THE ORANGERY

Step into The Orangery where traditional and delicious British
food triumphs. We make contemporary dining experience with
influence from Europe and beyond with a local influences.
Located in the heart of Fujairah, feel at home in a stylish and elegant
space open all day. Start your day with a hearty breakfast, drop
in for lunch or dinner and enjoy refreshments or a quintessential
afternoon tea. We create beautifully crafted dishes
with a passion to delight and share our love of delicious
artisanal food.
We look forward to welcoming you (again) soon!

D R INKS M E NU
A ll Da y

MOCKTAILS
Passion Craver							 25
Passion fruit, pineapple, cranberry juice with a dash of fresh lime

Berry Beauty 							 35
Fresh mixed berries, cranberry, topped with ginger ale

M ango Melody							 25
Garden strawberries, fresh mango topped with passion fruit

Watermelon Mint Cooler					 30
Watermelon chunks, freshly squeezed watermelon juice
muddled with fresh mint

Pineapple & Mint Lemonade				
Freshly squeezed pineapple juice blended with fresh mint

25

Raspberry Lemonade 						 25
Fresh raspberries, organic homemade raspberry puree,
lemon juice, topped with sprite

Pomegranate Crush						 30
Freshly squeezed pomegranate juice, organic homemade
raspberry puree, fresh pomegranate seeds topped with sprite

Yuzu Breezer							 35
Organic deep pink pitaya, with freshly squeeze yuzu juice,
mixed with blue curacao and topped uo with 7Up

Watermelon and Basil Punch				
Freshly squeeze watermelon juice and chunks, with seedless
grapes mixed with mint and basil leaves with touch of lemon
juice

25

Pineapple Collada						 30
Young organic coconut, fresh pineapple juice lemon juice and
milk

Rose Lychee 							 30
Lychee juice, with rose essence, pinch of salt and lemon juice,
topped with soda

Rosemary and Cranberry Spritzer				
Cranberry juice with fresh rosemary and syrup, lemon juice
topped with soda and 7up

25

Hugo’s Golden Lemonade					 35
Fresh apple juice with elderflower essence, mixed with lemon
and mint and 7up, garnished with gold dust and gold flakes

Liquid Spa								 30
Aloe Vera juice, fresh pineapple juice, mixed lychee and lemon
juice, with elderflower essence

Aperol Fizz								 30
Combination of freshly squeeze grapefruit, orange, and yuzu
juice topped with 7up

All prices are inclusive of VAT and service charge

MOCKTAILS
Mid Summer							 30
Cranberry juice, blueberry, with fresh lemon and ginger puree

Tropical Punch 							 30
Freshly squeeze pineapple juice with peach and passionfruit
puree, lemon juice and elderflower essence

Hibiscus Icetea 							 25
Organic hibiscus tea, with fresh lemon juice, and spiced syrup
(cinnamon, red chilli, lemon skin)

Passionate Strawberry Kiss					 25
Fresh strawberry mixed with passionfruit and coconut syrup,
with heavy cream

MOJITOS
Classic Mojito 							 22
Raspberry Mojito						 30
Passionfruit Mojito						 30
SMOOTHIE
Acai Energy Smoothie						 35
Organic acai berries, passion fruit mix, fresh mango, banana,
almond milk

ICED TEA
Organic Camomile Peach Ice Tea				

26

Passionfruit Ice Tea						 26
Rush Hour Berry Ice Tea					

30

FRESH JUICES
Orange Juice							 20
Watermelon Juice						 20
Pineapple Juice							 20

All prices are inclusive of VAT and service charge

COFFEE
Single Espresso							 19
Double Espresso							 24
M acchiato 								 22
Americano								 19
Cappuccino 							 25
Cafe L atte								 25
Cafe Mocha 							 25
White Cafe Mocha						 25
Orangery Hot Chocolate 				

35

EXTRAS		
Almond Milk | Soya Milk | Coconut Milk 		

4

Vanilla | Caramel | Almond | Hazelnut Syrup 		
		

3

TEA
English Breakfast						 22
Finest Full Leaf Blend of Assam, Ceylon and Chinese Yunnan
Tea

Organic M ajestic Earl Grey					
A Classic Tea M ade with the Essence of Bergamot Orange
and Finest Organic Black Tea

22

Organic Moroccan Mint					 22
Traditional Blend of Organic Green Gunpowder and Moroccan
Nana Mint Leaves

Jasmine M ao Jian						 22
Finest M ao Jian Green Tea Gently Scented with Fresh Jasmine
Flowers

Rose White								 22
Elegant Combination of Finest White Tea and Fragrant Roses

Hibiscus’n White						 22
Silky White Tea with an Oriental Touch of Hibiscus, Star Anise
and Cinnamon

Peach & Pear							 22
Smooth and Velvety Organic White Tea Mixed with Dried Peach
and Pear Pieces

All prices are inclusive of VAT and service charge

TEA
Tropical Rooibos							 22
Sweet South African Rooibos Enhanced with Playful Exotic
Passion Fruit

Rush Hour Berry 						 22
Mouthwatering Combination of Flavourful Garden and Luscious
Forest Berries

Apple Elderflower Cocktail					 22
Delicious Mix of Fruits and Hibiscus Infused with Elderflower

Vanilla Excelsior							 22
Finest Himalaya Black Tea Enhanced with M adagascar Bourbon
Vanilla

SOFT DRINKS
Coke | Diet Coke | Fanta Orange 				
7UP | Ginger Ale

18

Evian Still Water Small					

22

Evian Still Water L arge					

30

Badoit Sparkling Water Small				

22

Badoit Sparkling Water L arge				

30

All prices are inclusive of VAT and service charge

ا لمشر و با ت

ا لمشر و با ت
باشن كريفر

فاكهة الباشن ،اناناس ،عصير التوت البري مع القليل
من الليمون الطازج

بيري بيوتي

خليط من التوت الطازج ،توت بري مع شراب الزنجبيل الغازي

مانجو ميلودي

فراولة و مانجا طازجة مغطاة بفاكهة الباشن

ووترميلون مينت كولر

قطع البطيخ مع عصير البطيخ الطازج و ممزوج بالنعناع

باينأبل اند منت ليمونيد

عصير األناناس الطازج مع النعناع

ليموناضة راسبيري

توت احمر طازج  ،التوت العضوي المركز  ،عصير الليمون مع
شراب السبرايت

بومقرانيت كراش

عصير الرمان الطازج  ،التوت العضوي المركز  ،حبوب الرمان
مع شراب سبرايت

يوزو بريزر

بيتايا وردي عضوي  ،مع عصير يوزو طازج  ،ممزوج مع كوراكاو
األزرق ومغطى بـ سفن أب

ووترميلون اند بيزل بانش

قطع عصير بطيخ طازج مع قطع عنب بدون بذور ممزوجة
بالنعناع وأوراق الريحان مع القليل من عصير الليمون

باينابل كوالدا

جوز هند عضوي  ،عصير أناناس طازج  ،عصير ليمون و حليب

ليتشي روز

عصير ليتشي  ،مع خالصة الورد  ،ورشة ملح وعصير ليمون
مغطى بصودا

سبرتزر الروزماري والكرانبيري

عصير التوت البري مع إكليل الجبل الطازج وشراب الليمون
وعصير الليمون مغطى بالصودا والسفن اب

هيوغو غولدن ليمونيد

عصير تفاح طازج مع خالصة زهرة البيلسان ممزوج بالليمون
والنعناع والسفن اب ومزين رذاذ ورقائق الذهب

ليكويد سبا

عصير الصبار  ،عصير األناناس الطازج  ،مزيج عصير الليمون
والليتشي مع خالصة نبات البيلسان

أبيرول فيز

مزيج من عصير الجريب فروت الطازج والبرتقال واليوزو مع
سفن اب

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسوم الخدمة
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ا لمشر و با ت

ا لمشر و با ت
ميد سامر

30

عصير توت بري  ،توت أزرق  ،مع ليمون طازج و هريس زنجبيل

تروبيكال بانش

30

عصير أناناس معصور طازج مع هريس الخوخ والباشن فروت
وعصير الليمون وخالصة البيلسان

هيبسكاس آيس تي

25

شاي الكركديه العضوي مع عصير الليمون الطازج والشراب
المتبل فلفل أحمر  ،قشر ليمون قرفة

باشنت ستروبيري كيس

25

فراولة طازجة ممزوجة بباشن فروت وشراب جوز الهند مع
كريمة ثقيلة

مو هيتو
كالسيك موهيتو

22

راسبيري موهيتو

30

باشن موهيتو

30

سمو ثيز
سموذي آساي

توت اآلساي العضوي ،فاكهة الباشن ،مانجا طازجة ،موز ،حليب
اللوز

35

الشاي المثلج
شاي البابونج و المشمش العضوي المثلج

26

شاي فاكهة الباشن المثلج

26

شاي توت راش آور المثلج
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		30

ا لقهو ة
اسبرسو

19

اسبرسو دبل

24

ماكياتو

22

أمريكانو

19

كابتشينو

25

كافيه التيه

25

كافيه موكا

25

وايت كافيه موكا

25

شوكوالته اورانجيري الساخنة

35

إ ضا فا ت
حليب اللوز | حليب الصويا | حليب جوز الهند

4

فانيال | كاراميل | لوز | شراب البندق

3

ا لشا ي
شاي الفطور اإلنجليزي العضوي

22

شاي الياسمين العضوي

22

شاي مغربي بالنعناع العضوي

22

شاي األيرل غراي الفاخر العضوي

22

شاي الورد األبيض

22

شاي المشمش و الكمثره

22

شاي الفانيال

22

شاي اإللدر بيري

22

شاي التوت

22

شاي الرويبوس اإلستوائي

22

شاي الكركديه األبيض

22
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مشروبات غازية
كوال | دايت كوال | فانتا البرتقال | سفن آب
شراب الزنجبيل الغازي

18

مياه إيفيان  -صغير

22

مياه إيفيان  -كبير

30

مياه بادوا الفوارة  -صغير

22

مياه بادوا الفوارة  -كبير

30
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