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N E W  I T E M S

D I M  S U M

C O L D  A P P E T I Z E R S
A N D  S A L A D S

F R O M  T H E  S E A

BLACK PEPPER WOLFBERRY SHUI MAI 50 SR

chicken, black pepper, shallots, Wol�erry R I C E  &  N O O D L E S

H O T  A P P E T I Z E R S

CANTONESE DUCK SALAD 120 SR

aromatic duck, yuzu sesame dressing, mixed shiso,

pomegranate, baby spinach, fried lotus, shallots,

yellow frisee, pine nuts, baked almonds

KOU SHUI CHICKEN 98 SR

roasted chicken, pecan nuts, honey sesame dressing,

shallots, coriander, dill, sesame seeds

ROASTED DUCK BUN 65 SR

roasted duck, coriander, squid ink, homemade

Hou Sin sauce, sesame seeds

BEANCURD TREASURE POUCH 50 SR

beancurd skin, carrot, shitake mushroom, water 

chestnut, sweet corn, Chinese cabbage, edamame,

glass noodles, onion, garlic

SPICY LOBSTER DUMPLING 280 SR

lobster, asparagus, water chestnut, carrot, singapore

sauce

ROASTED ROYAL PEKING DUCK 468 SR

roasted duck, pancake, cucumber, spring onion, beancurd

skin, homemade Hoisain sauce, plum sauce, sesame sauce

LEMONGRASS LOBSTER TAIL

Shitake mushroom, chili, garlic, onion, soybean chili

sauce, oyster sauce, sesame oil

LOBSTER CLAYPOT

lobster, Chinese cabbage, shitake mushroom, shimeji

mushroom, snow peas, water chestnut, green pepper, red

pepper, Singapore chili sauce, soy sauce, oyster sauce

HONG KONG BI FENG TANG
TIGER PRAWN

200 SR

prawn, bread crums, potato chips, dried chili, spring

onion, chili powder, salt pepper

WOK FRIED SEAFOOD UDON NOODLES 110 SR

Udon noodles, prawn, scallop, butter, parmesan

cheese, coriander, oyster sauce, soy sauce,

bonito flakes

V E G E T A B L E S

DUAL STYLE BROCCOLI WITH
PINE NUTS

118 SR

broccoli, broccoli leaves, pine nuts, wol�erry, garlic

D E S S E R T S

HONG KONG FRENCH TOAST 80 SR

fried toasted bread, crunchy peanut butter

filling, vanilla ice cream

MARKET PRICE

MARKET PRICE
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C O L D  A P P E T I Z E R S

NEW STYLE SALMON SASHIMI 198 SR

D I M  S U M

CRYSTAL SHRIMP DUMPLING

salmon, papaya, sesame seeds, Szechuan tru�e 

sauce - 410 Cal.

shrimp, water chestnut, carrot - 300 Cal.

55 SR

LOBSTER CLAW SALAD 180 SR

lobster claw, avocado, mango, miso 

yuzu dressing

SZECHUAN HOT AND SOUR SOUP 83 SR

shrimp, chicken, tofu, black fungus - 240 Cal.

SWEET CORN SOUP 72 SR

chicken, sweet corn cream,

egg white, chicken consommé - 230 Cal.

SPICY MAYO CHICKEN ROLL

S O U P

chicken, cucumber, red shiso cress, spicy 

mayo sauce - 640 Cal.

VEGETABLE SPRING ROLL

72 SR

Chinese cabbage, carrot, snow pea, black fungus, 

sweet turnip, glass noodle - 190 Cal.

WAGYU PUFF

66 SR

Wagyu beef, mushroom, curry leaf, onion,

black pepper mayonnaise dip - 480 Cal.

KUNAFA PRAWN DUMPLING

72 SR

prawn, asparagus, carrot, homemade 

chili garlic sauce dip - 260 Cal.

POTATO DUMPLING

72 SR

potato, black tru�e, shitake mushroom,

coriander - 190 Cal.

STEAMED DIMSUM PLATTER

50 SR

A selection of 4 Dim Sum of each filling

143 SR

h o t  A P P E T I Z E R S

SZECHUAN AROMATIC CRISPY DUCK 253 SR

deep fried duck, scallion, cucumber,

homemade pancake, plum sauce - 590 Cal.

CRISPY SEAWEED 66 SR

seaweed, crushed cashew nuts - 270 Cal.

CRISPY WASABI PRAWN 143 SR

prawn, mango, toast, wasabi mayonnaise - 620 Cal.

SPICY MAYO PRAWN 132 SR

tiger prawn, sesame seed, cucumber

chili salsa mayonnaise - 510 Cal.

SESAME PRAWN TOAST 94 SR

prawn, bread, sesame seeds, hoisin

mayonnaise dip - 200 Cal.

CRISPY SHRIMP YOU TIAO 94 SR

shrimp, Chinese crispy doughnut, black 

sesame tru�e dressing

FRIED CALAMARI WITH BLACK PEPPER 176 SR

prawn, bread, sesame seeds, hoisin

mayonnaise dip - 200 Cal.

SMOKED CORN CHICKEN 94 SR

chicken, miso paste, spring onion,

sugar coated - 360 Cal.

WAGYU SAIDOSI 143 SR

Wagyu beef, beancurd skin, black pepper

mayonnaise - 380 Cal.

CHICKEN LETTUCE WRAP 94 SR

minced chicken, mushroom, 

mixed vegetables, iceberg lettuce - 260 Cal.
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f r o m  t h e  l a n d

KUNG PO CHICKEN 154 SR

chicken, cashew nuts, dried chili, 

ginger, black vinegar - 490 Cal.

SWEET AND SOUR CHICKEN 154 SR

chicken, pineapple, capsicums, 

sweet and sour sauce -  430 Cal.

SANPEI CHICKEN CLAYPOT 154 SR

chicken, Thai sweet basil, shallot, chili - 720 Cal.

BLACK PEPPER WAGYU TENDERLOIN 473 SR

Wagyu beef, onion, garlic, black

pepper sauce - 590 Cal.

BLACK BEAN ANGUS BEEF 242 SR

Angus beef, mushroom, green capsicum,

black bean sauce - 430 Cal.

WOK STYLE KOREAN ANGUS BEEF 242 SR

Angus beef, yellow capsicum, red chili,

garlic, onion, Korean sauce - 490 Cal.

CRISPY SZECHUAN ANGUS BEEF 242 SR

chicken, sweet Szechuan sauce -  780 Cal.

CHONG QING STYLE LAMB CHOP 280 SR

lamb rack, evaporated milk, Mongolian sauce, curry

powder, dried chili, curry leaves, egg

R I C E  A N D  N O O D L E S

F R O M  T H E  S E A

SINGAPORE CHILI TIGER PRAWN 198 SR

tiger prawn, water chestnut, black fungus,

Singapore chili sauce  - 455 Cal.

GREEN CURRY PRAWN 198 SR

prawn, almond flakes, green curry sauce - 485 Cal.

STEAMED JASMINE RICE 39 SR

EGG FRIED RICE 50 SR

VEGETABLE FRIED RICE 50 SR

mixed vegetables, edamame - 220 cal. 

BLACK PEPPER SEAFOOD
UDON NOODLES

110 SR

udon noodle, scallop, prawn, baby squid,

shitake mushroom,  butter black pepper sauce - 610 Cal.
BLACK PEPPER MIXED VEGETABLES 116 SR

shimeji mushroom, shitake sushroom,

eryngii mushroom, asparagus, lotus root,

black fungus, carrot - 90 Cal.

ASIAN RICE NOODLES 66 SR

rice vermicelli, egg, pineapple, cabbage, 

Namya sauce - 455 Cal.

GARLIC RICE 50 SR

VEGETABLE NOODLES 66 SR

V E G E T A B L E S

STEAMED NAJEL FILLET 
CONTONESE STYLE

220 SR

ginger, spring onion, superior soy sauce - 320 Cal.

STEAMED SPICY NAJEL 220 SR

najel fillet, Tobiko caviar, kumquat,

snow pea, spicy peanut sauce - 730 Cal.

WOK STYLE ROCK LOBSTER WITH
BLACK BEAN SAUCE

MARKET
PRICE

lobster, homemade noodles, black bean

sauce - 1360 Cal.
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D E S S E R T S

c o l d  b e v e r a g e s

CHOCOLATE MOELLEUX 80 SR

warm dark chocolate melting moelleux,

vanilla ice cream

SORBETS 60 SR

assorted refreshing sorbet selection

TOFFEES 70 SR

banana, pineapple, and apple fritters with

vanilla ice cream

CHOCOLATE SOUFFLÉ 80 SR

dark chocolate sou�é with Szechuan

ice cream

HIBISCUS MARTINI 55 SR

HOMEMADE LEMONADE 28 SR

FRESH ORANGE JUICE 25 SR

hibiscus tea, raspberry, black berry, blueberry

MING 55 SR

raspberry syrup, rose water, ginger ale , lime juice

THE PROMISE 55 SR

hibiscus , apple juice, honey, lemon juice

WINTER FALL 55 SR

FRESH CARROT JUICE 25 SR

PASSION FRUIT MOJITO 28 SR

CLASSIC MOJITO 28 SR

MIX BERRIES MOJITO 50 SR

SAUDI COOL 66 SR

EVIAN LARGE WATER 25 SR

EVIAN SMALL WATER 15 SR

BEER 22 SR

APPLE CIDER SMALL 17 SR

APPLE CIDER LARGE 33 SR

SOFT DRINKS 18 SR

t e a  i n f u s i o n

c o f f e e

CHAMOMILE 24 SR

JASMINE TEA 24 SR

EARL GREY 24 SR

ENGLISH BREAKFAST 24 SR

ESPRESSO 24 SR

AMERICANO 24 SR

LATTE 24 SR

CAPPUCCINO 24 SR

sake 0%, almond, yuzu, water

TROPICAL STAR 55 SR

whiskey 0%, mint tea, pineapple juice, vanilla, lemon juice

LYCHEE GRACE 55 SR

lychee, mandarin juice, vanilla, lemon juice

S I G N a T U R E  M O C K T A I L S
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اصناف جديدة

سلطات
و مقبالت باردة

دجاج كو شــوي : دجاج
السيشــوان مع الَشــطه

98 SR

دجــاج مشــوي ، جوز البقــان ، صلصة
السمســم بالعســل ، الكــراث ، الكزبرة 

الشــبت ، بذور السمســم  

SR 120ســلطة البــط الكانتونيــة

بــط معطــر ، صلصــة يوزو ، سمســم ، خليط
شــيزو ، رمــان ، ســبانخ صغيرة ، لوتــس مقلي 

كــراث ، فريزيــه أصفــر ، صنوبر ، شــرائح لــوز محمصة  

SR 65البــط المشــوي فــي الخبز 

بــط محًمــر ، كزبــرة ،  حبار ، صلصــة هومماك
هوى ، بذور السمســم 

فطائــر بالبخار شــوي ماي
بالفلفــل ا±ســود 

50 SR

فخــذ دجاج ، صدر دجــاج ، فلفل
أســود ، كراث ، كــرز الغوجي 

ديم سوم

مأكوالت
البحرية 

SR 50كيــس كنــز توفو

عجينــه الصويــا ، جــزر ، فطر شــيتاكي ، كســتناء  ، ذرة
حلــوة ، ملفــوف صينــي ، ادامامي ، شــعيرية 

شــفافة ، بصــل ، ثوم 

SR 280فطائــر أســتاكوزا الحراق

أســتاكوزا ، هليــون ، كســتناء ، جــزر ، صلصة ســنغافورية

مقبالت حارة

SR 468بــط بكين المشــوي

بــط محًمــر ، بــان كيك ، خيــار ، بصل أخضــر ، عجينة
فــول الصويــا ، صلصــة هويســين منزليــة ، صلصة 

البرقــوق ، صلصة السمســم 

أســتاكوزا مع فــول الصويا
بالفلفــل الحــار 

قيمة الســوق

قيمة الســوق

فطــر شــيتاكي ، فلفــل حار ، ثــوم ، بصل ، صويــا البينا
وصلصــة الفلفــل الحــار ، صلصــة المحار ، زيت السمســم 

أســتاكوزا مطــوة داخل
وعــاء الفخار 

أســتاكوزا ، ملفــوف صينــي ، فطــر شــيتاكي طازج ، فطر
شــيميجي ، بــازالء ،  كســتناء ، فلفــل أخضــر ، فلفل 

أحمــر ، صلصــة فلفــل ســنغافورية ،  صلصــة صويــا ، صلصة محار 

الجمبــري بوصفــة تايفــون شــيلتر
بفتــات خبــز المقرمشــة و التوابــل الخاصــة 

200 SR

روبيــان ، بقســماط ، رقائــق بطاطــس ، فلفل حار
مجفــف ، بصــل أخضــر ، مســحوق الفلفل 

الحــار ، ملــح فلفل 

أطباق ا±رز
والَشعيرية

المأكــوالت البحريــة المقليــة علــى 
الطــاوة مــع شــعيرية علــى طريقة أودون 

110 SR

شــعيرية أودون ، روبيــان ، اســكالوب ، زبــدة ، جبنة
بارميــزان ، كزبــرة ، صلصــة المحــار ، صلصــة الصويا ، رقائــق بونيتو 

الخضار أطباق 
SR 118أنصــاف بروكلــي  بالصنوبــر

بروكلــي ، رقائــق بروكلــي ، صنوبــر ، كرز الغوجي ، ثــوم مقلي

حلويات

حلــى الخبــز  الفرنســي المحمــص
 مــن هونــج كونج 

80 SR

حشــوة زبــدة الفول الســوداني  مع آيــس كريم الموز



SR 253بــط سيشــوان مقرمش

بــط مقلــي ، بصــل أخضــر ، خيار ، بان كيــك محلي
الصنــع ، صلصــة البرقوق 

SR 66أعشــاب بحرية مقرمشــة

أعشــاب بحريــة مقرمشــة مع مكســرات الكاجــو المطحون

SR 143روبيــان وســابي مقرمش

روبيــان، مانجو، توســت وســابي مايونيز

SR 132روبيــان بالمايونيــز الحــراق 

جمبــري النمــر ، بذور السمســم ، الخيار
والصلصــة والمايونيــز 

SR 94توســت بالسمســم والروبيان

روبيــان ، خبــز ، بذور سمســم ، مايونيز هويســين

أعــواد الروبيان
المقرمــش : يــو تياو 

94 SR

روبيــان ، دونــات صينــي مقرمــش ، صلصة ترافل
بالسمســم ا�سود 

كاليمــاري مقلــي مع
الشــطة الحارة 

176 SR

خيــار بصــل أخضر أو   زبــدة فلفل حار

دجــاج مدخــن و مغَلف
بالصلصــة الحمــراء الخاَصــة 

94 SR

دجــاج ، معجــون ميســو ، بصــل أخضر ، مغلف بالســكر

SR 143لحــم الواغيــو وصفــة توكي

لحــم واغيــو ، طبقة فــول الصويــا ، مايونيز بالفلفل ا�ســود

SR 94لفائــف دجــاج بالخس

دجــاج مفروم ، مشــروم ، خضروات مشــكلة ، خس آيســبرغ 
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سلطات
و مقبالت باردة

ســالمون ساشــيمي في 
وصفتــه الجديــدة 

198 SR

ســمك الســلمون والبابايا وبذور السمســم
وصلصــة سيشــوان الكمأة 

شــوربة سيشــوان حار
وحامض 

83 SR

الروبيــان والدجــاج والتوفو والفطر ا�ســود

SR 55فطائــر روبيان كريســتال

روبيــان ، ماء كســتناء ، جزر

ديم سوم

شوربة

SR 72رول دجــاج بالمايونيــز الحــار

دجــاج ، خيــار ، شــيزو أحمــر ، صلصــة المايونيز الحارة

SR 66ســبرينج رول خضــار

ملفــوف  ، فطــر أســود ، جزر ، بــازالء ثلجية

SR 72فطائــر روبيــان بالكنافه

روبيــان ، هليــون ، جــزر ، صلصــة الفلفــل الحار والثوم 

عجينــة الباف بحشــوة
لحــم الواغيو 

72 SR

أوراق كاري ، بصــل ، فلفل أســود مــع صلصــة المايونيز

SR 50فطائــر البطاطس

بطاطــس ، كمــأ أســود ، فطر شــيتاكي ، كزبرة 

SR 143ديــم ســوم مطهــو علــى البخار  

زالبيــة جمبــري  بالزعفــران  ، زالبية روبيان
كريســتالية ، زالبيــة لحــم بقــري ، زالبية دجاج 

SR 180ســلطة أستاكوزا

 مخالــب أســتاكوزا مــع مانجة و صلصــة الميزو

SR 72شــوربة الــذرة الحلــوة بالدجاج

دجــاج مفــروم ، كريمة الذرة
الحلــوة ،  بيــض ،  الدجاج 

مقبالت
حارة 



ســمك الناجــل فيليــه مطهــو 
علــى البخــار علــى طريقــة كونتونيــز 

مأكوالت
البحرية 

زنجبيــل وبصــل أخضــر وصلصة الصويــا الممتازة

ســمك الناجــل الحراق 
مطهــو علــى البخار 

220 SR

يليــه ناجــل ، توبيكــو كافيــار ، كومكوات ، بازالء
ثلجيــة ، صلصــة الفول الســوداني الحارة 

أســتاكوزا مقلــي على
الطــاوة مــع صلصــة الفاصوليا الســوداء 

قيمة الســوق

لوبســتر ، معكرونــة منزليــة ، صلصــة الفاصوليا الســوداء

الخضار أطباق 

خضــار مشــكلة متَبلــة 
بالفلفــل ا±ســود 

116 SR

باذنجــان ، فطــر شــيتاكي ، صلصــة هوزين حار

طبــق من ســنغافورة 
روبيــان حار 

198 SR

جمبــري  ، كســتناء  ، فطــر أســود ، صلصــة الفلفل
ــنغافورية  الحار الس

SR 198روبيــان الــكاري ا±خضر

روبيــان ، رقائق اللــوز ، صلصة الــكاري الخضراء

أطباق ا±رز
والَشعيرية

المأكــوالت البحريــة المقليــة علــى 
الطــاوة مــع شــعيرية علــى طريقة أودون 

110 SR

SR 39أرز الياســمين علــى البخــار

SR 50أرز مقلــي بالبيــض

SR 50أرز بالثــوم

SR 50أرز مقلــي بالخضــار

SR 66شــعيرية ا±رز اµســيوي

SR 66شــعيرية بالخضــار

220 SR  

 

 

.

               

دجــاج متًبــل كونغ بو

لحوم
ودواجن

 دجــاج ، كاجــو ، فلفــل حــار مجفف ، زنجبيل ، خل أســود

SR 154دجــاج حلو وحامض

دجــاج ، أنانــاس ، فليفلــة ، صلصة حلــوة وحامضة

دجــاج ســانبي كاليبوت
 بالتوابــل و الريحــان 

154 SR

دجــاج ، ريحــان تايالنــدي حلو ، كــراث ، فلفل حار

واغيــو تندرلويــن 
بالفلفــل ا±ســود 

473 SR

لحــم بقــري تندرلــون واغيو ، بصل ، ثــوم ، صلصة
الفلفل ا�ســود 

لحــم أنجــوس مع 
الفاصوليــا الســوداء 

242 SR

لحــم أنجــوس ، مشــروم ، فلفل أخضــر ، صلصة
الفاصوليا الســوداء 

لحــم أنجــوس  مقلــي على 
الطــاوة بالطريقــة الكوريــة 

242 SR

فلفــل أصفــر ، فلفــل أحمــر ، ثوم ، بصــل ، صلصة كورية

لحــم أنجــوس مقرمش
بخلطــة السيشــوان 

242 SR

لحــم أنغوس، صلصة سيشــوان حلوة, مكســرات
الكاجــو المطحون 

أوصــال لحم ضأن تشــونغ 
تشــينغ ســتايل 

280 SR

شــرائح لحــم ، حليــب مبخر ، صلصــة منغولية ، مســحوق
كاري ، فلفــل حــار ، أوراق كاري ، بيــض 

154 SR



 

 

 

.

               

موكتيل

SR 28باشــن فــروت موجيتو

SR 28كالســيك موهيتو

SR 28تــوت مشــًكل موهيتو 

الشاي نكهات 
SR 24باشــن فــروت موجيتو

SR 24كالســيك موهيتو

SR 24تــوت مشــًكل موهيتو 

SR 24كاركاريــه مارتينــي 

قهوة
SR 24اسبريسو

SR 24امريكانو

SR 24التي

SR 24 كابوشــينو

SR 28ليمونادة

SR 25عصيــر البرتقال

SR 25عصيــر الجزر

SR 66ســعودي كول

SR 25ميــاه كبيرة مســتوردة

SR 15ميــاه صغيرة مســتوردة

SR 22البيرة

SR 17عصيــر التفــاح صغير

SR 33عصيــر التفــاح كبير

SR 18مشــروبات غازية

الحلو

SR 80فونــدان شــوكوالتة مميزة

شــوكوالتة ذائبة دافئــة ، آيس كريــم فانيليا

SR 80ســوفليه شــوكوالتة مميزة

شــوكوالتة ســوفلي 70٪ ، آيــس كريــم فانيليا ، صوص
شــوكوالتة داكنة 

ســوربيه 60 ريــال - ســوربيه المانجو ، ليتشــي
ســوربيه ، ســوربيه التــوت - 228 كالوري 

SR 60تشــكيلة منعشــة مــن الســوربيه

SR 70توفي

توفــي تفــاح 60 ريال - 530 كالــوري. موز - 570 كالوري
أنانــاس - 620 كالــوري. الليتشــي - 670 كالوري

SR 55مينج

شــراب التوت ومــاء الــورد والزنجبيل وعصيــر الليمون

SR 55كوكتيــل الشــتاء 

نكهــة اللــوز الحلــو ، يوزو ، ماء

ويســكي 0٪ ، شــاي بالنعنــاع ، عصير
أنانــاس ، فانيليــا ، عصيــر ليمون 

SR 55النجمة االســتوائية

SR 55ليتشــي غريس

ليتشــي  مــع يوســفي و ففانيالو عصيــر ليمون

عصيــر التفاح والعســل وعصيــر الليمون

SR 55الكركديــه الخاص

ــه مارتيني SR 55كاركاري

شــاي كاركاديــه مــع توت العليق ، توت أســود ، توت أزرق

مشروبات


