
W E  A P P R E C I A T E
T H E  F R E N C H E R

T H I N G S  I N  L I F E

Like the French, we care about fresh, 
quality ingredients. We work closely with 
our suppliers to ensure we bring in the 

best product available on the day. 

 A L L  D AY  B R E A K F A S T

Pancakes
Chocolate nuts 79
Maple syrup & mixed berries 74

Pain Perdu 63
French toast brioche, blueberries

S TA R T E R S

Soupe du jour v 40
Seasonal soup, our sourdough bread

Mini Merguez sausages, ancho sauce aïoli 57

Burrata v 68
Peaches, beetroot, cherry tomatoes,
basil & mint, lemon & honey dressing

Salmon tartare 66
Salmon tartare, avocado, crostini,
lemon dressing

Cheese Board 47
Camembert, blue cheese, goats’ cheese,
Gruyère, Aubaine bread selection, grapes,
celery, apples, dried apricots, walnuts

S A L A D S

Superfood salad v 58 
Quinoa, courgette, aubergine, peas, 
tenderstem broccoli, mung bean sprouts, 
alfalfa, pomegranate, mixed leaves, 
mixed seeds, French dressing

 Add corn fed chicken breast 39

Add halloumi 26

Goat cheese salad v 58
Warm goats’ cheese, cereal toast, 
baby gem lettuce, mixed leaves, 
apple, grapes, walnuts, French dressing

Chicken Caesar salad 83 
Baby gem lettuce, corn fed chicken 
breast Parmesan, rosemary croutons,
anchovy Caesar dressing

S A N D W I C H E S

Aubaine burger 89
Sliced beef fillet, Gruyère, shredded 
iceberg lettuce, beef tomato, honey 
and truffle mayonnaise, brioche bun, fries

Wagyu burger 110
100% Highland wagyu beef, Cheddar, 
shredded iceberg lettuce, beef tomato, 
green peppercorn mayonnaise, homemade 
ketchup, honey mustard, brioche bun, fries

Spicy chicken & avocado brioche 68
Grilled chicken in cayenne pepper,
avocado, tomato, rocket,
brioche bun, fries

PA S TA  A N D  R I S O T TO

Lobster spaghetti 152
Lobster, spaghetti, lobster bisque, 
roasted cherry tomatoes, basil cress

Rigatoni Arrabiata 79
Rigatoni pasta, spicy tomato sauce,
eggplant, black olives and basil cress

Wild mushroom risotto 89
Arborio rice, wild mushrooms, parmesan

M A I N  C O U R S E S

Provençale lamb duo 100
Roasted lamb rack, rosemary & garlic
braised lamb breast, sautéed Niçoise
vegetables, black olive crumble

Chicken paillard 89
Butterfly chicken breast, Kalamata olives, 
green beans, shallots, pistachios, pesto, 
sundried tomatoes, rocket, fries

Chicken schnitzel 89
Panko-crusted chicken breast, Kalamata
olives, green beans, pistachios, pesto,
sundried tomatoes, rocket, fries

Sea bass 95
Seared sea bass, carrot purée, 
tenderstem broccoli, confit lemon, 
sundried tomato dressing

Ribeye   142
Ribeye (280g), roasted tomatoes, mixed leaves, 
truffle and Parmesan thick-cut chips

Choice of sauce 
Béarnaise
Mushroom 
Peppercorn

S I D E S

Fries v, df 23

Mashed potato v 23

Half avocado v, df 23
Pink grapefruit, pomegranate, basil, lemon oil

Grilled chilli tenderstem broccoli v, df 23

R A M A D A N  S P E C I A L

L a m b  S h a n k  99 
Braised lamb with zaatar dressing
and spiced couscous

R A M A D A N  B E V E R A G E S

Jallab 25

Amareddine 25

Tamer Hindi 25

Karak Chai 22

Moroccan tea 22

Dates Smoothie 28

Saffron Latte 34

D E S S E R T S

Profiteroles filled with Chantilly, chocolate sauce, vanilla ice cream 45

Dark chocolate and pecan nut brownie, mascarpone Chantilly, chocolate sauce, vanilla ice cream 40

Vanilla crème brûlée, coffee Chantilly, biscuit crumble 42

Saffron milkcake 35

Passion fruit cheesecake 37

Chocolate éclair 27

Mille-Feuille 34

Pistachio & raspberry cake  34

Raspberry tart 37

Macaroon 12

Fruit platter 65

Please let us know if you have any allergies or intolerances.
@aubainedubai    #aubainerestaurant

v - vegetarian / df - dairy free / All prices are inclusive of VAT
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فطور طوال اليوم

بانكيك
79 مع شوكوالته 
74 مع التوت و قطر المابل والكريمة 

63 فرنش توست مع التوت 

المقبالت

40 حساء اليوم 
حساء الموسم مع الخبز

57 نقانق الميرغيز مع صلصة الفلفل 

68 جبنة بوراتا 
جبنة بوراتا مع الخوخ ، الشمندر ، طماطم الكرزية، 

الريحان والنعناع مع صلصة الليمون والعسل

66 تارتار السلمون 
تارتار سمك السلمون، موس البروكولي،  صلصة 

الليمون ،بقدونس الرشاد ، خبز كروستيني محمص

87 طبق األجبان 
جبن كاممبارت ، الجبن األزرق ، جبن الماعز ، غروير ، خبز اوبين 

المشكل، عنب ،كرفس ،تفاح ، المشمش المجفف ، الجوز

السلطات

58 سلطة سوبر فود 
كينوا، كوسا، الباذنجان، البازالء، البروكلى،

براعم الفاصولياء، برسيم، رمان، خس،
والبذور مشكلة مع الصلصة الفرنسية

39                  إضافة دجاج 
28                  إضافة جبن حلومي 

58 سلطة جبن الماعز 
جبن الماعز الساخنة على خبز التوست،

سلطة خضراء، تفاح، عنب و جوز

83 سلطة سيزر  
سلطة سيزر أوبين مع الدجاج تقدم

مع صلصة سيزر باألنشوفي

السندويشات

89 برغر فيليه »أوبين« 
برغر فيليه اللحم »أوبين« ) 120 غرام(،

بطاطا مقلية و سلطة الملفوف
جبنة غرويير، خس،  بندورة

110 برغر واغو 
100% لحم البقر واغو من المرتفعات، جبن

الشيدر،خس مفروم، طماطم، مايونيز
الفلفل األخضر،  صلصة العسل مع البصل

و الخردل، كراميل بريوش، خس مشكل
يقدم مع البطاطا المقلية

68 الدجاج الحار مع االفوكادو 
الدجاج المشوي مع فلفل الكايين،

افوكادو ، طماطم ، خس الروكا،
يقدم مع البطاطا المقلية

الباستا و الريزوتو

152 سباغتي اللوبستر 
سباغيتي ، لوبستر، طماطم، كريمة و ريحان

79 ريغاتوني أرابياتا 
صلصة الطماطم الحارة، الريحان، باذنجان

و زيتون أسود

89 ريزوتو الفطر 
أرز األربوريو مع الفطر، راديكتشيو، 

و جبنة البارميزان

األطباق الرئيسية

100 لحم خروف بروفنسال 
لحم الضان المشوي مع الروزماري و الثوم
يقدم مع الخضار المقلية و صلصة نيسواز

الجافة و زيتون كاالماتا

89 دجاج بايار 
صدر دجاج مشوي، فستق، صلصة البيستو،
زيتون الكاالماتا، طماطم مجففة وجرجير

89 دجاج شنيتزل 
دجاج مقلي، صلصة البيستو، فستق،

 زيتون الكاالماتا، طماطم مجففة وجرجير

95 سمك القاروص 
سمك القاروص مع حساء الجزر و القرنبيط،

والليمون ، وصلصة الطماطم المجففة

142 شريحة ريب أي 
شريحة ريب أي )250 غ( ،طماطم مشوية،

خس مشكل ، يقدم مع البطاطا العريضة
 والكمأه مع جبن البارميزان                                                                                                 

               إختر صلصتك المفضلة:
                 بيرنيز

                 الفطر
                 الفلفل

األطباق الجانبية

23 بطاطا مقلية 

23 بطاطا مهروسة 

23 نصف أفوكادو 
مع جريب فروت والرمان ، الريحان ، زيت الليمون

23 البروكولي المشوي مع الفلفل الحار 

مشروبات رمضان

25 جالب 

25 قمر الدين 

25 تمر هندي 

22 شاي كرك 

22 شاي مغربي 

28 سموزي بالتمر 

34 التيه بالزعفران 

الحلويات

45 بروفيترول بكريم الشانتيلي، صلصة الشوكوالته، أيس كريم الفانيليا 

40  براوني الشوكوالته الداكنة و جوز البقان، مسكربون شانتيلي صلصة الشوكوالته، أيس كريم الفانيليا 

42 كريم بروليه بنكهة الفانيليا، كريم الشانتيلي بنكهة القهوة والبسكوت 

35 ميلك كيك بالزعفران 

37 تشيز كيك بنكهة الباشن فروت 

27 إكلير الشوكوالته 

34 ميل فوي 

34 كيك الفستق و توت العليق 

37 تارت توت العليق 

12 ماكارون 

65 طبق فواكه 

خاص برمضان

99 لحم خروف مطهو مع صلصة الزعتر 
و كوسكوس

في حالة الحساسية الرجاء إعالم الموظفين
@aubainedubai    #aubainerestaurant


