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!

A F T E R NO O N TE A - 125 a e d
2pm - 5pm

SANDWICHES
Cucumber sandwich
Egg sandwich
Smoked Salmon sandwich
Roast Beef sandwich
D | G

PA S T E R I E S
Scones

An assortment of homemade plain, dates and chocolate scones served
with clotted cream and jam
D | G

White Chocolate Cheesecake
D | G | N

Baklawell Tart
D | G | N

Vanilla Mille Feuille
D | G

Banoffee Tart
D | G

Vegan |
D Dairy |

Vegetarian | G Gluten | N Nuts
Shellfish

All prices are inclusive of VAT and service charge

TEA
English Breakfast

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

Organic Moroccan Mint

Traditional Blend of Organic Green Gunpowder and Moroccan Nana
Mint Leaves

Jasmine M ao Jian

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

Rose White

Elegant Combination of Finest White Tea and Fragrant Roses

Hibiscus’n White

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

Peach & Pear

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

Tropical Rooibos

Sweet South African Rooibos Enhanced with Playful Exotic Passion Fruit

Rush Hour Berry

Mouthwatering Combination of Flavourful Garden and Luscious Forest
Berries

Apple Elderflower Cocktail

Delicious Mix of Fruits and Hibiscus Infused with Elderflower

Vanilla Excelsior

Finest Himalaya Black Tea Enhanced with M adagascar Bourbon Vanilla

*Served with your choice of tea or coffee

Vegan |
D Dairy |

Vegetarian | G Gluten | N Nuts
Shellfish

All prices are inclusive of VAT and service charge

شاي الظهيرة -ا 125aed
مساء
مساء 2 -
ا5
ً
ً

سا ند و يتشا ت
ساندويتش خيار
ساندويتش بيض
ساندويتش سالمون ُمدخن
ساندويتش روست بيف
D | G

ا لحلو يا ت
كعك إنجليزي

مجموعة متنوعة من الكعك اإلنجليزي السادة ،بالتمر،
بالشوكوالتة تقدم مع الكريمة والمربى
D | G

تشيز كيك الشوكوالتة البيضاء
D | G | N

باكالول تارت
D | G | N

فانيال مالفيه

D | G

بانوفي تارت

D | G
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|

نباتــي صــرف

شا ي
اإلفطار االنجليزي

أفضل مزيج أوراق كاملة من شاي أسام وسيالن ويوننان الصيني

ماجستيك إيرل جراي عضوي

شاي كالسيكي مصنوع من خالصة البرغموت البرتقالي وأفضل
أنواع الشاي األسود العضوي

نعناع مغربي عضوي

مزيج تقليدي من شاي الجان باودر العضوي وأوراق النعناع المغربية

ياسمين ماو جيان

أجود أنواع شاي ماو جيان األخضر المعطر بلطف مع أزهار
الياسمين الطازجة

الوردة البيضاء

مزيج أنيق من أجود أنواع الشاي األبيض والورد المعطر

الكركديه األبيض

شاي أبيض حريري بلمسة شرقية من الكركديه واليانسون والقرفة

الخوخ والكمثرى

شاي أبيض عضوي ناعم ممزوج بقطع الخوخ المجفف والكمثرى

المريمية االستوائية

الرويبوس الحلو الجنوب أفريقي مع نكهة الباشن فروت المرحة

راش هور بيري

مزيج شهي و غني بالنكهة توت الغابة

كوكتيل تفاح البيلسان

محمل بزهرة البيلسان
مزيج لذيذ من الفواكه والكركديه ّ

الفانيليا

اكسلسيور

أجود أنواع الشاي األسود من جبال الهيمااليا المعزز بفانيليا بوربون
من مدغشقر

يحتــوي علــى المكســرات  | Nيحتــوي علــى الغلوتيــن | G
| يحتــوي علــى منتجــات الحليــب D
مح��ار
شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسوم الخدمة
جميع
األسعار الحليب
الحليبى منتجات

نباتــي

|

نباتــي صــرف

