




  IGNATURE DISHES
香宫经典

北京烤鸭
PEKING DUCK
بط بكيني

整只

Whole set   475
كاملة بطة 

半只

Half set    290
بطة نصف 

酱料
Additional set of condiments     30 each
التوابل والبهارات

鸭酱

Duck sauce (s) (n)
صلصة هويسين (ث) (م)

芝麻酱

Sesame sauce (s) (n)
صلصة السمسم (ث) (م)

蒜蓉酱

Garlic sauce 
الثوم صلصة 

黄瓜条

Cucumber
خيار

葱

Leek
كراث

胡萝卜

Carrot
جزر

糖

Sugar 
سكر

糖醋海鲈鱼

Deep-fried seabream in   198

sweet and sour sauce (s)

الصلصة مع  المقلي  مرجان  سمك 
(ث)  الحامضة  الحلوة 

鲜虾红米肠粉

Cheung Fun red rice roll    68 

with prawn (s)

ا�رز ا�حمر مع روبيان
تشانغ فان (ث)

ا�طباق الخاصة بالمطعم

(n) 含坚果类    (s) 含贝类         (v) 素食
(n) Contains Nuts (s) Contains Shellfish (v) Vegetarian 以上价格已包含7%政府税，10%服务费和5%增值税

All prices are inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
أطباق نباتية      (ن)                 أطباق تحتوي على المحار     (ث)         يحتوي على مكسرات     (م)  لرجاء إعالمنا في حال وجود أي مسببات للتحسس. جميع االسعار بالدرهم االماراتي شاملة ١٠٪ خدمة ٧٪ رسوم البلدية و ٥٪ ضريبة الخدمة المضافة.
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DUCK DISHES
أطباق البط

(n) 含坚果类    (s) 含贝类         (v) 素食
(n) Contains Nuts (s) Contains Shellfish (v) Vegetarian 以上价格已包含7%政府税，10%服务费和5%增值税

All prices are inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
أطباق نباتية      (ن)                 أطباق تحتوي على المحار     (ث)         يحتوي على مكسرات     (م)  لرجاء إعالمنا في حال وجود أي مسببات للتحسس. جميع االسعار بالدرهم االماراتي شاملة ١٠٪ خدمة ٧٪ رسوم البلدية و ٥٪ ضريبة الخدمة المضافة.
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烤鸭精选  

什锦鸭丝 
Stir-fried duck meat with bean sprouts and mixed bell peppers   68
الفلفل أنواع  الفاصولياء، وتشكيلة من  براعم  المقلي مع  البط  لحم 
 
炒鸭松 
Sautéed minced duck           68
المشوح المفروم  البط  لحم 

椒盐鸭架 
Deep-fried duck bone with salt and pepper       68
والفلف الملح  المقلي مع  البط  عظم 
 
鸭骨豆腐汤 
Braised duck soup with Chinese cabbage and tofu     48
والتوفو الصيني  الملفوف  مع  ببطء  المطهوة  البط  شوربة 

额外单点
Additional orders
طلب إضافي

生菜
Lettuce leaf             10
أوراق الخس
 
鸭饼 
Duck pancake             20
البط بانكيك 





APPETIZERS
精美头盘 المقبالت

(n) 含坚果类    (s) 含贝类         (v) 素食
(n) Contains Nuts (s) Contains Shellfish (v) Vegetarian 以上价格已包含7%政府税，10%服务费和5%增值税

All prices are inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
أطباق نباتية      (ن)                 أطباق تحتوي على المحار     (ث)         يحتوي على مكسرات     (م)  لرجاء إعالمنا في حال وجود أي مسببات للتحسس. جميع االسعار بالدرهم االماراتي شاملة ١٠٪ خدمة ٧٪ رسوم البلدية و ٥٪ ضريبة الخدمة المضافة.
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香芒贵妃脆虾球 
Crispy prawn with mango  82
mayonnaise sauce (s) 
صلصة  مع  المقرمش  الروبيان 
والمايونيز(ث) المانجو 
 
烧汁卤水牛肉 
Braised beef with homemade  73
barbeque sauce
مع ببطء  المطهو  البقري  اللحم 
بالمطعم الخاصة  الشواء  صلصة 
 

樱桃鹅肝 
Foie gras with sweet   78
and sour sauce
كبد ا�وز مع الصلصة
والحامضة الحلوة 

香酥鸭 
Crispy duck with cucumber  58
in sweet chili sauce
الخيار، المقرمش مع  البط  لحم 
الحلو الفلفل  صلصة  مع 
 

蟹肉沙拉 
Crab salad (s)     58
(ث) السلطعون  سلطة 
 

水晶虾仁 
Marinated chilled prawn   68
balls with plum sauce (s)
المتبل مع الروبيان  كرات 
البرقوق (ث) صلصة 



(n) 含坚果类    (s) 含贝类         (v) 素食
(n) Contains Nuts (s) Contains Shellfish (v) Vegetarian 以上价格已包含7%政府税，10%服务费和5%增值税

All prices are inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
أطباق نباتية      (ن)                 أطباق تحتوي على المحار     (ث)         يحتوي على مكسرات     (م)  لرجاء إعالمنا في حال وجود أي مسببات للتحسس. جميع االسعار بالدرهم االماراتي شاملة ١٠٪ خدمة ٧٪ رسوم البلدية و ٥٪ ضريبة الخدمة المضافة.
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SOUPS
汤羹 الشوربات

酸辣汤 
Classic hot and sour soup with a choice of:
التالية: الخيارات  أحد  شوربة كالسيكية حارة وحامضة مع 
 
 全素酸辣汤 
 Seasonal vegetables and tofu (v)            50

(ن)            والتوفو  الموسمية  الخضروات 
 
 鸡丝酸辣汤 
 Minced chicken               58

المفروم              الدجاج   
 
 虾片紫菜酸辣汤 
 Sliced prawn and seaweed (s)             66

البحرية (ث)              الروبيان وا�عشاب   شرائح 
 
竹笙鸡腿鲜菌汤 
Double-boiled chicken soup with assorted           58
mushrooms and bamboo shoot
المزدوج مع الغلي  المطهوة بطريقة  الدجاج   شوربة 
الخيزران الفطر وأعواد  أنواع  تشكيلة من 
  
滋补龙虾汤 
Double-boiled lobster soup with goji berries (s)         128
المزدوج مع توت كوجي (ث) الغلي  المطهوة بطريقة  الجمبري  شوربة 
 
蟹肉芦笋豆腐羹 
Crab meat and asparagus soup with tofu (s)           68
التوفو (ث) والهليون مع  السلطعون  شوربة لحم 

纹丝豆腐粟米羹 
Sweet corn soup with tofu (v)              50
التوفو (ن) شوربة الذرة الحلوة مع 
 
养生羊肚菌澳鲍汤 
Australian abalone and yellow morel soup (s)        308
شوربة محار ا�بلون ا�سترالي مع فطر الموريل ا�صفر (ث) 



LIVE
SEAFOOD

生猛海鲜

(n) 含坚果类    (s) 含贝类         (v) 素食
(n) Contains Nuts (s) Contains Shellfish (v) Vegetarian 以上价格已包含7%政府税，10%服务费和5%增值税

All prices are inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
أطباق نباتية      (ن)                 أطباق تحتوي على المحار     (ث)         يحتوي على مكسرات     (م)  لرجاء إعالمنا في حال وجود أي مسببات للتحسس. جميع االسعار بالدرهم االماراتي شاملة ١٠٪ خدمة ٧٪ رسوم البلدية و ٥٪ ضريبة الخدمة المضافة.
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المأكوالت البحرية الحية

石斑（每100克） 
Garoupa (per 100 grams)       55
١٠٠ جرام) سمك الهامور (للـ 
 
青蟹（一只） 
Mud crab (s) (per piece)      388
(للقطعة) (ث)  الطيني  السلطعون 
 
波士顿龙虾 (一只) 
Boston lobster (s) per piece     488
(للقطعة) (ث)  بوسطن  البحر  سرطان 
 
澳大利亚龙虾（预定） 
Australian lobster (s) per 100 grams    148
Advance reservation required
١٠٠ جرام) سرطان بحر أسترالي (ث) (لكل 
مسبقًا الحجز  يجب 
 
阿拉斯加帝王蟹（预定） 
Alaskan king crab (s) per 100 grams   128
Advance reservation required
١٠٠ جرام) (للـ  سلطعون أالسكا الملكي (ث) 
مسبقًا الحجز  ليجب 
 

做法：炒球或清蒸
Choice of cooking style:
wok-fried or steamed
البخار أو على  القلي  الطهو:  خيارات أسلوب 

酱汁
Choice of sauce:
الصلصة:  خيارات 

   姜葱及酱汁
   Ginger and spring onion in
   superior soya sauce
في    ا�خضر  والبصل  الزنجبيل 
الفاخرة    الصويا  صلصة 

   四川香辣汁
   Sichuan spicy sauce
الحارة    سيشوان  صلصة 

   秘制黑椒汁
   Homemade black pepper sauce
صلصلة الفلفل ا�سود الخاصة بالمطعم   

   传统星洲汁
   Singaporean-style sweet chili sauce
صلصة الفلفل الحلو على الطريقة   
السينغافورية    

   特浓黑豉汁
   Braised black bean sauce
 صلصة الفاصولياء السوداء المطهوة ببطء   

   避风塘炒
   Cantonese-style with golden garlic
الطريقة    المحضرة على  ا�طباق   
الذهبي    الثوم  مع  الكانتونية 



(n) 含坚果类    (s) 含贝类         (v) 素食
(n) Contains Nuts (s) Contains Shellfish (v) Vegetarian 以上价格已包含7%政府税，10%服务费和5%增值税

All prices are inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
أطباق نباتية      (ن)                 أطباق تحتوي على المحار     (ث)         يحتوي على مكسرات     (م)  لرجاء إعالمنا في حال وجود أي مسببات للتحسس. جميع االسعار بالدرهم االماراتي شاملة ١٠٪ خدمة ٧٪ رسوم البلدية و ٥٪ ضريبة الخدمة المضافة.
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澳鲍烧鸡肉 

Braised emperor abalone   408

with chicken (s)

المطهو ا¿مبراطوري  ا�بلون  محار 
 ببطء مع الدجاج (ث)
 

避风塘大虾 

Cantonese-style golden     128

garlic king prawns with

dried chili (s)

روبيان ملكي محّضر بالثوم الذهبي وفق
الطريقة الكانتونية مع الفلفل الحار المجفف (ث)

蜜桃咕噜鸡 

Wok-fried chicken with peach    98

in sweet and sour sauce

بالصلصة الدراق  مع  المقلي  الدجاج 
والحامضة الحلوة   

黑椒牛柳粒 

Australian beef tenderloin  148

with black pepper sauce

ا�سترالي العجل  خاصرة  لحم 
الفلفل ا�سود  مع صلصة 
 

清炒鲜蘑芦笋虾仁 

Sautéed prawns with assorted  138

mushrooms and asparagus (s)

من  تشكيلة  مع  المشوح  الروبيان 
أنواع الفطر والهليون (ث)  

芙蓉炒蟹  

Wok-fried crab meat with        258

egg white and spring onions (s)

بياض مع  المقلي  السلطعون  لحم 
 البيض والبصل ا�خضر (ث)
 

CANTONESE
DISHES

粤式风味 ا�طباق الكانتونية



(n) 含坚果类    (s) 含贝类         (v) 素食
(n) Contains Nuts (s) Contains Shellfish (v) Vegetarian 以上价格已包含7%政府税，10%服务费和5%增值税

All prices are inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
أطباق نباتية      (ن)                 أطباق تحتوي على المحار     (ث)         يحتوي على مكسرات     (م)  لرجاء إعالمنا في حال وجود أي مسببات للتحسس. جميع االسعار بالدرهم االماراتي شاملة ١٠٪ خدمة ٧٪ رسوم البلدية و ٥٪ ضريبة الخدمة المضافة.
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川味翡翠斑球 
Wok-fried garoupa fillet with       158
spicy Sichuan sauce
فيليه سمك الهامور المقلي مع
صلصة سيشوان الحارة
 

宫保鸡丁 
Wok-fried Kung Pao style chicken (n)   98
الدجاج المقلي على طريقة كونج باو (م)
 

四川辣子鸡 

Deep-fried chicken breast with             98
dried chili and Sichuan pepper (n)
صدر الدجاج المقلي مع الفلفل المجفف
وفلفل سيشوان (م)
 

尖椒炒牛柳粒 
Sautéed Black Angus beef tenderloin  138
with fresh red chili and kailan root
لحم خاصرة عجل أنجوس ا�سود المشوح
 مع الفلفل ا�حمر وجذور البروكلي الصيني
 

四川麻辣软壳蟹 
Deep-fried soft shell crab with           108
dried chili and Sichuan pepper (s)
السلطعون طري القشرة المقلي مع الفلفل
المجفف وفلفل سيشوان (ث) 
  

四川香辣老虎虾 
Deep-fried tiger prawns       148
with spicy Sichuan sauce (s)
صلصة مع  المقلي  النمر  روبيان 
الحارة (ث)  سيشوان 
 

双椒炒鸡米 

Wok-fried minced chicken       118
with Chinese buns
المقلي المفروم  الدجاج 
الصيني الخبز  مع 
 

葱香川味回锅肉 
Wok-fried beef ribs        148
with spring onion
مع المقلية  العجل  أضالع 
ا�خضر البصل 
 

四川麻辣龙虾球 
Deep-fried lobster with dried      308
chili and Sichuan pepper (s)
المجفف الفلفل  مع  المقلي  كركند 
وفلفل سيشوان (ث)

  

Signature dish أطباق مميزة 

SICHUAN DELICACIES
川式风味 ا�طباق السيشوانية



(n) 含坚果类    (s) 含贝类         (v) 素食
(n) Contains Nuts (s) Contains Shellfish (v) Vegetarian 以上价格已包含7%政府税，10%服务费和5%增值税

All prices are inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
أطباق نباتية      (ن)                 أطباق تحتوي على المحار     (ث)         يحتوي على مكسرات     (م)  لرجاء إعالمنا في حال وجود أي مسببات للتحسس. جميع االسعار بالدرهم االماراتي شاملة ١٠٪ خدمة ٧٪ رسوم البلدية و ٥٪ ضريبة الخدمة المضافة.
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FUSION
时尚融合

ا�طباق المختلطة

芝麻香酥牛肉丝 

Crispy shredded beef with sesame seeds (n)          148

المقطع مع بذور السمسم (م) العجل  لحم 
 

红烧当地鲷鱼 

   Braised local seabream (s)             138

نار هادئة (ث) المطهو على  المحلي  المرجان  سمك 

XO 西芹炒带子 

Wok-fried scallops with celery in XO sauce (s)         188

أو (ث)  اسكالوب مقلي مع الكرفس بصلصة إكس 
 

孜然羊排 

Pan-fried lamb chops with cumin and parsley         108

والبقدونس الكمون  مع  المقلية  الضأن  لحم  قطع 
 

黑椒炒杂菌

Wok-fried mixed mushrooms with black pepper sauce (v)         78

الفلفل ا�سود (ن) المقلية مع صلصلة  الفطر  أنواع  تشكيلة من 
 

      Rooted in Nature من مصادر طبيعية 



(n) 含坚果类    (s) 含贝类         (v) 素食
(n) Contains Nuts (s) Contains Shellfish (v) Vegetarian 以上价格已包含7%政府税，10%服务费和5%增值税

All prices are inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
أطباق نباتية      (ن)                 أطباق تحتوي على المحار     (ث)         يحتوي على مكسرات     (م)  لرجاء إعالمنا في حال وجود أي مسببات للتحسس. جميع االسعار بالدرهم االماراتي شاملة ١٠٪ خدمة ٧٪ رسوم البلدية و ٥٪ ضريبة الخدمة المضافة.
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VEGETARIAN
蔬菜与豆腐 وجبة نباتية

黑松露锅贴豆腐 

Pan-fried tofu with black truffle sauce (v)  88
الكمأة السوداء (ن) توفو مقلي مع صلصة 

干煸四季豆 
Sautéed honey beans and dried chili (v)   58
(ن) المجفف  والفلفل  بالعسل  مشوحة  فاصولياء 
 

蒜蓉炒西兰花 
Sautéed broccoli with garlic sauce (v)   52
الثوم (ن) المشوح مع صلصة  البروكلي 
 

麻婆豆腐 
Mapo tofu with mixed vegetables (v)   68
مابو توفو مع خضار مشكلة (ن)
 

红烧家常豆腐 
Braised tofu with superior soya sauce (v)  52
توفو مطهو ببطء مع صلصة صويا فاخرة (ن)
 

荷塘月色 

Stir-fried seasonal vegetables (v)    58
(ن) مقلية  موسمية  خضار 
 

清炒小唐菜 
Stir-fried pak choi  (v)      52
(ن) ملفوف صيني مقلي 

蒜泥炒空心菜 
Stir-fried kangkong with garlic sauce (v)  66
الثوم (ن) المقلية مع صلصة  الماء  سبانخ 



(n) 含坚果类    (s) 含贝类         (v) 素食
(n) Contains Nuts (s) Contains Shellfish (v) Vegetarian 以上价格已包含7%政府税，10%服务费和5%增值税

All prices are inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
أطباق نباتية      (ن)                 أطباق تحتوي على المحار     (ث)         يحتوي على مكسرات     (م)  لرجاء إعالمنا في حال وجود أي مسببات للتحسس. جميع االسعار بالدرهم االماراتي شاملة ١٠٪ خدمة ٧٪ رسوم البلدية و ٥٪ ضريبة الخدمة المضافة.
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NOODLES & RICE
蔬菜与豆腐 أطباق ا�رز والنودلز

扬州什锦炒饭 
Yangzhou-style fried rice  55
with mixed vegetables (v)
أرز مقلي على طريقة يانجزهو مع  
(ن) الخضار  تشكيلة من 

干炒滑牛荷 
Stir-fried rice noodles with beef 78
اللحم بقري المقلية مع  ا�رز  نودلز 
 
鲍鱼捞饭(例) 
Braised abalone rice (s)      188
أرز محار ا�بلون المطهو ببطء (ث)
 
秘制炖牛肉面 
Braised beef noodle soup  88
البقري اللحم  نودلز  شوربة 
ببطء المطهوة 
 
海鲜云吞面 
Braised seafood wonton soup  78
with noodles (s)
المطهوة البحر  ثمار  فطائر  شوربة 
النودلز (ث) ببطء مع 
 
白米饭 
Steamed jasmine rice   20
أرز الياسمين المطهو على البخار

香葱蛋炒饭  
Fried rice with egg    50 
and spring onion (v)
أرز مقلي مع بيض وبصل أخضر (ن)
 
福建炒饭 
Fujian-style fried rice with  65
roasted duck and chicken  
أرز مقلي على الطريقة الفوجية
مع دجاج وبط مشوي

菠萝海鲜炒饭 
Seafood fried rice with   158
pineapple and vegetables (s)
البحر مع أرز مقلي بثمار 
ا�ناناس والخضار (ث)
 
香宫炒饭 
Shang Palace fried rice with    65
barbeque chicken and shrimp (s) 
أرز شانغ باالس المقلي مع الدجاج
المشوي (ث)  والروبيان 
 
墨鱼汁炒饭 
Fried rice with squid (s)    68
أرز مقلي مع الحبار (ث)
 



(n) 含坚果类    (s) 含贝类         (v) 素食
(n) Contains Nuts (s) Contains Shellfish (v) Vegetarian 以上价格已包含7%政府税，10%服务费和5%增值税

All prices are inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
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SIZZLING & CLAY POTS
川式风味 المأكوالت المتبلة والمقدمة بأطباق الفخار

一品海皇豆腐煲 
Stewed mixed seafood with   358
tofu in a clay pot (s)
التوفو البحر مع  ثمار  يخنة 
بطبق فخاري (ث)

神户牛肉 （任选一种做法:

黑椒炒. 蘑菇汁炒. 姜葱炒.

豆 豉炒） 

Sizzling wagyu beef with    328
a choice of sauce:
 Black pepper sauce
 Mushroom sauce
 Ginger and spring onion sauce
 Black bean sauce
واجيو البقري  اللحم  شرائح 
اختيارية: صلصة  مع 

ا�سود               الفلفل   صلصلة 
فطر               صلصة 
ا�خضر                والبصل  الزنجبيل  صلصلة 
السوداء               الفاصولياء  صلصة 
              

铁锅炖香辣鱼 
Stewed seabass with spicy   158
Sichuan sauce in a clay pot
القاروص مع صلصة سمك 
فخاري بطبق  السيشوان 

香煎烧汁银鳕鱼 
Pan-fried cod fish with   168
Chinese barbeque sauce
المقلي مع صلصة القد  سمك 
الصينية الشواء 

肉末烧茄子 
   Braised eggplant and                  68
mushrooms with minced
chicken
ببطء المطهو  والفطر  الباذنجان 
المفروم الدجاج  مع 

      Rooted in Nature من مصادر طبيعية 
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TRADITIONAL DUMPLINGS
传统点心 الفطائر التقليدية

一品鲍鱼酥 (3粒) 
Baked abalone puff (s) (3 pieces)   66
فطائر محار ا�بلون الطرية (ث) (٣ قطع)
 
避风塘虾饺 (3粒) 
Cantonese-style golden garlic    66
prawn dumplings (s) (3 pieces)
الثوم مع  المطهو  الروبيان  فطائر 
الكانتونية الطريقة  على  الذهبي 
(ث) (٣ قطع)

金箔松露烧麦 (3粒) 
Steamed chicken and shrimp   58
siew mai with truffle (s) (3 pieces)
وقريدس البخار  على  المطهو  الدجاج 
تشو ماي مع الكمأة (ث) (٣ قطع)
 
羊肉煎饺（3 粒） 
Pan-fried lamb dumplings (3 pieces)   58
المقلية (٣ قطع) الضأن  فطائر لحم 

蟹肉鱼子灌汤饺(一粒） 

Steamed chicken soup       38

dumplings with crab and

fish roll (s) (1 piece)

على المطهو  الدجاج  شوربة  فطائر 
ولفائف السلطعون  مع  البخار 
السمك (ث) (قطعة واحدة)

翡翠素水饺 (6粒) 

Handmade Chinese vegetable     58

dumplings (v) (6 pieces)

فطائر صينية بالخضار
محضرة يدويًا (ن) (٦ قطع)

牛肉水饺 (6粒) 

Handmade Chinese beef       66

dumplings (6 pieces)

البقري باللحم  صينية  فطائر 
محضرة يدويًا (٦ قطع)
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DESSERTS
甜品 أطباق التحلية

杨枝甘露 
Sweet sago and mango    58
with milk cream
المانجو حلوى ساجو مع 
الحليب كريمة  مع 
 

椰汁红枣糕 
Coconut and dates cake (n)   58
الهند والتمر (م) كعكة جوز 

巧克力球水果喷泉 
Chocolate sphere with mandarin  68
cream and vanilla ice cream (n)
الشوكوالتة مع كريمة كرات 
(م) الفانيال  ومثلجات  اليوسفي 
 

杂果冰粉 
Special Chinese liang fen jelly (n)  58
(م) الخاص  الصيني  ليانج فين  جيليه 
 

缤纷冰淇淋面包 
Baked bread with ice cream      58
and mixed fruit
اÏيس كريم المحمص مع  الخبز 
الفواكه من  وتشكيلة 
 
巧克力小笼包(3粒) 

Chocolate dumplings (n) (3 pieces)    58
فطائر الشوكوالتة (م) (٣ قطع)
 
红豆沙天鹅酥 
Baked swan puff with       58
red bean paste
والطازجة الطرية  البجعة  فطائر 
الحمراء الحبوب  مع دبس 
 

酥皮汤圆 
Baked glutinous rice ball       58
with black sesame paste (n)
كرات ا�رز الدبق الطازجة مع
دبس السمسم ا�سود (م)

Signature dish أطباق مميزة 



YUM CHA BRUNCH
周末早午茶

برانش يام تشا

208迪拉姆每位
AED 208 per person

Inclusive of soft drinks, mineral water
and jasmine tea 

338迪拉姆每位
AED338 per person

Inclusive of house wine, beer and spirits 
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YUM CHA BRUNCH
周末早午茶 برانش يام تشا

香宫蒸点
Steamed Dim Sum Selection
البخار على  المطهوة  سم  الديم  تشكيلة 

虾饺
Prawn dumplings (s)
الروبيان (ث) فطائر 

鱼籽鸡肉烧卖
Chicken dumplings with shrimp (s)
القريدس (ث) الدجاج مع  فطائر 

芦笋带子饺
Scallop dumplings with asparagus (s)
الهليون (ث) فطائر االسكالوب مع 

鸡肉叉烧包
Barbequed chicken bun
المشوي الدجاج  كعكة 

牛肉肠粉
Cheung fun with beef
البقري اللحم  تشانغ فان مع 

香炸点心
Fried Selection
المقلية المأكوالت  تشكيلة 

鲜虾春卷
Deep-fried prawn spring rolls (s)
(ث) المقلية  الروبيان  رولز  سبرينج 

素菜春卷
Deep-fried vegetable spring rolls (v)
(ن) المقلية  الخضراوات  رولز  سبرينج 

鸡肉炸云吞
Deep-fried chicken wonton
المقلي الدجاج  فطائر 

素肠粉
Cheung fun with mushrooms (v)
تشانغ فان مع الفطر (ن)

鲜虾红米肠粉
Red rice Cheung fun with prawns (s)
تشانغ فان ا�رز ا�حمر مع الروبيان (ث)

豉汁蒸凤爪
Steamed chicken feet with
black bean sauce (n)
البخار مع المطهوة على  الدجاج  أرجل 
(م) السوداء  الفاصولياء  صلصة 

灌汤鸡肉小笼包
Steamed Shanghainese chicken
dumplings
البخار على  المطهوة  الدجاج  فطائر 
شانغهاي بطريقة 

上素斋粉果
Vegetable dumplings (v)
 فطائر الخضار (ن)

香宫酥点
Baked Puff
طازجة طرية  فطائر 

叉烧酥
Barbecue chicken puff
المشوي بالدجاج  طرية  فطائر 
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YUM CHA BRUNCH
周末早午茶 برانش يام تشا

香煎点心
Pan-fried Dim Sum
المقلية سم  الديم  أطباق 

香煎萝卜糕
Pan-fried radish cake with dry shrimp (s)
كعكة الفجل المقلي مع القريدس المجفف (ث)

香煎牛肉饺
Pan-fried Chinese beef dumpling
المقلية الصينية  البقري  اللحم  فطائر 

香煎蔬菜饺
Pan-fried seasonal vegetable dumpling (v)
(ن)  المقلية  الموسمية  الخضار  فطائر 

汤品
Soup
الشوربات

全素酸辣汤
Hot and sour soup with
seasonal vegetables and tofu (v)
الخضروات مع  والحامضة  الحارة  الشوربة 
(ن) والتوفو  الموسمية 

香菇炖鸡汤
Double boiled chicken mushroom soup
المحضرة والفطر  الدجاج  شوربة 
المزدوج الغلي  بطريقة 

生滚粥
Congee with Chinese pickles
الصينية المخلالت  مع  كونجي   

香宫特色

Yum Cha Specials
الخاصة العروض  برانش يام تشا 

汤面
Noodle Soup
النودلز شوربات 

鸡蛋汤面
Egg noodle soup
البيض نودلز  شوربة 

河粉
Rice noodle soup
شوربة نودلز ا�رز

中式凉菜
Cold Appetizers
الباردة المقبالت 

时令凉菜
Seasonal salad
الموسمية السلطة   

卤水鸡
Marinated chicken
المتبل الدجاج   

烤鸭
Peking Duck
البكيني البط   

北京烤鸭卷
Peking duck roll
البيكيني البط  لفائف   
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YUM CHA BRUNCH
周末早午茶 برانش يام تشا

家常小炒

Wok-fried Dish
البخار على  المطهوة  سم  الديم  تشكيلة 

酸甜鸡

Wok-fried chicken in sweet
and sour sauce
الحلوة الصلصة  دجاج مقلي مع 
والحامضة

田园炒时蔬

Wok-fried seasonal vegetables (v)
(ن) مقلية  موسمية  خضار 

蚝油牛肉

Work-fried sliced beef in oyster sauce
المحار صلصة  مع  المقلية  البقري  اللحم  شرائح 

时蔬炒面

Stir-fried egg noodles with
mixed vegetables (v)
مع المقلية  البيض  نودلز 
(ن) خضار مشكلة 

蛋炒饭

Egg fried rice
بالبيض مقلي  أرز 

甜点

Dessert
التحلية أطباق 

时令果盘

Seasonal fruit platter
الموسمية  الفواكه  طبق 

杨枝甘露

Sweet sago
الساجو  حلوى 

芝麻球

Deep-fried sesame ball
المقلية  السمسم  كرات 

冰激淋

Selection of ice cream
اÏيس كريم  تشكيلة من 






