
AwesomeAppetizer Adventure
Chimi-Cha-Chas, Spinach & Artichoke Dip, Cheese Sticks,
Chicken Strips, guacamole  79 Dhs

Shrimp Platter
Mix of Shrimp En Brochette, Shrimp Scampi, Caribbean 
Coconut Shrimp, seasonal vegetables, Caribbean rice  139 Dhs

Dragonberry Mule
Hershey strawberry, fresh lime juice,
ginger ale soda. 35 Dhs (16OZ) / 55 Dhs (21OZ)

Fusion Margarita
Pineapple juce, melon syrup
sweet & sour. 35 Dhs (16OZ) / 55 Dhs (21OZ)

Cancun Cooler
Pineapple juice, fresh orange juice,
grenadine syrup, sweet & sour. 
35 Dhs (16OZ) / 55 Dhs (21OZ)

ON DRINKS PURCHASED IN GLASSES WITH RAINFOREST CAFE LOGO

Jungle Steak and Shrimp*
Flat iron steak, steak butter, Shrimp Scampi, 
Caribbean Coconut Shrimp, choice of a side  139 Dhs

Ribs, Steak & Shrimp Trio*
Caribbean Coconut Shrimp, Mojo Bone Ribs, 
flat iron steak, coleslaw, Safari fries  149 Dhs

Buy e Drink
KEEP THE GLASS

الجمربي بجوز الهند، و اللحم البقري مع صلصه الباربكيو يقدم

 مع البطاطس املقليه وسلطة الكرنب.

قطعة استيك مشوى تقدم مع الجمربى الكب�  املقىل بجوز الهند واالسكامبي مع

والخرضوات املشوية.  خبز التورتيال املحشو بالدجاج املشوى والبصل والفلفل اآلحمر والفاصوليا السوداء

 مقلية باللون الذهبى ويقدم مع رشائح الج�  املقلية والدجاج املقىل وصلصه

الكارى بجوز الهند. (تكفى الثنان أو اك¨).

مزيج من الجمربي املشوي واملقيل بجوز الهند واالسكامبي يقدم مع الخضار املشوي واالرز الكاريبي.

عص� االناناس مع رشاب الش±م ورشبات السكر

عص�  الطاقه من رشاب الفراوله والجنزبيل الطازج مع عص� الليمون

عص� االناناس ورشاب الرمان مع عص� الربتقال و رشاب السكر



Taste of the Islands
Caribbean Coconut Shrimp, dynamite scallops 
and shrimp, blackened tilapia topped with 
a mango salsa, choice of a side.  139 Dhs

Blood Orange Salmon
*Seared salmon with blood orange glaze, roasted

Yucatán spring vegetables.  139 Dhs

Blackened Tilapia & Ceviche *

 Tilapia fish fillet with scallops, shrimp, avocado, honey butter sauce,
Caribbean rice, seasonal vegetables. 139 Dhs 

Mayan Seafood Stew
Crab legs, shrimp, mussels, mahi mahi, 
roasted spring vegetables, achiote seafood 
broth.  139 Dhs

ParRilla YucatÁn
Shrimp En Brochette with BBQ sauce, grilled 
chicken with Monterey Jack cheese, grilled mahi 
mahi with mango salsa,  Yucatán vegetables 139 Dhs  

*Please see main menu for consumer advisory regarding this menu item.

الجمربي املشوي بصلصه الباربكيو يقدم مع الدجاج املشوي وج� املونرتي جاك مع صلصه

املناجو والخضار املشوي. 

الجمربي املقيل املغطي بجوز الهند مع سمك االسكلوب و الجمري و سمك

الهامور املشوي مع صلصه املانجو يقدم مع اختياركم من الجانب. 

السلمون املشوي مع صلصه الربتقال يقدم مع الخضار املشوي.

السمك البلطي املشوي املتبل برشاب العسل  يقدم مع حبات الجمربي االفوكادو ويقدم مع االرز

الكاريبي والخضار املشوي.

ارجل الكابوريا املشويه تقدم مع الجمربي وبلح البحر املشوي والخضار املشوي. 


