
Spicy
ّر حـــا

All prices are in AED
Contains Nuts

يحتوي على المكســرات

جميع األســعار بالدرهم 
Gluten Freeاإلماراتي

خالي مــن الغلوتين
Healthy
صحي

Prices on this menu are VAT inclusive.

لقمة "LOGMA" دعوة كريمة لتذوق كنوز الطهي 
اإلماراتي اللذيذ في أجواء وّدية وأصيلة تدمج التقاليد 

والمعاصرة مّما يعكس ذوق دبي للعالم. 
ُولدت قصتنا من رغبتنا في مشاركة العالم سخاء المطبخ 

اإلماراتي والخليجي، وهذه طريقتنا في إحياء ثقافتنا، 
ليبقى هذا الطعم خالًدا في ذكرياتكم.

"لقمة" تجربة لذيذة لجميع أوقاتكم، إذ تجدون دوًما ما 
يمكنه إحياء براعم ذوقكم في بيئٍة خليجية تقليدية.

Logma is a generous invitation to bite into the 
UAE’s delicious culinary treasures in a friendly and 

authentic ambiance that mirrors Dubai’s flair for 
combining the traditional with the contemporary.

Our story is born out of the desire to share with the 
world, the rich Emirati and Khaleeji cuisine. It is our own 
way of reviving our culture and serving it to you with the 

memories that keep the taste of tradition alive.  

The Logma experience is one to be had at any time of 
the day, always having something to enliven your taste 

buds in a traditional Khaleeji setting.  



 الفطور التقليدي
Traditional Breakfast

بيض لقمة
Logma Eggs

بيض براتا
Egg Paratha



Logma Benedict 42 ∙ لقمة بندكت
 بيض مسلوق مع صلصة شكشوكة ُيقدم على خبز خمير صغير

وصلصة هوّلنديز وتوابل خليجية
Poached eggs with shakshouka served on mini khameer 

bread, topped with Hollandaise sauce, khaleeji spices, and 
crispy herbs

Logma Eggs 36 ∙ بيض لقمة
بيض عيون متّبلة بالبهارات الخليجية واألعشاب الهّشة
Sunny side up eggs, seasond with khaleeji spices,

crispy herbs, and chilli oil

Shakshouka 38 ∙ شكشوكة
بيض مسلوق مع صلصة الطماطم الحارة مع جبنة الفتا

Poached eggs, spicy tomato, onion, topped with feta cheese

Beef Shakshouka 44 ∙ شكشوكة لحم
لحم مفروم مع صلصة الطماطم الحارة، والبيض المقلي والصنوبر
Minced beef with spicy tomato sauce, onion, topped with sunny 

side up eggs, crispy herbs, pine nuts, and chilli oil

Eggs 28 ∙ بيض
بيض مقلي، أو بيض أومليت، أو بيض مسلوق أو بيض مخفوق
Your choice of sunny side up, omlette, scrambled, or poached

Baith Tamat 32 ∙ بيض طماط
بيض مخفوق مع الطماطم، األعشاب والزعفران

Scrambled eggs mixed with tomato, herbs, and saffron 

Grilled Halloumi ومي مشوي
ّ
 38 ∙ حل

جبنة الحلوم المشوية، طماطم كرزية، وريحان
Grilled halloumi cheese served with cherry tomatoes and basil  

Labneh Plate 28 ∙ صحن لبنه 
لبنه, بقدونس, نعناع, زيت زيتون, تقدم مع صحن خضار

Labneh mixed with mint, parsley, and olive oil served with a 
vegetable platter

 Egg Paratha 36 ∙ بيض براتا
براتا مع بيض، جبنة، طماطم وكزبرة

Rolled paratha stuffed with eggs, cheese, tomatoes, and 
coriander 

Traditional Breakfast 64 ∙ الفطور التقليدي
 بيض طماط، بالليط، خمير، جباب، محّلى، جباتي

مع طبق من دبس التمر وكريمة الجبن
A medley of khameer, chebab, chapatti, and muhalla bread, 

served with a side of baith tamat and balaleet, accompanied by 
cream cheese and date syrup

Breakfast ∙ الفطــور
We serve breakfast from 8:00 am till 1:00 pm

Choose our freshly baked bread of your choice 
(Khameer, Chapatti, Paratha, or Arabic Bread)

نقدم وجبة الفطور من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهًرا. 
إختر خبًزا طازًجا من قائمتنا )خمير، جباتي، براتا، أو خبز عربي(



بالليط
Balaleet

جباب
Chebab

Lentil Soup 26 ∙ شوربة العدس
شوربة العدس مع قطع الخمير المحمصة

Creamy lentil soup, served with khameer croutons 

Soup of The Day 28 ∙ شوربة اليوم
ٕاسأل النادل عن شوربة اليوم

Ask your waiter about today’s soup

Soups شوربة

شوربة العدس
Lentil Soup



Khameer 25 ∙ خمير
 خمير طازج محضر حسب الطريقة التقليدية

مع كريمة الجبن ودبس التمر
Traditional baked bread served with cream 

cheese and date syrup 

 Chebab 26 ∙ جباب
فطائر إماراتية تقّدم مع كريمة الجبن ودبس التمر
Emirati pancakes served with cream cheese 

and date syrup

Muhalla ى
ّ
25 ∙ محل

كريب إماراتي ُمحّلى يقّدم مع كريمة الجبن ودبس التمر
Sweetened local crepe served with cream cheese 

and date syrup 

Regag 25 ∙ رقاق
خبز تقليدي رقيق مع اختيارك من بيض، جبن أو زعتر

Traditional thin crispy bread, with your choice of egg, 
cheese or zaatar

Balaleet 28 ∙ بالليط
الشعيرية الحلوة مع قطع األومليت

Sweetened vermicelli, topped with egg rolls 

Chapatti 28 ∙ جباتي
إختيارك من جباتي سادة أو مع كريمة الجبن

Your choice of plain, or with cream cheese 

Paratha 28 ∙ براتا
إختيارك من براتا سادة أو مع كريمة الجبن أو مع العسل

Paratha bread, served with cream cheese and honey

أطباق تقليدّية
Traditional

خمير
Khameer



ديناميت شريمب
Dynamite Shrimps

بطاطس لقمة 
Logma Fries

سمبوسة لحم
Samboosa Beef



سمبوسة جبن
Cheese Samboosa

Cheese Samboosa 34 ∙ سمبوسة جبن
سمبوسة جبن مع بطاطس عمان

Cream cheese mixed with chips oman

Beef Samboosa 35 ∙ سمبوسة لحم
لحم مفروم متّبل مع دبس الرمان

 Minced beef marinated and topped with pomegranate
 molasses, and crispy herbs

 34 ∙ سمبوسة خضار 
Vegetable Samboosa

 بطاطس و خضار متبلة بصلصة الكاري
تقدم مع صلصة رايتا

Curry spiced potato and vegetables served with raita 

35 ∙ سمبوسة دجاج 

Chicken Samboosa
،دجاج متبل باألعشاب مع جبنة الكريمة، الصنوبر

والفلفل األخضر 
Herbed chicken with cream cheese, pine nuts, and green 

chilli 

Falafel Platter 30 ∙ صحن فالفل 
فالفل مقلية مع الطحينة والمخلل

Logma Fries 30 ∙ بطاطس لقمة
 بطاطس متّبلة بالبهارات الخليجية المختلطة

مع ٔاعشاب مجففة والزيت الحار
Our signature fried seasoned with khaleeji spices, crispy 

herbs, and chili oil

Dyamite Shrimps 47 ∙ ديناميت شريمب
ربيان مقرمش مع صوص لقمة بالدقوس

وبطاطس عمان
Crispy fried marinated shrimps tossed with a signature 
Logma Dakkous sauce and topped with Chips Oman

Crispy Halloumi 38 ∙ كريسبي حلومي
أصابع الحلوم المقرمشة مع صوص لقمة

و دبس الرمان
Breaded Halloumi sticks, topped with Logma sauce and 

pomegranate mollasses

Khaleeji Wings 38 ∙ جوانح خليجية
 جوانح مقلية مع الكزبرة، الثوم، البصل، البهارات الخليجية،

والحامض
Fried khaleeji wings, satueed with coriander, garlic, onion, 

spices, and lemon  

Arayes Bites 35 ∙ عرايس بايتس
خمير محّمص محشو باللحم المفروم المتّبل مع الجبنة

Toasted khameer stuffed with kafta mix and cheese, served 
with cherry tomato and pickles 

Chapatti Bites 36 ∙ جباتي بايتس
جباتي محشو بالدجاج المتبل، الفلفل الحلو، 

الجبن مع دبس الرمان وصلصة التفاح
Crispy chapatti, stuffed with herbed chicken, pepper 
marmalade, and gruyere cheese, topped with apple 

vinaigrette sauce and pomegranate seeds

Fried Calamari 44 ∙ كلماري مقلي
كلماري مقلي ومقرمش مع أعشاب وبهارات لقمة

يقدم مع صلصة التارتار
Breaded and marinated calamari tossed in Logma spices 

and herbs, served with creamy tartare sauce

 Appetizers  ∙ مقّبالت

NEW

NEW

NEW

Fried falafel, served with tahina sauce and chili pickle



روكا
Rocca

كينوا
Quinoa

موزاريال بالرمان
Pomegranate Mozzarella



Rocca 36 ∙ روكا 
خلطة روكا مع خيار, طماطم، بذور السمسم، رمان، 

مع خل الليمون ودبس الرمان
Fresh rocca mixed with cucumber, cherry tomato, and pomegranate 

seeds, tossed with lemon vinaigrette dressing, topped with 
pomegranate molasses and sesame seeds 

Falafel 38 ∙ فالفل 
روكا مع خيار، طماطم، قطع من الفالفل، 

ورشة من خل الليمون مع الطحينة
Rocca mixed with cucumber, and tomato, topped with falafel, 

tossed with lemon vinaigrette dressing and drizzled with tahini sauce 

Lentil 42 ∙  عدس
عدس مع روكا، خس، خيار، طماطم كرزية، فجل، رمان، تفاح، شرائح البرتقال، 

النعناع، مع صوص البرتقال والليمون ودبس الرمان
Healthy brown lentil with baby rocca, lettuce, cucumber, cherry tomato, 
radish, pomegranate seeds, apple, orange slices, mint, tossed with a 

lemon orange dressing and topped with pomegranate molasses

Pomegranate Mozzarella 49 ∙ موزاريال بالرمان
خس، حبات الرمان، فلفل، جبنة الموزاريال الطازجة، 

طماطم صفراء وحمراء، مع صلصة لقمة  
Baby greens mixed with cherry tomato, pepper marmalade, tossed with 

Logma dressing and topped with fresh baby mozzarella

Watermelon Feta 45 ∙ بطيخ و فيتا
بطيخ، روكا، بصل، خيار، نعناع مع عصير الليمون، فتا، صنوبر والخل 

البلسمي
Watermelon cubes mixed with rocca leaves, onion, cucumber, and mint, 

tossed with lemon dressing, topped with feta cheese, pine nuts, and 
balsamic vinegar

Quinoa 50 ∙ كينوا 
أوراق الخس، حبوب الكينوا، بقدونس، نعناع، ريحان، كزبرة، جرجير، 
تمر، بصل ممزوج بمرّبى البرتقال وفستق مع صلصة الحامض 

Baby greens , quinoa, parsley, mint, coriander sprigs, tossed with citrus 
dressing, mixed and topped with pistachio and dates

Halloumi Salad ومي
ّ
48 ∙ سلطة حل

أوراق الخس المختلطة، مع خيار، طماطم، شمر، مع جبنة الحلوم المقلية، 
صنوبر، جوز، بذور الرمان وصلصة لقمة مع دبس الرمان

Baby greens mixed with cherry tomato, and cucumber, topped with fried 
halloumi cubes, pine nuts, and pomegranate seeds, tossed with Logma 

dressing and pomegranate molasses

Beetroot 42 ∙  شمندر
شمندر مع الخيار، البرتقال، الخس والروكا، الجوز، وصوص الشمندر

Fresh Beetroot cubes mixed with cucumber, orange, mixed baby 
greens, and rocca leaves tossed with beetroot dressing and topped 

with crushed walnuts

Logma Caesar 38 ∙  سيزر لقمة
خس مع قطع الخمير المحمصة، جبنة البرمزان، مع صوص سيزر

Romaine lettuce mixed with khameer croutons, and parmesan cheese, 
tossed with ceasar dressing, and topped with parmesan shavings 

Salads ∙ سلطات 

فالفل
Falafel

بطيخ و فيتا
Watermelon Feta

NEW

NEW

NEW

NEW



سندويشات خمير
Khameer Sandwiches

Roasted Chicken 38 ∙ دجاج مشوي
 دجاج متبل باألعشاب مع الطماطم، النعناع، الريحان، مربى البصل،

جبنة الغروير، الطماطم المجففة والجوز
Herbed chicken mixed with tomatoes, mint, basil, onion 

marmalade, and gruyere cheese with sundried tomato and basil 
walnut

Logma Burger 42 ∙ برجر لقمة
برجر اللحم بالتوابل الخليجية، الطماطم، الخس، الكبيس، البصل، 

وصوص مايونيز لقمة
Grilled beef patty seasoned with khaleeji spices, with tomato, 

lettuce, pickle, onion marmalade, and Logma mayo

Tikka 42 ∙  تكة
دجاج حار مع بصل، طماطم، كزبرة مع صلصة النعناع والفلفل الحار       
Spicy chicken thighs marinated with onion, tomatoes, coriander, 

with chili chutney

Beef 40 ∙  لحم
لحم محمص مع الطماطم، الفلفل، أوراق الخس، 
جبنة الشيدر والطماطم المجففة مع البيستو    

Roasted beef mixed with tomato, lettuce, mint, cheddar cheese, 
pepper marmalade and apple dressing, with sundried tomato 

sauce

Falafel 36 ∙ فالفل
 فالفل مقدمة مع طماطم، خيار مخلل، نعناع طازج، 

بقدونس مع صلصة الطحينية  
Fried Falafel, with parsley, mint, tomato, pickles and tahina sauce, 

served with chilli pickle on the side

Halloumi ومي
ّ
38 ∙ حل

جبنة الحلومي المقلية مع الطماطم، النعناع، الخس، الرمان، صلصة 
التفاح، الطماطم المجففة، الريحان، والجوز

 Fried halloumi cubes mixed with tomatoes, mint, lettuce,
pomegranate seeds, and apple dressing, with sun-dried tomato

and basil walnut

 Turkey 38 ∙ ديك رومي
ديك رومي, جبنة الجروير, خس, طماطم, خيار مخلل, 

مع صلصة المايونيز والخردل 
Smoked turkey, gruyere cheese, lettuce, tomato, pickles, with 

mayo mustard sauce

 Chicken Shawarma 38 ∙ شاورما دجاج
شاورما الدجاج مع خس، طماطم، خيار مخلل، 

وصلصة المايونيز والثوم
Chicken shawarma slices, lettuce, tomato, pickles with garlic 

mayo sauce

Crispy Chicken 42 ∙ الدجاج المقرمش 
صدر دجاج مقلي مع جبنة الشيدر، طماطم، 

خيار مخلل، خلطة الكرنب وصلصة لقمة
Fried breaded chicken breast, cheddar, tomato, pickles, with red 

cabbage, carrot, and apple dressing

Club 42 ∙ كلوب 
 دجاج متبل باألعشاب، جبنة الشيدر، طماطم، ديك رومي مدخن،

بيض مقلي، مايونيز بالثوم وخردل
Herbed chicken, cheddar cheese, tomato, smoked turket, fried 

egg, with garlic mayo, and mustard

برجر لقمة
Logma Burger 

ومي خمير
ّ
حل

Halloumi Khameer

الدجاج المقرمش
Crispy Chicken 

فالفل خمير
Falafel Khameer 



Tikka 44 ∙  تكة
دجاج حار مع بصل, طماطم, كزبره مع صلصة النعناع و الفلفل الحار    

Spicy chicken with onions, tomato, coriander with mint sauce

Kabab 44 ∙ كباب
كباب مشوي, صلصة الطحينه , الخيار مخلل, بصل و فجل احمر  
Baked Kabab, tahini sauce, pickled cucumbers, onions, red 

radishes

Chicken Shawarma 40 ∙ شاورما دجاج
 دجاج متبل مع الجبنه, صلصة الملفوف و الجزر مع صلصة

  خل التفاح, النعناع و البصل
Chicken marinated with cheese, cabbage sauce, carrots 

with apple vinegar, mint, onions

Crispy Chicken 44 ∙ الدجاج المقرمش
دجاج مقلي مع الجبنه, صلصة الملفوف بالمايونيز, البقدونس

Fried chicken and cheese, cabbage sauce with
 mayonnaise, parsley

Halloumi 42 ∙ حلومي
جبنة حلومي مشويه, طماطم, نعناع, خس متبل مع الخل, رمان   

Grilled halloumi cheese, tomato, mint, lettuce spiced with 
vinegar, pomegranate

Chips Oman 32 ∙ بطاطس عمان
صلصه حاره, بطاطس عمان, كريمة الجبن

Cream Cheese, hot sauce, Oman Chips

براتــا لقمة
Logma Parathas



أرز لقمة بالدجاج
Logma Chicken Rice 

لقمة سمك برياني
Logma Fish Biryani

مجبوس لحم
 Machbous Lamb 



Logma Chicken Rice 64 ∙ أرز لقمة بالدجاج 
طبق األرز العطرية مع مجموعة من التوابل، دجاج، ينسون، ٔاوراق 

الغار، قرنفل، وحبات الهال، يقدم مع صلصة رايتا
Aromatic rice dish made using whole spices, chicken, 
star anise, bay leaves, cloves, and cardamom pods 

served with raita sauce

Logma Shrimp Rice 70 ∙ أرز لقمة بالربيان 
طبق األرز العطرية بالتوابل، ربيان، ينسون، ٔاوراق الغار، قرنفل، 

وحبات الهال، يقدم مع صلصة رايتا
 Aromatic rice dish made using whole spices, shrimp, star

 anise, bay leaves, cloves, and cardamom pods
served with raita sauce

 Machbous Chicken 64 ∙ مجبوس دجاج 
دجاج متّبل بالبهارات الخليجية مطبوخ مع األرز األصفر 

ويقدم مع صلصة رايتا
 Traditional marinated chicken with Khaleeji spices, cooked

with yellow rice and served with raita sauce

 Machbous Lamb 72 ∙  مجبوس لحم 
لحم الحمل المتّبل بالبهارات الخليجية مطبوخ مع األرز األصفر 

ويقدم مع صلصة رايتا
 Traditional marinated lamb with Khaleeji spices, cooked with

yellow rice and served with raita sauce

Fish Machbous 74 ∙ مجبوس سمك 
سمك متّبل بالبهارات الخليجية مطبوخ مع األرز األصفر 

ويقدم مع صلصة رايتا
 Traditional marinated fish with Khaleeji spices, cooked with

yellow rice and served with raita sauce

Logma Lamb Biryani 72 ∙ لقمة لحم برياني 
لحم الحمل المتّبل مع أرز البرياني ويقدم مع صلصة رايتا

Marinated lamb with aromatic biryani rice, 
served with raita sauce

64 ∙ لقمة دجاج برياني

Logma Chicken Biryani 
دجاج متّبل مع أرز البرياني ويقدم مع صلصة رايتا
Marinated chicken with aromatic biryani rice, 

served with raita sauce

Logma Fish Biryani 74 ∙ لقمة سمك برياني 
سمك متّبل مع أرز البرياني ويقدم مع صلصة رايتا

Marinated fish with aromatic biryani rice, 
served with raita sauce

أطباق األرز
Rice Dishes

لقمة لحم برياني
Logma Lamb Biryani 



دجاج مشوي بالزعتر
Zaatar Roasted Chicken

ريزوتو الكمأة
 Truffle Risotto 

طبق المأكوالت البحرية
 Seafood Platter 



باستا لقمة
Logma Pasta

Logma Pasta 52 ∙ باستا لقمة

Zaatar Chicken . +10 | Shrimp . +25 
باستا بيني في صلصة لقمة مع الجبنة ، الفلفل الحار، األعشاب، 

والطماطم 
Penne pasta in a signature Logma Pink sauce with cheese, 

cherry tomatoes, Chili and herbs.

خضار موسمية مشوية
Seasonal Roasted Vegetables ∙ 52 

خضار محمرة مع خيارك من أرز لقمة، البرياني، أو المشبوس، مع 
صلصة الخضار

 Roasted vegetables served with your choice of Logma rice,
Biryani rice, or machbouse rice with a vegetable gravy sauce

 Seafood Platter 86 ∙ طبق المأكوالت البحرية 
تشكيلة من السمك، الربيان، و الكلماري المتبلة والمقلية تقدم

مع اختياركم من أرز لقمة، أرز البرياني أو أرز المجبوس، مع 
صوص كريمة األعشاب والليمون

Pan fried marinated fish, shrimps and squid rings, served
with your choice of Logma rice, Biryani rice, or Machbous rice,

and a lemon and herb cream sauce

دجاج مشوي بالزعتر
 Zaatar Roasted Chicken ∙ 78 

Rice | Veggies
،دجاج متبل بالزعتر والليمون، يقدم مع اختياركم من أرز لقمة،أرز 

البرياني أو أرز المجبوس أو الخضار، مع صوص باألعشاب 
Zaatar and Lemon marinated roast chicken on the bone,

served with your choice of Logma rice, Biryani rice, or
Machbous rice and a roast gravy with herbs

ريزوتو الزعفران
Saffron Risotto 

Chicken . 88 | Shrimps . 98
ريزوتو بكريمة الزعفران مع اختياركم من الربيان أو الدجاج بالزعتر 
Creamy saffron risotto with your choice of spiced shrimps or

zaatar grilled chicken

Truffle Risotto 78 ∙ ريزوتو الكمأة 
ريزوتو الفطر مع الكمأة

Creamy mushroom risotto with truffle oil and mushrooms

أطباق رئيسية
MainsNEW



Nutella Lugaimat

Lotus Karak Cake

Desserts

44

42

47

32

36

32

39

48

38

35

Chebab Katayef جباب قطايف

بودينج التمر

ميلك كيك الزعفران

سلطة فواكه

كنافة

أفوغاتو الكرك

كعكة اللوتس و الكرك

لقمة توست

مفروكة الفستق

 لقيمات 

اختيارك بين التقليدية، العسل، أو النوتيال

Date Pudding

Saffron Milk Cake

Fruit Salad

Kunafa

Karak Affogato

Lotus Karak Cake

Logma Toast

Pistachio Mafroukeh

Lugaimat

Karak, vanilla ice cream, crushed lotus, dates, date syrup

Milk and karak cake with biscoff spread and lotus crumbs

Crisp chebab pancake, stuffed with mascarpone cheese
and dates, drizzled with saffron cardamom syrup, and served 

with vanilla ice cream 

Date cake topped with caramel sauce,
and served with vanilla ice cream

Saffron cake, saffron milk sauce, light wipped cream,
saffron threads

A bowl of seasonal fresh fruits

Cheese Kunafa, topped with vanilla ice cream, pistachio
and sugar syrup

Our signature Logma toast, topped with kunafa, sliced pistachio, 
dried rose petals, and date syrup, served with vanilla ice cream 

Pistachio semolina topped with mastika ice cream, cotton 
candy, strawberry syrup and sliced pistachios

Your choice of Traditional, Honey, or Nutella



Logma Toast

Saffron Milk Cake

Pistachio Mafroukeh



فيمتو فرابي
Vimto Frappe

كرك مثلج
Iced Karak

أتالنتيس
Atlantis

Cold Beverages 
مشــروبات باردة

  Small Water  7 ∙ مياه صغيرة

 Large Water 14 ∙ مياه كبيرة

Sparkling Water 14 ∙ مياه غازية

Soft Drink 10 ∙ مشروب غازي

Vimto 22 ∙ فيمتو

Laban 15 ∙ لبن 

Fresh Juices 26 ∙ عصير طازج 
برتقال، تفاح، رمان، ليموناضة، 

ليموناضة بالنعناع، أناناس،فراولة، جزر
Orange, apple, pomegranate, lemonade, 
minted lemonade, pineapple, strawberry, 

carrot, watermelon 

Ice Tea شاي مثلج
Iced Karak 25 ∙ كرك مثلج

Peach Ice Tea  25 ∙ شاي مثلج

كوكو مانجو
Coco Mango

الباشن العربي
Passion of Arabia



أتالنتيس
Atlantis

Cold Beverages 
مشــروبات باردة

Frappe فرابي
Vimto 32 ∙ فيمتو

Karak 32 ∙ كرك

Iced Coffee قهوة مثلجة
 Black 26 ∙ سوداء

Latte 26 ∙ التي

Chocolate 32 ∙ شوكوالته
 Chocolate sauce with coffee  قهوة مع صلصة الشوكوالته

Caramel Lotus 30 ∙ قهوة لوتس
 Caramel, Biscoff and coffee قهوة مع كراميل وبيسكوف

Mocktails موكتيلز
Coco Mango 34 ∙ كوكو مانجو

منجا، جوز الهند، بطيخ، نعناع، وعصير فواكه
 Mango, coconut, watermelon, mint, and mixed fruits juice

Desert Oasis  32 ∙ واحة الصحراء
Watermelon, apple, and orange بطيخ، تفاح وبرتقال

Passion of Arabia  34 ∙ الباشن العربي
Passion fruit and pineapple فاكهة الباشون وأناناس

Berry Blast 35 ∙ فورة التوت
فراولة، توت العليق وتوت أسود 

Strawberry, blackberry, and raspberry

Atlantis 34 ∙ أتالنتس
ليتشي، فاكهة الباشن، نعناع طازج، ليمون
Lychee, passion fruit, fresh mint, and lime

Palm Island  30 ∙ جزيرة النخلة
رمان طازج، نعناع طازج، ليمون، عصير رمان

Fresh pomegranate, fresh mint, lime, and pomegranate juice

Sunset 28 ∙ سانَست
برتقال، أناناس، برتقال مجفف، رمان

Orange, pineapple, sun-dried orange, and pomegranate

Jumeirah Blues 34 ∙ ُجميرا بلوز
 Blue lagoon, lime and mint بلو الغون، ليمون ونعناع

Dubai Nights 35 ∙ دبي نايتس
توت أسود، ليتشي وتوت بري

 Blackberry, lychee and cranberry juice 

Shakes شيك
Horlicks Shake 32 ∙ هورليكس شيك

 Biscuit Shake 32 ∙ بسكويت شيك

Logma Shake 32 ∙ لقمة شيك 
Dates, banana, and honey تمر، موز وعسل

Milkshakes 29 ∙ ميلك شيك
Vanilla, strawberry, chocolate فانيليا وفراولة والشوكوالته

الباشن العربي
Passion of Arabia

NEW



 Espresso  14 ∙ اسبريســو

Double 21 ∙ مــزدوج

Macchiato 16 ∙ ماكياتــو

Cappuccino 22 ∙ كابتشــينو

Café Latte 22 ∙ كافيــه التيــه

Mochaccino 24 ∙ موكاتشــينو

 Hot-chocolate 24 ∙ شــوكوالته ســاخنة

Americano 21 ∙ امريكانــو

Saffron Milk 25 ∙ حليــب بالزعفــران

Rose Milk 25 ∙ حليــب بالــورد

Habba Hamra 21 ∙ حبــة الحمــراء

 Horlicks 18 ∙ هورليكــس

Speciality Lattes التيــه

Lotus Latte التيــه لوتس

Pistachio Latte التيه فســتق

Rose Latte التيــه ورد

 Coffee قهوة 

Arabic Coffee قهــوة عربيــة
 

Turkish Coffee 18 ∙ قهــوة تركيــة

Tea شاي

Karak Tea 12 ∙ شــاي كرك 

Moroccan Tea 24 ∙ شــاي مغربي 
  

 Tea 19 ∙ شــاي  
شاي اخضر، بابونج، نعناع, إنجلش بريكفست،

 احمر، شاي ٕايرل جراي 
Green Tea, Chamomile, Peppermint

English Breakfast, Red, Earl Gray, Jasmin,
Lemon Ginger

Hot Beverages
مشــروبات ساخنة

∙ 48∙ 26Small صغيــرة        Large كبيــرة

كرك
Karak

قهــوة عربية
Arabic Coffee



لإلستفسار عن طلبات الحفالت 
والمناسبات الخارجية

For your catering inquiries:

events@logma.ae

Prices on this menu are VAT inclusive.


