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À LA CARTE

SIGNATURE CAVIAR SERVICE

RUSSIAN OSCIETRA
Traditional garnishes

APPETISER

HOKKAIDO SCALLOPS
Cauliflower, apple

ARABIC MEZZE
A selection of hot and cold Arabic appetisers 

TOMATO & GINGER SOUP 

HARIRA SOUP

MAIN COURSE

CHICKEN BREAST
       Lentils, courgette, pumpkin

BEEF TENDERLOIN
Polenta, carrot, celeriac, shallot

LAMB BOUKHARI
Mint yoghurt, dakous sauce 

SEABASS
Potato, asparagus, caper salsa, lemon emulsion

PAPPARDELLE
Mushroom ragout, thyme, Parmesan

 DESSERT

PRALINE MOUSSE
  Hazelnut, chocolate

PLUM PUDDING
Honeycomb ice cream

CHEESE SELECTION
Cheese, artisan crackers, fruit

A SELECTION OF ICE CREAMS

قائمـــة الطعـــام

خدمة الكافيار
روسي أوسكيترا   

مع المزينات التقليدية

المقبالت
سكالوب هوكايدو 

قرنبيط، تفاح   

المزة العربية
تشكيلة من المقبالت العربية الباردة والساخنة 

حساء الطماطم والزنجبيل      
حساء الحريرة    

األطباق الرئيسية 
صدر الدجاج 

        عدس، كوسا، يقطين 

شريحة لحم البقر  
عصيدة، جزر، كرفس، بصل 

بخاري لحم الضأن 
لبن بالنعناع، صلصة حاره  

سمك سي باس   
بطاطا، هيليون، صلصة نبات الكابر، ليمون 

بابارديلليه  
يخنة فطر، زعتر، جبنة البارميزان

الحلويات
كعك الموس بالبرالين

بندق، شوكوالتة 

حلوى البودينغ بالبرقوق 
 آيس كريم بالعسل 

تشكيلة األجبان 
جبن، بسكويت آرتيسان، فاكهة

تشكيلة من المثلجات

“Weqaya” comes from the Arabic word meaning “Prevention”.
 It is an initiative by the Abu Dhabi Department of Health to promote healthy eating.

 ”وقاية” 
هي مبادرة من ِقبل دائرة الصحة في أبوظبي لتعزيز عادات األكل الصحية
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BREAKFAST

BREAKFAST BAKERY 
Selection of pastries

A RANGE OF BREAKFAST CEREALS
Full cream or low fat milk

LEMON CHARCOAL CLEANSER

EGGS COOKED TO ORDER
Potato rosti, mixed mushrooms, veal rasher, Hollandaise

FRESH FRUIT PLATTER

LOUNGE SNACKS

POTATO CRISPS

BAKLAVA

MADELEINES

FRESHLY BAKED COOKIES

الفطور
 

معجنات الفطور
تشكيلة من المعجنات 

تشكيلة من حبوب الفطور 
حليب كامل الدسم ٔاو قليل الدسم 

شراب الليمونادا 
البيض المطبوخ حسب الطلب 

بطاطا مشوية، فطر مشكل، شرائح لحم العجل، صلصة هولنديز 

طبق الفاكهة الطازجة

قائمـــة الوجبات الخفيفة
 

رقائق البطاطا
بقالوة

كعكات صغيرة
بسكويت مخبوز طازج

All meals served are prepared according to Halal requirements.
We apologise if your first choice is not available.

جميع الوجبات الُمقدمة على متن االتحاد للطيران ُمعدة بما يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
في حال عدم توافر خياركم المفضل من الوجبات، نرجو أن تتقبلوا خالص اعتذارنا.
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LOUNGE AND GRILL

CHEF’S SPECIAL
Please ask your Inflight Chef

about the dish of the day

STEAK FRITES
Fillet of beef, frites

tomatoes, béarnaise

SANDWICHES

LEMONGRASS CHICKEN SKEWERS 
Thai chilli sauce

CHEF’S TABLE D’HÔTE SALAD

THE ETIHAD STEAK SANDWICH
Red onion marmalade, cheese

mayonnaise, wholegrain mustard

ARABIC COFFEE TIRAMISU

SIGNATURE GRILLS

Seabass

Beef tenderloin

Chicken breast

SIDES

Herb mash

Pommes frites

Chef’s seasonal vegetables 

SAUCES

Veal jus

Truffle oil

Foyet sauce

قائمـــة طعام الصالة والمشاوي

اختيار الطاهي
الرجاء سؤال الطاهي على متن الرحلة

عن طبق اليوم 

ستيك وأصابع البطاطا المقلية 
شريحة لحم البقر، ٔاصابع البطاطا المقلية

طماطم، صلصة بيارنيز

شطائر
أسياخ الدجاج بعشب الليمون   

صلصة الفلفل التايلندية  

سلطة الطاهي - سلطة دي هوت
شطائر ستيك االتحاد 
مربي البصل األحمر، الجبنة

المايونيز، حبوب الخردل الكاملة 

تيراميسو بالقهوة العربية 

المشاوي الرئيسية
  سمك سي باس 

    شريحة لحم البقر   

صدر الدجاج

األطباق الجانبية
 بطاطا مهروسة باألعشاب 

البطاطا المقلية 

 خضار الطاهي الموسمية

الصلصات
مرق لحم العجل  

زيت الكمأة 

صلصة فويت  


