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Soups

Salads
AED 27

AED 21

AED 32

AED 34

AED 21

AED 21

SOUPS
ARABIAN LENTIL SOUP (V)  
Served with croutons 

CREAMY MUSHROOM SOUP (V)

TOMATO SOUP (V) 

CHINESE CHICKEN CORN SOUP 
Served with spring onions   
     

SOUP OF THE DAY AED 21

AED 27

SALADS
RUMOURS CAESAR SALAD 
Your choice of grilled chicken breast or slices
beef tenderloin

GREEK SALAD (V)
Cucumber, onions, tomatoes, capsicum, Feta
cheese & olives served with olive oil and 
dressing)

NICOISE SALAD
Potatoes, green beans, eggs, tomatoes, 
anchovy, black olives, parsley leaves
(Served with tuna and
French dressing

الشوربات                                   
 

شوربة العدس العربية
تقدم مع الخبزالمقرمش  

شوربة الفطر بالكريمه 

شوربة الطماطم 

شوربة الدجاج والذرة الصينية  
تقدم مع البصل االخضر

شوربة  اليومية     

رومرز سيزر سلطة    
تقدم حسب اختيارك. مع صدور الدجاج المشوي

سلطة اليونانية
الخيار، والبصل، والطماطم، والفلفل الحلو، والجبن 

الفيتا والزيتون، وتقدم مع صلصة اليونانية

Health Food (HF) | Gluten Free (GF) | Nuts (N) Vegetarian (V)

This menu does not contain pork items. 
Please advise of any food or beverage allergies; 
It would be our pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of
10% Service charge and 7% Municipality fee and 5% Vat.

)ن( نباتي | )م( المكسرات | )ح غ( الحرة الغلوتين | )غ ص(الغذاء الصحي

هذه القائمة ال تحتوي على عناصر لحم الخنزير او المشروبات الكحولية.
الرجاء ابالغنا اذا كنتم تعانون من اي حساسية  طعام أو شراب وسيكون

من دواعي سرورنا ضبط القائمة الطعام الخاصة بكم وفقا لذلك 
جميع األسعار المذكورة أعاله هي في الدرهم  اإلمارات العربيةالمتحدة 
وشاملة 10٪ ورسوم  الخدمة 7٪ رسوم البلدية و٥٪ وضريبة القيمة المضافة

)ن(

)ن(

)ن(

)ن(

ز     لنيسوا سلطةا
)البطاطس، والفاصولياء الخضراء، والبيض، 

والطماطم، واألنشوفة والزيتون األسود
و البقدونس. تقدم مع سمك التونة والصوص 

الفرنسي
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AED 51

AED 55AED 40

AED 40

SANDWICH CORNER 
RUMOURS CLUB SANDWICH  
Double decker sandwich served with grilled
chicken breast, Tomato, lettuce, mayonnaise 
and fried egg

CORAL BURGER CHICKEN OR BEEF  
Served with lettuce, tomatoes and grilled
onions in a bagel bun  
 
SMOKED SALMON SANDWICH 
With dill cream cheese on
ciabatta bread 

GRILLED CHICKEN TIKKA 

OMELETTE
(Cheese, mushrooms, vegetables or plain)

***All dishes will be served with French Fries or
Mixed Salad***

AED 37

AED 37

AED 27

 ساندويش نادي الرومرز  
شطيرة مزدوجة تقدم مع صدور الدجاج

المشوي الطماطم والخس  مع المايونيز والبيض 
المقلي

 كورال برغر بالدجاج اولحم البقرالصافي
يقدم مع الخس والطماطم

والبصل المشوي في شطيرة خبز صغيرة
 

 ساندويش سمك السلمون المدخن 
تقدم مع جبنه الكريم و الشبت على قطعة خبز 

الشيباتا

الدجاج المشوي مع الخضار والبصل

اومليت
)جبنة,فطر,خضار او عادي( 

جميع األطباق تقدم مع  البطاطس المقلية او 
السلطة الخضراء

فيليه السمك المقلي ، تقدم مع البطاطس 
المحمرة، الليمون، وصلصة التارتار

االرز المقلي )ناسي جورنج (   
الدجاج األرز المقلي مع فواكه البحر

و الجمبري ، البيض المقلي،
مع ساتيه الدجاج وصلصة الفول

السوداني

قطع مع أضالع لحم الغنم )ريش(    
تقدم مع  البطاطس والكريمة و صلصة روزماري

نصف دجاج مشوية    
تقدم مع البطاطس المحمرة 

ستيك لحم البقر الطري 
تقدم مع البطاطس بلكريمة او البطاطس 

المحمرة و صلصة الفطر

MAIN COURSES 

FISH AND CHIPS 
Buttered Fried fish fillet
Served with French fries, lemon wedges and
Tartar sauce
 
NASI GORENG 
Spicy mixed seafood and chicken fried rice,
topped with a fried egg, along with a chicken
satay and peanut sauce, garnished with prawn
crackers 

ROASTED RACK OF LAMB
With creamy potatoes and Rosemary sauce

HALF GRILLED CHICKEN 
Served with potato wedges  

GRILLED BEEF TENDERLOIN 
With creamy potatoes or French fries,
and mushroom sauce 
 
SELECTION OF PASTA
TAGLIATELLE OR PENNE
Add with your choice of special sauce
Bolognese, Carbonara, Tomato with
olive oil & garlic

الرئيسية األطباق 

تاكالتيلي أو بيني
اضف الصلصة الخاصة حسب اختيارك  

بولونيز ,كاربونارا، الطماطم مع زيت الزيتون
والثوم

الباستا اختيارك من 

AED 104

AED 37

AED 100

AED 37

Health Food (HF) | Gluten Free (GF) | Nuts (N) Vegetarian (V)

This menu does not contain pork items. 
Please advise of any food or beverage allergies; 
It would be our pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of
10% Service charge and 7% Municipality fee and 5% Vat.

)ن( نباتي | )م( المكسرات | )ح غ( الحرة الغلوتين | )غ ص(الغذاء الصحي

هذه القائمة ال تحتوي على عناصر لحم الخنزير او المشروبات الكحولية.
الرجاء ابالغنا اذا كنتم تعانون من اي حساسية  طعام أو شراب وسيكون

من دواعي سرورنا ضبط القائمة الطعام الخاصة بكم وفقا لذلك 
جميع األسعار المذكورة أعاله هي في الدرهم  اإلمارات العربيةالمتحدة 
وشاملة 10٪ ورسوم  الخدمة 7٪ رسوم البلدية و٥٪ وضريبة القيمة المضافة

Health Food (HF) | Gluten Free (GF) | Nuts (N) Vegetarian (V)

This menu does not contain pork items. 
Please advise of any food or beverage allergies; 
It would be our pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of
10% Service charge and 7% Municipality fee and 5% Vat.

)ن( نباتي | )م( المكسرات | )ح غ( الحرة الغلوتين | )غ ص(الغذاء الصحي

هذه القائمة ال تحتوي على عناصر لحم الخنزير او المشروبات الكحولية.
الرجاء ابالغنا اذا كنتم تعانون من اي حساسية  طعام أو شراب وسيكون

من دواعي سرورنا ضبط القائمة الطعام الخاصة بكم وفقا لذلك 
جميع األسعار المذكورة أعاله هي في الدرهم  اإلمارات العربيةالمتحدة 
وشاملة 10٪ ورسوم  الخدمة 7٪ رسوم البلدية و٥٪ وضريبة القيمة المضافة
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AED 24

AED 19

AED 21

AED 16

DESSERTS الحلويات
بيرييه 330 مل

المشروبات الغازية
كوكا كوال,دايت كوال، سبرايت، الصودا , تونيك 

ريد بول
أو ريد بول خالي من السكر 

عصائر الفاكهة الطازجة 
البرتقال، البطيخ االحمر ، التفاح واألناناس والمانجو،

الكيوي، الفراولة

كوكتيل العصائر الطازجة حسب
اختيارك 

اختيارك من الشاي 

الشاي المثلج

الشاي  بنكهات 
خذ نفسا عميقا مع نكهات الشاي  درجيلين, أسام ,

شاي االعشاب, كامومبيل, شاي االخضر

مشروبات 

AED 11

AED 16

AED 19

AED 19

BEVERAGES
330ML PERRIER 

SOFT DRINKS
Coke cola, Diet Coke, Sprite, Soda, Tonic water

RED BULL OR
RED BULL SUGAR FREE

FRESH FRUIT JUICES 
Orange, Watermelon, Apple, Pineapple, Mango, 
Kiwi, Strawberry

FRESH COCKTAIL JUICES @ YOUR
CHOICE (HF) (N)

TEA SELECTION 

ICED TEA

FLAVORED TEAS
(Darjeeling, Assam, herbal tea, Chamomile, 
green tea)

KIDS MENU

DONALD SPECIAL
Creamy chicken soup 

BUGS BUNNY
Chicken nuggets, French fries

BATMAN FAVORITE
Mini tomato, cheese & ham sandwiches 

TOM & JERRY 
Spaghetti with tomato or mushroom sauce 

SUPERMAN
Mini burger (chicken or beef ) with French fries 

KIDS SWEET
Mini banana split/ Mini chocolate mousse /
Mini fruit salad 

BEVERAGE  
Glass of plain fresh milk 

Choice of fresh juices

Seasonal fruits milk shake

SEASONAL FRUIT SALAD (HF) (N)
With vanilla ice cream

SELECTION OF ICE CREAM 
Hagen Dazz

AED 27

AED 24

AED 11

AED 24

AED 24

AED 27

AED 16

AED 11

AED 13

AED 7

دونالد سبيشال 

باجز باني 

المفضل لدى باتمان 

طوم وجيري 

حلو االطفال

مشروبات 

طبق الفاكهة الموسمية المقطع 
تقدم مع ايس كريم الفانيال

 
اختيارك من اآليس كريم                                 

الفانيليا والشوكوالته والفراولة، وغيرها

)ن( )غ ص(

)ن( )غ ص(

Health Food (HF) | Gluten Free (GF) | Nuts (N) Vegetarian (V)

This menu does not contain pork items. 
Please advise of any food or beverage allergies; 
It would be our pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of
10% Service charge and 7% Municipality fee and 5% Vat.

)ن( نباتي | )م( المكسرات | )ح غ( الحرة الغلوتين | )غ ص(الغذاء الصحي

هذه القائمة ال تحتوي على عناصر لحم الخنزير او المشروبات الكحولية.
الرجاء ابالغنا اذا كنتم تعانون من اي حساسية  طعام أو شراب وسيكون

من دواعي سرورنا ضبط القائمة الطعام الخاصة بكم وفقا لذلك 
جميع األسعار المذكورة أعاله هي في الدرهم  اإلمارات العربيةالمتحدة 
وشاملة 10٪ ورسوم  الخدمة 7٪ رسوم البلدية و٥٪ وضريبة القيمة المضافة

Health Food (HF) | Gluten Free (GF) | Nuts (N) Vegetarian (V)

This menu does not contain pork items. 
Please advise of any food or beverage allergies; 
It would be our pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of
10% Service charge and 7% Municipality fee and 5% Vat.

)ن( نباتي | )م( المكسرات | )ح غ( الحرة الغلوتين | )غ ص(الغذاء الصحي

هذه القائمة ال تحتوي على عناصر لحم الخنزير او المشروبات الكحولية.
الرجاء ابالغنا اذا كنتم تعانون من اي حساسية  طعام أو شراب وسيكون

من دواعي سرورنا ضبط القائمة الطعام الخاصة بكم وفقا لذلك 
جميع األسعار المذكورة أعاله هي في الدرهم  اإلمارات العربيةالمتحدة 
وشاملة 10٪ ورسوم  الخدمة 7٪ رسوم البلدية و٥٪ وضريبة القيمة المضافة
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COFFEE SELECTION
ICED COFFEE

ESPRESSO 

DOUBLE ESPRESSO

AMERICANO 

CAPPUCCINO

COFFEE LATTE

TURKISH COFFEE 

STEAMED FRESH MILK

COFFEE MOCHA 

HOT CHOCOLATE

FRESH MILK SHAKE

AED 20

AED 13

AED 16

AED 16

AED 16

AED 16

AED 16

AED 16

AED 18

AED 18

AED 18

اختيارك من القهوة
القهوة المثلجة  

إسبريسو 

دبل إسبريسو 

أمريكانو

كابيتشينو

قهوة التيه 

قهوة تركية 

الحليب الطازج على البخار 

قهوة موكا 

الشوكالته الساخنة 

الحليب الطازج المخفوف

All the above drinks are also available for take 
away

beverag
es

juices
Health Food (HF) | Gluten Free (GF) | Nuts (N) Vegetarian (V)

This menu does not contain pork items. 
Please advise of any food or beverage allergies; 
It would be our pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of
10% Service charge and 7% Municipality fee and 5% Vat.

)ن( نباتي | )م( المكسرات | )ح غ( الحرة الغلوتين | )غ ص(الغذاء الصحي

هذه القائمة ال تحتوي على عناصر لحم الخنزير او المشروبات الكحولية.
الرجاء ابالغنا اذا كنتم تعانون من اي حساسية  طعام أو شراب وسيكون

من دواعي سرورنا ضبط القائمة الطعام الخاصة بكم وفقا لذلك 
جميع األسعار المذكورة أعاله هي في الدرهم  اإلمارات العربيةالمتحدة 
وشاملة 10٪ ورسوم  الخدمة 7٪ رسوم البلدية و٥٪ وضريبة القيمة المضافة
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