


M O C K TA I L S

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

Mango 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     25
Freshly squeezed pineapple juice blended with fresh mint 

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

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

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

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

All prices are inclusive of VAT and service charge

DRINKS MENU

M O J I TO S

Classic Mojito         22

Raspberry Mojito       30

Passionfruit Mojito       30



All prices are inclusive of VAT and service charge

S M O OT H I E

Acai Energy Smoothie       35
Organic acai berries, passion fruit mix, fresh mango, banana, 
almond milk

I C E D  T E A

Passionfruit Ice Tea       26

Rush Hour Berry Ice Tea      30

F R E S H  J U I C E S

Orange Juice        20

Watermelon Juice       20

Pineapple Juice        20

C O F F E E

Single Espresso        19

Double Espresso        24

Macchiato          22

Americano         19

Cappuccino          25

Cafe Latte         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 
   



S O F T  D R I N K S

Coke | Diet Coke | Fanta Orange | 7UP | Ginger Ale         18

Evian Still Water Small      22 

Evian Still Water Large      30

Perrier Sparkling Water Small     22

Perrier Sparkling Water Large     30

 

All prices are inclusive of VAT and service charge

T E A

Organic English Breakfast      22

Organic Jasmine Tea         22

Organic Majestic Earl Grey      22

Organic Moroccan Mint      22

Rose White         22

Peach & Pear        22

Vanilla Excelsior        22

Apple Elderflower Cocktail Tea     22

Rush Hour Berry        22

Tropical Rooibos        22

Hibiscus White Tea          22

 

N O N  A L C O H O L I C  C H A M PA G N E

Gold Emotion Bottle              330

Gold Emotion Glass        55

Scavi & Ray Bottle              210
 
Scavi & Ray Glass       45

Alain Millat        45

 



ت با و لمشر  ا

باشن كريفر                                                          25
الطازج  الليمون  من  القليل  مع  البري  التوت  عصير  اناناس،  الباشن،   فاكهة 

 مانجو ميلودي                                                       25
الباشن بفاكهة  مغطاة  طازجة  مانجا  و   فراولة 

كولر                                            30 مينت   ووترميلون 
بالنعناع ممزوج  و  الطازج  البطيخ  عصير  مع  البطيخ  قطع 

ليمونيد  25 منت  اند  باينأبل 
النعناع مع  الطازج  األناناس  عصير 

راسبيري   25 ليمونيد 
السبرايت شراب  مع  الليمون  عصير   ، المركز  العضوي  التوت   ، طازج  احمر  توت 

كراش  30 بومغرانيت 
سبرايت شراب  مع  الرمان  حبوب   ، المركز  العضوي  التوت   ، الطازج  الرمان  عصير 

بريزر  35 يوزو 
كوراكاو مع  ممزوج   ، طازج  يوزو  عصير  مع   ، عضوي  وردي  بيتايا 

أب  سفن  بـ  ومغطى  األزرق 
  
كوالدا  30 باينابل 

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

روز  30 ليتشي 
بصودا مغطى  ليمون   وعصير  ملح  ورشة   ، الورد  خالصة  مع   ، ليتشي  عصير 

فيز  30 أبيرول 
اب سفن  مع  واليوزو  والبرتقال  الطازج  فروت  الجريب  عصير  من  مزيج 

بانش  30 تروبيكال 
فروت والباشن  الخوخ  هريس  مع  طازج  معصور  ناناس  أ عصير 

لبيلسان  ا وخالصة  الليمون  وعصير 

ت با و لمشر ا

الخدمة  ورسوم  المضافة  القيمة  ضريبة  شاملة  األسعار  جميع 

هيتو مو

موهيتو   22 كالسيك 

موهيتو  30 راسبيري 

موهيتو  30  باشن 
 



الخدمة  ورسوم  المضافة  القيمة  ضريبة  شاملة  األسعار  جميع 

ثيز  سمو

آساي   35 سموذي 
اللوز حليب  موز،  طازجة،  مانجا  الباشن،  فاكهة  العضوي،  اآلساي  توت 

المثلج الشاي 

  
المثلج 26 الباشن  فاكهة  شاي 

المثلج  30 آور  راش  توت  شاي 

ة لقهو ا

اسبرسو  19

دبل  24 اسبرسو 

ماكياتو  22

أمريكانو  19

 كابتشينو  25

التيه  25 كافيه 

موكا  25 كافيه 

موكا  25 كافيه  وايت 

الساخنة  35 اورانجيري  شوكوالته 

ت فا ضا إ

4 الهند   جوز  حليب   | الصويا  حليب   | للوز  ا حليب 

3 لبندق   ا شراب   | لوز   | كاراميل   |  فانيال 

 

فريش  عصائر 
  

برتقال 20 عصير 

بطيخ  20 عصير 

ناناس  20 ا  عصير 



الخدمة  ورسوم  المضافة  القيمة  ضريبة  شاملة  األسعار  جميع 

ي لشا  ا

العضوي  22 اإلنجليزي  الفطور  شاي 

العضوي  22 الياسمين  شاي 

العضوي  22 بالنعناع  مغربي  شاي 

العضوي  22 الفاخر  غراي  األيرل  شاي 
 

األبيض  22 الورد  شاي 

الكمثرى  22 و  المشمش  شاي 

لفانيال  22 ا شاي 

بيري  22 اإللدر  شاي 
 

التوت  22 شاي 
 

ئي  22 اإلستوا الرويبوس  شاي 
  

األبيض  22 الكركديه  شاي 

 
غازية مشروبات 

آب سفن   | لبرتقال  ا فانتا   | كوال  دايت   |  كوال 

الغازي   18 الزنجبيل  شراب 

صغير  22  - إيفيان  مياه 

كبير  30  - إيفيان  مياه 
 

صغير  22  - الفوارة  بادوا           مياه 

كبير  30  - الفوارة  بادوا  مياه 

 
كحول دون  من  شامبانيا 

اموشن  330 غولد  زجاجة 

اموشن  55 غولد  من  كأس 
 

راي  210 اند  سكافي   زجاجة 

راي  35 اند  سكافي  من   كأس 

ميالت  45  الين 

 




