
Dear guest, we kindly request you to advise us if you are allergic  
to any of the menu items and we will be more than willing to adjust 

our menu in order for you to enjoy an allergy free dining experience with us.

عزيزي الضيف، نرجو منك إعالمنا إذا كان لديك حساسية ألي من املأكوالت يف قائمة الطعام 
وسنكون سعداء بتعديل القائمة من اجل أن تستمتع معنا باملأكوالت التي ال تسبب احلساسية



all vegetarian dishes are marked (v) and all dishes containing nuts are marked (n)
 in case of special dietary needs or food allergies, please advise our order takers  

when placing your request.  vegetarian dishes may contain dairy products.
all prices are in uae dirhams and includes 10% service charge,  

7% municipality fees and 5% VAT

 BREAKFAST
 fruit honey yoghurt  8

 homemade bircher muesli and berries (n) 15 

 BREAKFAST PASTRIES
 plain croissant  6

 almond croissant (n) 8

 chocolate croissant 6

 doughnut 6

 danish 6

 blueberry danish 8

 custard snail 6

 jam berliner 6

	 chocolate	muffin 8

	 blueberry	muffin 8

 assorted cookies 4

 SALADS
 caesar’s salad (v) 38
 add chicken 46
 add poached prawns 58

 quinoa and kale salad (v)  56
 healthy quinoa salad with kale, baby spinach,  
 pomegranate, balsamic dressing

 SAVORY PIES
 chicken tikka pie 28



جميع األطباق النباتية ُيشار إليها باحلرف )ن( وجميع األطباق احملتوية على مكسرات ُيشار إليها باحلرف )م( 
 يف حال أن لديك أية احتياجات معينة للحمية أو حساسية جتاه أي من املأكوالت يرجى ابالغ 

املوظف عند سؤالك عن طلباتك. قد حتتوي األطباق النباتية على منتجات األلبان. 
 جميع األسعار بدرهم اإلمارات وتشمل %10 أجور خدمة و %7 رسوم بلدية

و %5 ضريبة القيمة املضافة

اإلفطار  
8 زبادي بالفاكهة والعسل   

بريشر موسلي والتوت حمضر حملًيا )م(              15  

معجنات الفطور  
كرواسون سادة                      6  

كرواسون باللوز )م(                8  

6 كرواسون بالشوكوالتة               

6 دوناتس   

6 معجنات دامنركية   

8 معجنات دامنركية بالتوت   

6 كاسرتد الدائري   

6 مربي بريليرن   

8 كعك الشوكوالتة   

8 كعك التوت   

4 كوكيز ُمنوع   

السلطات  
38 سلطة قيصر )ن(   
46 أضف الدجاج   
58 أضف روبيان مسلوق   
56 سلطة غيونوا و الكرنب )ن(   

سلطة غيونوا الصحية مع الكرنب،   
  السبانخ الطرية، الرمان، صلصة البلسم

فطائر ومعجنات شهية                         

28 فطرية تكة الدجاج   



all vegetarian dishes are marked (v) and all dishes containing nuts are marked (n)
 in case of special dietary needs or food allergies, please advise our order takers  

when placing your request.  vegetarian dishes may contain dairy products.
all prices are in uae dirhams and includes 10% service charge,  

7% municipality fees and 5% VAT

 SANDWICHES WRAPS AND BURGER

 pesto chicken and mozzarella ciabatta (n) 36

 swiss chicken mushroom tortillas melt 36

 grilled cajun vegetable wrap (v) 32

 smoked salmon cream cheese croissant 42

 swiss cheese delight croissant (v) 36

 cold cuts and cheese focaccia 36

 swissotel club sandwich 75
 grilled chicken, turkey bacon, lettuce, tomato,  
 swiss cheese, fried egg

 angus beef burger 8 oz  78
 beef burger, veal bacon, fried egg, swiss cheese,  
 tomato, onion, gherkin

 SWEET INDULGENCE

 blueberry cheesecake (n)  20

 chocolate framboise 9

 éclair 9

 lemon tart 8

 rencontre 8

 macaroon 3

 carrot cake 26



جميع األطباق النباتية ُيشار إليها باحلرف )ن( وجميع األطباق احملتوية على مكسرات ُيشار إليها باحلرف )م( 
 يف حال أن لديك أية احتياجات معينة للحمية أو حساسية جتاه أي من املأكوالت يرجى ابالغ 

املوظف عند سؤالك عن طلباتك. قد حتتوي األطباق النباتية على منتجات األلبان. 
 جميع األسعار بدرهم اإلمارات وتشمل %10 أجور خدمة و %7 رسوم بلدية

و %5 ضريبة القيمة املضافة

السندويتشات، اللفائف والربغر   
بستو الدجاج و سياباتا جبنة موزاريال  )م(                36  

دجاج سويسري وفطر مع التورتيال الذائبة                 36  

32 طاجن لفائف اخلضار املشوي )ن(   

42 سلمون ُمدخن وكرواسون كرمية اجلبنة    

36 كرواسون دياليت جبنة سويسرية )ن(   

36 فوكاسيا قطع باردة وجبنة   

75 كلوب ساندويتش سويسري   
دجاج مشوي، تركي باكون، خس،   
  طماطم، جبنة سويسرية، بيض مقلي

78 اجنوس بيف برغر 8 أونصة   
بيف برغر، باكون حلم العجل، بيض مقلي،    
جبنة سويسرية، طماطم، بصل، خملل خيار  

دلل نفسك باحللويات الشهية  

30 تشيزكيك التوت )م(   

9 التوت الربي مع الشوكوالته   

     9 اكلري   

8 تورتة الليمون   

8 رينكونرت   

3 ماكرون   

26 كعكة جزر   



all vegetarian dishes are marked (v) and all dishes containing nuts are marked (n)
 in case of special dietary needs or food allergies, please advise our order takers  

when placing your request.  vegetarian dishes may contain dairy products.
all prices are in uae dirhams and includes 10% service charge,  

7% municipality fees and 5% VAT

 BEVERAGE

 ENERGY BOOSTING SMOOTHIES
 bircher drink (n) 37
	 soy	milk,	banana,	honey,	oat	flakes,	pine	nuts

 tropi colada  37
 banana, pineapple, coconut

 strawberry split 37
 strawberry, banana, papaya, cherry

 mango paradise 37
 mango, pineapple, passion fruit, lemon

 raspberry love 37
 raspberry, blueberry, banana

 chia ginger (n) 37
 homemade ginger syrup, lime juice, chia seeds, soda

 DETOX 
 the defender 37
 pomegranate, pineapple, grapefruit, carrot

 antioxidant 37
 beetroot, carrot, strawberry, papaya, lemon 

 the cure 37
 carrot, pomegranate, soy milk, honey

 green machine 37
 spinach, celery, broccoli, mango, banana, pineapple

 REFRESH AND UNWIND 
 peach colada 34
 pineapple, peach, coconut juice and coconut cream

 raspberry margarita 34
 frozen blend with lime, raspberry and triple sec syrup

 sunrise riser 34
 orange, grenadine, lemon and fresh ginger

 mint fresca 34
 mint, lemon, orange

 sunny days 34
	 green	apple,	elderflower,	soda	water

 bahama tropical 34
 mango, lemon, orange, pineapple



جميع األطباق النباتية ُيشار إليها باحلرف )ن( وجميع األطباق احملتوية على مكسرات ُيشار إليها باحلرف )م( 
 يف حال أن لديك أية احتياجات معينة للحمية أو حساسية جتاه أي من املأكوالت يرجى ابالغ 

املوظف عند سؤالك عن طلباتك. قد حتتوي األطباق النباتية على منتجات األلبان. 
 جميع األسعار بدرهم اإلمارات وتشمل %10 أجور خدمة و %7 رسوم بلدية

و %5 ضريبة القيمة املضافة

املشروبات  

سموثي تعزيز الطاقة  
37 شراب بريشر  )م(   

حليب الصويا، املوز، العسل، رقائق الشوفان، صنوبر  

37 تروبي كوالدا   
املوز، األناناس، جوز الهند       

37 سبليت الفراوله   
الفراولة، املوز، بابايا، كرز                      

37 ماجنو بردايس   
ماجنو، أناناس، فاكهة الباشني، الليمون  

37 توت العليق لوف   
توت العليق، التوت، املوز  

37 شيا الزجنبيل زجنبيل )م(   
شراب الزجنبيل احملضر حملًيا، عصري الليمون، بذور الشيا، صودا  

ديتوكس   
              37 ذي ديفندر    

الرمان، األناناس، اجلريب فروت، اجلزر  

عصائر انتي اوكسيدنت             37                
الشمندر، اجلزر، الفراولة، بابايا، الليمون  

             37 ذي كيور    
اجلزر، الرمان، حليب الصويا، العسل  

37 جرين ماشني   
السبانخ، الكرفس، الربوكلي، املانغو، املوز، األناناس  

منعشة وطبيعية  
34 كوالدا اخلوخ   

األناناس، اخلوخ، عصري جوز الهند وكرمية جوز الهند  

34 مارغريتا التوت    
خليط ُمثلج من الليمون، التوت وشراب تربل سيك  

34 صن رايز رايزر   
الربتقال، غرينادين، الليمون والزجنبيل الطازج  

34 فريسكا النعناع   
النعناع، الليمون، الربتقال  

34 صني دايز   
التفاح األخضر، الدرفلور، املياه الغازية  

34 بهاما تروبيكال   
املاجنو، الليمون، الربتقال، األناناس  



all vegetarian dishes are marked (v) and all dishes containing nuts are marked (n)
 in case of special dietary needs or food allergies, please advise our order takers  

when placing your request.  vegetarian dishes may contain dairy products.
all prices are in uae dirhams and includes 10% service charge,  

7% municipality fees and 5% VAT

 MILK SHAKES 
 vanilla caramel milkshake 32
 bourbon vanilla ice cream and thick caramel sauce

 triple chocolate milkshake 32
 super smooth ice cream, chocolate chips and syrup

 shake elvis (n) 32
 peanut butter and banana milk shake

 maltesers shake 32
 maltesers and rich chocolate shake

 dunes shake 32
 pureed dates, milk chocolate and caramel

 banana milkshake 32
 banana, vanilla ice cream and milk

 papaya milkshake 32
 papaya, vanilla ice cream and milk

 sweet melon milkshake 32
 sweet melon, vanilla ice cream and milk

 FRESH JUICES 28

 orange, lemon, lemon mint, grapefruit,  
 mango, watermelon, carrot

 SOFT DRINK
 pepsi, diet pepsi, mountain dew, 19
 seven up, diet seven up, miranda orange,
 tonic water, ginger ale, bitter lemon

 redbull, redbull sugar free 31

 H20 
 STILL MINERAL WATER
 evian 17 27

 acqua panna 17 27

 local water 9 16

 SPARKLING MINERAL WATER
 badoit 17 27

 perrier 17 27

 san pellegrino 17 27



جميع األطباق النباتية ُيشار إليها باحلرف )ن( وجميع األطباق احملتوية على مكسرات ُيشار إليها باحلرف )م( 
 يف حال أن لديك أية احتياجات معينة للحمية أو حساسية جتاه أي من املأكوالت يرجى ابالغ 

املوظف عند سؤالك عن طلباتك. قد حتتوي األطباق النباتية على منتجات األلبان. 
 جميع األسعار بدرهم اإلمارات وتشمل %10 أجور خدمة و %7 رسوم بلدية

و %5 ضريبة القيمة املضافة

ميلك شيك          
32 ميلك شيك الفانيال والكراميل   

بوربون فانيال آيس كرمي وصلصة كراميل سميكة  

32 ميلك شيك تربل شوكوالتة   
آيس كرمي سوبر سموث، رقائق وشراب الشوكوالتة  

32 الفيس شيك )م(   
شيك زبدة الفول السوداين وحليب املوز  

32 مالتيزرز شيك   
مالتيزرز وشيك الشوكوالتة الغنية  

32 ديونز شيك   
متور مهروسة، حليب الشوكوالتة الكرميل  

32 ميلك شيك املوز   
املوز، فانيال آيس كرمي وحليب  

32 ميلك شيك بابايا   
بابايا، فانيال آيس كرمي وحليب  

32 ميلك شيك شمام حلو   
شمام حلو، فانيال آيس كرمي وحليب  

28 العصائر الطازجة   
الربتقال، الليمون، الليمون بالنعناع، اجلزر،   
اجلريب فروت، املانغو، البطيخ، اجلزر  

املشروبات الغازية  
19 بيبسي، دايت بيبسي، ماوننت ديو،    

7 آب، دايت 7 آب، مرياندا برتقال،    
ماء تونيك، جنجر ايل، ليمون حامض  

31 ريد بول، ريد بول خال من السكر   

املياه  
مياه معدنية عادية  

27  17 ايفيان   
27  17 أكوا بانا   
16  9 مياه حملية   

مياه معدنية غازية  
27  17 بادويت   
27  17 برييه   
27  17 سان بيليجرينو   



all vegetarian dishes are marked (v) and all dishes containing nuts are marked (n)
 in case of special dietary needs or food allergies, please advise our order takers  

when placing your request.  vegetarian dishes may contain dairy products.
all prices are in uae dirhams and includes 10% service charge,  

7% municipality fees and 5% VAT

 COFFEE 

 HOT

 ristretto 23

 espresso 23

 double espresso 28

 espresso macchiato 23

 café americano 28

 cappuccino  28

 mochaccino 28

 caffè latte  28

 turkish coffee  28
 for decaffeinated coffee, please advise your server

	 add	flavored	syrup	to	your	hot	beverage	 	7

 COLD

 mai tai coffee  32

 freshpresso  32

 mojito coffee  32

 iced hazelnut macchiato  32

 pampellop  32

 iced maple macchiato  32

 apple of my eye    32

 iced chocolate macchiato    32

 CHOCOLATE 
 traditional hot chocolate 30
 memories of old – chocolate on a spoon

 chocaccino 30
 with frothy milk foam

 hot mint chocolate 30 
 with whipped cream and mint syrup



جميع األطباق النباتية ُيشار إليها باحلرف )ن( وجميع األطباق احملتوية على مكسرات ُيشار إليها باحلرف )م( 
 يف حال أن لديك أية احتياجات معينة للحمية أو حساسية جتاه أي من املأكوالت يرجى ابالغ 

املوظف عند سؤالك عن طلباتك. قد حتتوي األطباق النباتية على منتجات األلبان. 
 جميع األسعار بدرهم اإلمارات وتشمل %10 أجور خدمة و %7 رسوم بلدية

و %5 ضريبة القيمة املضافة

القهوة  

الساخنة  

23 ريسرتيتو   

23 اسربيسو   

28 دبل اسربيسو   

23 اسربيسو ماكياتو   

28 كافيه أمريكانو   

28 كابوتشينو   

28 موكاشينو   

28 كافيه التيه   

28 قهوة تركية   
للمشروبات اخلالية من الكافيني، الرجاء طلبها من ُمقدم اخلدمة  

7 أضف شارب النكهة إىل مشروبك الساخن   

الباردة  

32 قهوة ماي تاي   

32 فريش سربيسو   

32 قهوة موجيتو   

32 ماكياتو البندق ُمثلج   

32 بامبيلوب   

32 ماكياتو القيقب املثلج   

32 أبل اوف ماي آي   

32 ماكياتو شوكوالتة ُمثلج   

الشوكوالتة  
30 شوكوالتة ساخنة تقليدية   

ذكريات الشوكوالتة - القدمية على ملعقة  

30 كوكاشينو      
مع رغوة احلليب  

30 شوكوالتة ساخنة بالنعناع                                          
مع القشدة وشراب النعناع  



all vegetarian dishes are marked (v) and all dishes containing nuts are marked (n)
 in case of special dietary needs or food allergies, please advise our order takers  

when placing your request.  vegetarian dishes may contain dairy products.
all prices are in uae dirhams and includes 10% service charge,  

7% municipality fees and 5% VAT

 TEA 

 BLACK TEA 

 original earl grey 27

 brilliant breakfast 27

 HERBAL INFUSION 

 pure peppermint leave 27

	 pure	chamomile	flower 27

 rosehip & hibiscus 27

 ARTISANAL TEAS 

 moroccan mint 28
 green tea and fresh mint

 chai masala 28
 black tea with milk and spices

 ICED TEA

 iced black tea 28
 plain,lemon,peach

 iced green tea 28
 plain, mango, lemongrass

 iced hibiscus tea 28
	 sweet	hibiscus	flower	infusion

 iced elderberry tea 28
 green tea, elderberry and pear

 iced red berry mango 28
 forest berry and mango puree

 iced passion fruit yerba mate 28
 herbal infusion from argentina with passion fruit

 rooiboos and apple ice tea 28
 caffeine free with natural apple juice

 



جميع األطباق النباتية ُيشار إليها باحلرف )ن( وجميع األطباق احملتوية على مكسرات ُيشار إليها باحلرف )م( 
 يف حال أن لديك أية احتياجات معينة للحمية أو حساسية جتاه أي من املأكوالت يرجى ابالغ 

املوظف عند سؤالك عن طلباتك. قد حتتوي األطباق النباتية على منتجات األلبان. 
 جميع األسعار بدرهم اإلمارات وتشمل %10 أجور خدمة و %7 رسوم بلدية

و %5 ضريبة القيمة املضافة

الشاي  

الشاي األسود  

27 ايرل غراي اوريجينال   

27 إفطار بريليانت   

خلطة األعشاب      

27 النعناع النقي   

أزهار البابوجن اخلالص  27  

27 ثمر الورد والكركديه   

شاي ارتيسانال   

28 شاي مغربي بالنعناع   
شاي أخضر والنعناع الطازج  

28 شاي مساال   
شاي أسود مع احلليب والبهارات  

الشاي امُلثلج  

28 شاي أسود املثلج   
سادة، ليمون، خوخ  

28 شاي أخضر املثلج   
سادة، مانغو، ليمون غراس  

28 شاي كركدية املثلج   
خليط أزهار الكركدية احللو  

28 شاي الدربريي املثلج   
شاي أخضر، الدربريي و خوخ  

28 توت أحمر ُمثلج ومانغو   
توت الغابة واملانغو املهروس  

28 يربا متي وفاكهة الباشني املثلج   
خلطة األعشاب من األرجنتني مع فاكهة الباشني  

28 شاي رويبوس والتفاح امُلثلج   
عصري تفاح طبيعي خال من الكافيني  



all vegetarian dishes are marked (v) and all dishes containing nuts are marked (n)
 in case of special dietary needs or food allergies, please advise our order takers  

when placing your request.  vegetarian dishes may contain dairy products.
all prices are in uae dirhams and includes 10% service charge,  

7% municipality fees and 5% VAT

 YASMINE LOUNGE
 3 pm till 6 pm

 international high tea  89 

 meat kibbeh, garlic sauce (n)

 vegetable spring rolls, sweet chili sauce (v)

 onion and potato pakora, mint chutney (v)

 mini burgers

 swiss cheese bites, tomato ragout (v)

	 tomato	emmenthal	flatbread	(v)

 berliners

 sausage puff

 bruschetta zucchini and pine nut (n)

 blue cheese yoghurt scone (v)

 swissotel high tea  100

	 finger	sandwich	of	cucumber	and	chickpea	(v)

 romaine and swiss cheese wrap (v)

 marinated cheese with herb in olive oil (v)

 tuna vol-au-vent

 cheese turkey ham

 melon and mozzarella stack (v)

 beef salami, cornichon

 artichoke tomato bruschetta (v)

 smoked chicken rocket crostini

 yeast raspberry scones (v)



جميع األطباق النباتية ُيشار إليها باحلرف )ن( وجميع األطباق احملتوية على مكسرات ُيشار إليها باحلرف )م( 
 يف حال أن لديك أية احتياجات معينة للحمية أو حساسية جتاه أي من املأكوالت يرجى ابالغ 

املوظف عند سؤالك عن طلباتك. قد حتتوي األطباق النباتية على منتجات األلبان. 
 جميع األسعار بدرهم اإلمارات وتشمل %10 أجور خدمة و %7 رسوم بلدية

و %5 ضريبة القيمة املضافة

صالة ياسمني  
3 مساًء إىل 6 مساًء  

89 شاي املساء العاملي   

كبة حلم، صلصة ثوم )م(  

سربينج رول خضار مع صلصة فلفل حلو  )ن(  

باكورا البصل والبطاطا، صلصة النعناع  )ن(  

ميني برغر  

لقيمات جبنة سويسرية مع يخنة الطماطم )ن(  

طماطم، امينتال مع رقائق اخلبز )ن(  

برياليرنز  

فطرية السجق  

بروشيتا الكوسى والصنوبر )م(  

كعكة اجلبنه الزرقاء و الزبادي )ن(  

100 سويسوتيل شاي املساء   

ساندويتش أصابع من اخليار واحلمص )ن(  

فطرية رومني وجبنة سويسرية )ن(  

جبنة منقوعة مع األعشاب يف زيت الزيتون )ن(  

تونا فول - أو- فنت  

جبنة تركي هام  

البطيخ مع جبنة املوزريال )ن(  

سالمي حلم البقر، كورنيتشون  

بروشيتا األرضي شوكي والطماطم )ن(  

دجاج ُمدخن وكروستيني جرجري  

كعك التوت واخلمرية )ن(  




