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!

LUNC H M E NU
10 am - 5pm

BREAKFAST

MAINS

Bircher Pudding 			

			

30

Bangers & M ash			

39

			 55

Oats soaked with chia seeds, yoghurt and syrup topped with
almond milk
D | G | N

Coconut Chia Pudding 				

Chia seeds soaked in coconut milk and topped with coconut
flakes and fresh berries
D | N |

Poached Eggs & Avocado M ash

Homemade sourdough bread topped with avocado mash and
two poached eggs served with grilled tomatoes and
mushrooms on side
D | G | 		

Eggs Benedict				

Your Choice of
- Classic style with English muffin, veal bacon hollandaise
sauce
- Scottish style with English muffin with smoked salmon and
dill hollandaise
D | G

English Breakfast 			

55 | 65

		

Eggs your way served with sourdough bread, roasted
potatoes, tomatoes, portobello mushroom, grilled veal
bacon, grilled veal sausage and homemade baked beans
D | G

79

Creamy Cauliflower Soup					 40
Blended cooked cauliflower mixed with white & yellow
cheddar cheese cream toped with chives
D |

			

M arinated herring fish served with new potato salad, honey
mustard dressing, white onion rings and mixed pickles
D

79

Beef & Carrot Pie 			

		

69

The Orangery Fish & Chips		

		

70

			

90

Braised L amb Shank 			

		

105

Shepherds Pie				

		

70

Chateaubriand				

		

150

Slow cooked beef and carrot stew mixed with gravy and
served in a puff pastrypie
D | G

Tempura fried cod fish served with smoked mushy peas,
tartar sauce, hand cut potato wedges and grilled lemon
D | G

Scottish Salmon 			

Pan fried tandoori marinated salmon served with pilau rice
and mint yoghurt sauce
D | N

Slow cooked lamb shank served with roasted potato and pear
topped with mint and pear gravy
D

Duck leg confit topped with homemade mash potato and
Parmesan chips and served with gravy
D

STARTERS

Herring Salad

			

Grilled veal sausages served with homemade mashed potato
and sautéed brussel sprouts topped with veal jus
D | G

79

Slow cooked chateaubriand served with oven baked potato
gratin, glazed shallots and beef jus
D | N

Panackelty Casserole						160
Grilled lamb chops served with root vegetables, smoky
capsicum marmalade, harissa sauce and lamb gravy
D

KIDS MENU

Beetroot Salad 			 				 50

Bangers & M ash			

Chicken Salad

Beef & Carrot Pie			

Roasted red and yellow beetroot marinated with Yuzu and
honey lemon dressing served with garden baby salad

						 65

Pulled baby chicken mixed with honey lemon dressing,
baby gem salad, blue cheese and glazed walnuts
D | N

Crispy Baby Calamari 						 60
Fried crispy baby calamari with spicy tempura flour served
with The Orangery homemade aioli mayonnaise
D | G |

		

Grilled veal sausages served with homemade mashed potato
and sautéed brussel sprouts topped with veal jus
D | G

Slow cooked beef and carrot stew mixed with gravy and
served in a puff pastry pie
D | G

		

Vegetarian | G Gluten | N Nuts | D Dairy |

All prices are inclusive of VAT and service charge

Shellfish

35

The Orangery Fish & Chips		

39

Slider & Chips				

45

Tempura fried cod fish served with smoked mushy peas,
tartar sauce, hand cut potato wedges and grilled lemon
D | G

Beef Patty topped with cheese, iceberg lettuce and ketchup
D | G

Vegan |

39

DESSERTS
Chelsea Bun 				

35

Ice Cream Sandwich 			

35

The Knickerbocker Glory 		

35

Bread & Butter Pudding 		

35

Chocolate Trifle 			

45

Baklawell Tart 				

35

Banoffee Pie-Sphere 			

45

Homemade Chelsea bun made with pistachio, orange zest and
raisins finished with cream brûlée caramel and warm crème
Anglaise
D | G | N

Homemade fresh scones served with homemade raspberry
jam, strawberry and chocolate ice-cream in sandwich style
D | G | N

Vanilla ice-cream served with nuts, meringue, raspberry
coulis and vanilla crumble in a martini glass
D | G | N

Chelsea bun mixed with nuts, cinnamon, vanilla ice cream
and soaked in crème Anglaise
D | G | N

Chocolate fondant with almond whipped cream and chocolate
crumble served with vanilla ice cream
D | G | N

Filo puff with almond cooking cream toped with icing sugar
and served with and option of ice cream
D | G | N

Chocolate sphere filled with vanilla crumble, crispy caramel
rice, Dulce de Leche, caramelised banana, banana ice cream
topped with milk espuma
D | G | N

Vegan |

Vegetarian | G Gluten | N Nuts | D Dairy |

All prices are inclusive of VAT and service charge

Shellfish

منيو الغداء
مساء
ذ  10صباح ًا 5 -
ً

األطباق الرئيسية

ا إل فطا ر
بودنغ بيرشر

30

شوفان منقوع و ممزوج ببذور الشيا واللبن والشراب مغطى بحليب اللوز
D | G | N

بودينج الشيا و جوز الهند

39

بذور الشيا منقوعة في حليب جوز الهند ،مغطاة برقائق جوز الهند والتوت
الطازج
D | N | D

بيض مسلوق دون قشر مع األفوكادو

55

خبز فرش مغطى بطبقة غنية باألفوكادو المهروس و بيضتان مسلوقتان،ا
يقدم مع الطماطم الكرزية المشوية و الفطر
D | G | D

بيض بنديكت

55 | 65

إختيارك من المافن اإلنجليزي الكالسيكية مع لحم العجل المقدد
و صلصة هولنديز أو
المافن اإلنجليزي على الطريقة االسكتلندية مع السلمون المدخن
و صلصة هولنديز بالشبت
D | G

إفطار االنجليزي

السجق و البطاط المهروس

نقانق لحم العجل المشوية تقدم مع البطاط المهروس و برسل سبراوت
مغطاة بصوص لحم العجل
D | G

فطيرة لحم البقر والجزر

لحم البقري مطبوخ ببطء مع الجزر الممزوج بالمرق ويقدم في فطيرة
البف باستري
D | G

ذا أورانجري فيش آند شيبس

سمك السلمون االسكتلندي

79

فطيرة الراعي

40

ستيك شاتوبريان مطبوخ ببطء و يقدم مع البطاط جراتان مشوي ،الكراث
و مرق اللحم
D | N

باناكيلتي كاسرول

79

50

منيو االطفال

سلطه الشمندر الحمراء والصفراء متبلة مع صلصة اليوزو و الليمون
بالعسل و يقدم مع سلطه الخضراء

65

دجاج صغير مُقطع مغطاة بصلصة الليمون والعسل و يقدم على الخس
مع الجبن األزرق والجوز
D || N

كاليماري مقرمش

70

150

قطع لحم غنم مشوية تقدم مع خضار ،فلفل حلو مدخن ،صلصة الهريسة
الحا ر ّة و مرق لحم غنم
D

سمك رنجة متبل يقدم مع سلطة بطاط ،صلصة خردل بالعسل ،حلقات
بصل و مخلل مشكل
D

كاليماري مقلي مقرمش مع دقيق التمبورا الحار يقدم مع مايونيز
أورانجري الخاص
D | G | F

105

ساق بطة مغطاة بالبطاطس المهروسة و رقائق البارميزان و تقدم
مع المرق
D

قرنبيط مطبوخ ممزوج مع كريمة جبنة شيدر البيضاء والصفراء
مغطاة بالثوم
D | D

سلطة الدجاج

90

قطع لحم الضأن المطبوخة ببطء تقدم مع البطاط المحمص
والكمثرى تغطى بمرقة النعناع والكمثرى
D

شا تو بر يا ن

سلطة الشمندر

70

سمك القد المقلي بالتمبورا يقدم مع البازالء الطرية المدخنة وصلصة
التارتار وبطاطس ودجز مقطعة باليد والليمون المشوي
D | G

لحم خروف مطهو ببطء

ا لمقبال ت

سلطة الرنجة

69

سلمون متبل بالتندوري مقلي يقدم مع أرز بيالو و صلصة الزبادي بالنعناع
D | N

بيض على إختيارك يقدم مع خبز ،بطاط مشوي ،طماطم ،فطر بورتوبيلو ،ن
لحم بقري مقدد ،سجق ِعجل مشوي و فاصوليا المطبوخة
D | G | N

شوربة القرنبيط الكريمية

79

60

السجق و البطاط المهروس

160

39

نقانق لحم العجل المشوية تقدم مع البطاط المهروس و برسل سبراوت
مغطاة بصوص لحم العجل
D | G

فطيرة لحم البقر والجزر

35

لحم البقري مطبوخ ببطء مع الجزر الممزوج بالمرق ويقدم في فطيرة
البف باستري
D | G

ذا أورانجري فيش آند شيبس

39

سمك القد المقلي بالتمبورا يقدم مع البازالء الطرية المدخنة وصلصة
التارتار وبطاطس ودجز مقطعة باليد والليمون المشوي
D | G

ساليدر برغر و بطاطس مقلية

شريحة لحم بقري مغطاة بالجبن ،خس آيسبرغ و كاتشب
D | G

مح��ار
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45

ا لحلو يا ت
كعكة تشيلسي

35

كعكة تشيلسي مع الفستق ،قشر البرتقال ،الزبيب مع كريم بروليه
كراميل و كريم أنجليز الدافئ
D | G | N

		 35

ساندويتش االيسكريم

سكون ذا أورانجري الخاص يقدم مع مربى التوت ،الفراولة و آيس كريم
الشوكوالتة على طريقة الساندويتش
D | G | N

ذا نيكربوكر غلوري

35

آيس كريم الفانيليا مع المكسرات ،المرينغ ،كولي التوت و الفانيليا
و يقدم في كوب مارتيني
D | G | N

بودنغ الخبز والزبدة

35

خبز تشيلسي ممزوج بالمكسرات ،القرفة و آيس كريم الفانيليا مغطاة في
كريم أنجليز
D | G | N

ترايفل شوكوالتة

45

فوندان شوكوالتة مع كريمة مخفوقة باللوز و كرامبل شوكوالتة تقدم
مع آيس كريم فانيليا
D | G | N

باكالول تارت

35

فطيرة فيلو مع كريمة طبخ اللوز مغطاة بالسكر البودرة وتقدم مع
اآليس كريم
D | G | N

بانوفي باي-كروي

ُكرة شوكوالتة مليئة بفتات الفانيليا ،أرز كراميل مقرمش ،دولشي دي
ليتشي ،موز مكرمل ،آيس كريم موز و مغطاة برغوة الحليب
		
D | G | N

مح��ار
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