
Chicken Nuggets
Homemade chicken tenders
with fries
AED 35

Tic-Tac-Toe 
Fish fingers with carrot,
green peas and tartar dressing
AED 35

Vegetable Hakka Noodles
Egg noodles with peppers and
soya sauce
AED 25

desserts
Rainbow Lollipop
Fruit flavored popsicle
AED 35

Go Banana 
Fresh bananas milkshake
with berries
AED 30

Cupcake
Homemade chocolate cupcake
with Mövenpick ice-cream
AED 35

Caterpillar Sandwich
Chicken breast with cucumber
AED 30

Baked Pasta
Pasta with turkey ham
with tomato sauce
and cheese
AED 40

Very Berry Pancakes
Fresh pancakes served with
berry comport and maple
syrup
AED 40

Birds Nest Spaghetti 
Spaghetti and meatballs 
with tomato sauce
AED 30

Chicken Quesadilla 
Homemade chicken quesadilla
with cucumber and carrots
AED 35

Cheeseburger
Mini beef cheesburger with
fries
AED 35

The Birdy symbol reflects our Power Bites dishes created with ingredients which are naturally healthy.
Power Bites offers healthy, surprising and fun dining options for children. It attends to their nutritional

necessities while surprising and delighting them through fun presentations.

children's menu





يعكس رمز بيردي إلى أطباق باور بيتس التي تم إنشاؤها باستخدام المكونات التي هي صحية بشكل طبيعي.
يقدم باور بيتس خيارات طعام صحية ومثيرة للدهشة وممتعة لألطفال. فإنه مكمل لنظامهم الغذائي 

الضروري كما أنه يبعث إليهم الدهشة والسعادة من خالل عروض تقديم الطعام الممتعة.



تيك تاك تو
أصابع األسماك مع الجزر و

البازالء الخضراء وصلصة التارتار
٣٥ درهم

نودلز بالخضار
نودلز البيض مع الفلفل

وصلصة صويا
٢٥ درهم

ناغتس الدجاج
دجاج طازج يقدم مع

البطاطس
٣٥ درهم

دجاج الكاساديا
دجاج الكاساديا الطازج مع

الخيار والجزر  
٣٥ درهم

تشيز برجر
تشيز برجر باللحم حجم صغير

يقدم مع البطاطس
٣٥ درهم

سباغتي عش العصفور
سباغتي مع كرات اللحم مقدمة

بصلصة الطماطم
٣٠ درهم

باستا مخبوزة
باستا مع لحم ديك رومي
محضر بصلصة الطماطم

والجبنة
٤٠ درهم

بانكيك بالتوت
بانكيك طازجة مقدمة مع

التوت المحلى وشراب القيقب
٤٠ درهم

سندويش كاتربيلر
صدر الدجاج مع الخيار

٣٠ درهم

ميلك شيك الموز
ميلك شيك الموز الطازج

مع التوت
٣٠ درهم

كابكيك
كابكيك الشوكوالته مع

آيسكريم الموفنبيك
٣٥ درهم

حلوى القوس قزح
حلوى بطعم الفواكه

٣٥ درهم


