الحلو

كلوب
  برغر لحم شريحة لحم مقدد,  تركي مدخن, جينة شيدر,  مايونيز,

 خس احمر,  بيض مقلي, طماطم

كالسيك
 برغر لحم, مايونيز, مخلل خيار, خس احمر, جبنة شيدر, بصل

مشوي, طماطم

كالسيك دجاج
شرائح صدر الدجاج ,مايونيز, خس أحمر جبنة الشيدر, طماطم

35

38

45

45

35

30



Main Course
chicken mushroom
Grilled chicken breast with mushroom sauce 
served with grilled vegetables & french fries

Chicken in black sauce 
with vegetables
Grilled chicken breast served with capsicum & 
french fries

jordanian mansaf
Lamb cooked in a sauce of fermented dried yo-
gurt and served with rice

daily dish
Ask for today’s daily dish

دجاج مع صوص الفطر
 صدر دجاج,صوص الفطر, يقدم مع الخضار

 المسلوقه والبطاطا المقلية

 دجاج بالصلصه السوداء
مع الخضار

 صدر دجاج متبل, فليفله مشكله, يقدم مع
البطاطا المقلية

 منسف أردين
 طبق رز منسف مغطى باللحم الطازج

واللوز والجميد

طبق يومي
 وجبات طازجة متنوعة يومياً اسأل عن

طبق اليوم

49

49

45

38



Sweets

Fruits

Crackers

fruit salad

Fruit salad w/ Nutella

watermelon 

fruit plate small

fruit plate large

Warm Chocolate Fondant

Baked cheese cake 

Umm ali

Mixed Nuts

Popcorn

كه سلطة فوا

سلطة نوتيال

صحن بطيخ

كه صغير صحن فوا

كه كبير صحن فوا

شوكليت فوندون

نيو ورك تشيز كيك

أم علي

مكسرات

فوشار

28

30

32

39

69

28

28

25

25

18



Crepes
nutella

fruits with nutella

Banana

Blueberry 

cheese

نوتيال

كه مع نوتيال فوا

موز

توت

جبنة كرافت

28

30

28

30

28



Coffee

Cold Coffee

Espresso single

Espresso double

Espresso macchiato

Turkish coffee

turkish coffee double

french coffee

Cappuccino

Caffé latte

Hot spanish latte

almond latte

Mochaccino

American coffee

Hot chocolate

Iced coffee

ICED macchiato lounge

Iced spanish latte

اسبرسو

اسبرسو دبل

اسبرسو مكياتو

قهوة تركية

قهوة تركية دبل

قهوة فرنسية

كابتشينو

كافيه التيه

سبينش التيه

لوز التيه

موكاتشينو

امريكانو

هوت شوكلت

ايس كويف

مكياتو الونج

سبينش التيه

15

20

17

16

25

17

22

22

25

28

22

18

22

23

30

22



Tea

Hot Drinks

Black tea

Green tea

Karak tea

Masala TEA

Moroccan TEA Small

Moroccan TEA medium

Moroccan TEA Large

Salab

Yansoon

cumin with lemon

Ginger 

Karkaddeh

flower tea

شاي احمر

شاي اخضر

شاي كرك

شاي مساال

شاي مغريب صغير

شاي مغريب وسط

شاي مغريب كبير

سحلب

يانسون

كمون ليمون

زنجبيل

كركديه

زهورات

15

15

22

25

21

30

42

22

18

20

22

20

25



Cold Drinks
Barbican

Red Bull

Soft Drink

Sparkling Water

Still Water Small

Still Water Large

باربيكان

ريد بول

مشروب غازي

مياه غازية

 مياه صغير

مياه كبير

18

22

12

18

8

13



Cocktails
lemon mint

watermelon, mint & ginger

Kiwi lemon

Avocado Royal

Avocado Chocolate

Tropical fruits
Pineapple, Banana, Orange and Lemon

Avocado

Layered cocktail

strawberry mojito

mint mojito

blackberry mojito

pomgrinate mojito

ليمون بالنعناع

بطيخ مع النعناع والزنجبيل

كيوي ليمون

أفوكادو رويال

افوكادو بالشوكوال

كه مكس فوا
 اناناس موز برتقال وليمون

أفوكادو

كوكتيل طبقات

موهيتو فراوله

موهيتو نعنع

موهيتو توت اسود

موهيتو رمان

25

26

25

32

32

28

28

28

25

25

25

25



Milkshakes
Strawberry

Banana

Mango

Chocolate

Oreo

Pistachio

فراولة

موز

منغو

شوكوال

اوريو

فستق حلبي

28

28

28

30

30

35



Fresh Juices
pomgranate

lemon

watermelon

orange

Apple

Pineapple

Mango

Strawberry

kiwi

Carrot

رمان

ليمون

بطيخ

برتقال

تفاح

أناناس

مانجو

فراولة

كيوي

جزر

35

25

25

25

25

25

25

25

25

25



Shisha

Two apples Nakhla     45 تفاحتين نخلة

25
/ change shishaتغير حجر


