
Re:fuel by AloftSM

ريفيول  من ألوفت

Grab a bite 24/7
وجبات على مدار الساعة واليوم



EARLY EDITION
   
Build your breakfast

SELECT ONE      Ciabatta, sliced bread, tortilla or croissant           

CHOOSE ONE      Eggs – boiled, over easy, scrambled or whites

ADD ONE      Beef mortadella, smoked turkey, sausage or beef bacon

TOP WITH ONE      Emmental, cheddar or mozzarella

AED 29

الفطور المبكر

اختر فطورك

خبز تشاباتا أو شرائح الخبز أو التورتيا أو الكرواسون

بيض - مسلوق، مقلي، مخفوق أو بياض فقط

مرتديال لحم بقر، ديك رومي مدخن، سجق أو لحم بقري مقدد

جبنة ايمنتال، شيدر أو موزاريال

اختر واحداً

اختر واحداً

أضف واحداً

اختر واحداً



EARLY EDITION
Favourites

Muffin /     AED 11
Croissant /      AED 9
Cheese croissant /     AED 14
Chocolate croissant /     AED 14
Cereal & milk /     AED 12
Low fat or flavoured yoghurt /     AED 6
Granola parfait /     AED 14
Toast & jam /     AED 15
Fresh fruit salad /     AED 14
Whole fruit  /     AED 5

المفضلة لديك

مافن 

كرواسون سادة

الفطور المبكر

كرواسون بالجبنة

كرواسون بالشوكالتة
حبوب اإلفطار مع الحليب

لبن زبادي قليل الدسم أو بنكهة

جرانوال بارافيت

خبز محمص مع المربى
سلطة فواكه طازجة

فاكهة كاملة 



BUNDLE IT UP

Build your breakfast          AED 21                          
Choose 3 items:

Whole fruit, yoghurt, croissant, 
Danish pastry or granola bar 

Chilled juice, water, coffee or tea

24/7 salad or sandwich           AED 32
Bag of chips or whole fruit 

Bottle of water or fizzy drink

اختر فطورك
اختر ثالث:

فاكهة كاملة، زبادي لبن، كرواسون، 
مخبوزات الحلوة أو جرانوال

عصير بارد او ماء او قهوة أو شاي

كيس تشيبس أو فاكهة كاملة

ماء أو مشروب غازي

كون وجبتك 

سلطات أو شطائر 7/24



THE CLUB
All served with chips

THE CLASSIC (D)        AED 24
Grilled chicken and turkey bacon, topped with cheese 

SMOKED SALMON       AED 25
With avocado, cucumber and sour cream

CHICKEN CURRY (D)              AED 23
Crispy vegetable slaw and chat masala

VEGGIE         AED 21
Chick pea, quinoa and brown rice patty with tahini 

ROAST BEEF      AED 26
With horse radish, leaves and cheddar 

شطائر
كلها مقدمة مع رقائق البطاطس

سلمون مدخن

بالخضار

باللحم المشوي

تقليدي
باللحم الدجاج و الديك الرومي المقدد المشوي مع الجبن

مع األفوكادو والخيار الكريمة الحامضة

سلطة مقرمشة مع صلصة الماساال

حمص مع الكينوا و األرز البني مع الطحينة

مع الفجل ، واألوراق الخضراء و الشيدر

دجاج بالكاري



SALADS
QUINOA (V)       AED 24
Avocado and quinoa with kale, 
pomegranate and citrus vinaigrette 

PUMPKIN (V)       AED 21
Lentil and couscous with chickpeas, 
olives, roasted pepper and lemon dressing

BEETROOT (V)       AED 21
Baby spinach and beetroot with orange
zest, walnut, fennel slaw, almond, barley  

السلطات

كينوا

شمندر

يقطين

األفوكادو والكينوا مع أوراق الكيل والرمان و 
صلصة االليمون

العدس والكسكسي مع الحمص والزيتون 
فلفل مشوي وصلصة الليمون

شمندر مع السبانخ بنكهة البرتقال و جوز و 
الشمر و لوز و حبوب الشعير



SALADS
CHICKEN (N)      AED 24
Fusilli with basil, quail eggs and capsicum,
topped with Caesar pesto dressing

TUNA (S)           AED 23
On a bed of cabbage, beans, carrot and 
edamame with cilantro dressing 

GREEK (V)           AED 19
Crumbled feta cheese with olives, capsicum, 
onion, cucumber and tomato

السلطات

الدجاج

تونا

فوسيلي مع الريحان ، بيض السمان والفليفلة ،
مغطاة بصلصة سيزر البيستو

سلطة يونانية

محضرة بالملفوف والفاصوليا والجزر وحبوب
ادامامي مع صلصة الكزبرة 

بجبنة الفيتا المفتتة بالزيتون ، الفليفلة ،
البصل والخيار والطماطم



المشروباتالساخنة
HOT BEVVIES

Steampunk tea      AED 20 

Steampunk coffee     AED 20
Espresso      AED 11
Americano        AED 13
Cappuccino      AED 14
Mocha      AED 15
Latte      AED 15 
Hot chocolate      AED 10
Selection of tea      AED 12 

شاي بطريقة ستيم بانكد

القهوة بطريقة ستيم بانكد
إسبرسو 

أمريكانو

كابتشينو 

موكا
التيه 

شكوالته ساخنة 
شاي من اختيارك 



COLD BEVVIES

Fizzy drinks         AED 7
Still water small/large       AED 8/12
Sparkling small/large       AED 11/16
Power Horse        AED 11
Coconut water        AED 14
Iced coffee        AED 22
Fentiman’s Lemonade       AED 22
ChariTea Iced        AED 22

مشروبات غازية

المشروبات الباردة

مياه عادية  صغيرة / كبيرة

مياه فوارة صغيرة / كبيرة
مشروب الطاقة

ماء جوز الهند

قهوة مثلجة
فينتيمانس ليمونيد

شاي مثلج


