
اأولـــم مـع القــرا�صـــنة

قائمة الطعام و ال�رشاب

Feast with the Pirates
À la carte Menu

We hope you enjoyed your tour onboard and look forward to see you again soon.
Let us knwo if there is anything we can do to make your journey perfect.

Have a Great Day
Le Pirate Restaurant and Cafe

Orra  Marina Tower , Shop 5, Dubai  Marina Walk - South. 971 (4) 392 8910



SOUP

Vegetable Soup
 A mix of cooked vegetables
 with cream and spices

Shrimp Bisque
 Shrimp soup specially made
 for richness in taste

Seafood Soup
 Mix of cooked seafood
 with cream

SALADS AN D COLD

APPETISERS

Marinated shrimp cocktail 
 Fresh shrimp marinated with
 lemon and lettuce

Octopus salad/Seafood salad
 Octopus or seafood mix in tomato,
 parsley and our own ffllavour

Calamari Avocado Salad
 Calamari, avocado, lettuce
 and sauce

Mediterranean Salad
 Green vegetables salad
 with olives

Pirate’s Appetisers
 Cold shellfish
 delicacies

احل�صاء

ح�صاء اخل�صار
مزيج من اخل�صار الطازجة  

مطبوخ بالكرمية و التوابل  

ح�صاء اجلمربي

ح�صاء اجلمربي مطبوخ  

بطريقة خا�صة غنية الطعم  

ح�صاء ثمار البحر

مزيج من ثمار البحر  

بالكرمية اللذيذة  

ال�صلطات و املقبالت 

الباردة

كوكتيل جمربي ماريناي

مزيج من اخل�صار الطازجة  

مطبوخ بالكرمية و التوابل  

�صلطة الأخطبوط/ثمار البحر

�صلطة الخطبوط/ثمار البحر بالطماطم و  

البقدون�س، متبل بطريقتنا اخلا�صة م  

�صالطة الأفوكادو بالكلماري

�صلطة الفوكادو مع اخل�س يعلوه  

الكالماري ال�صهي   

�صلطة املتو�صط

�صلطة اخل�صار الطازجة  

مع الزيتون  

مقبالت القر�صان

جمموعة من ق�رشيات  

البحر الباردة  

24

34

34

46

45

42

34

62

Fresh Raw Oysters
 Four pieces of f resh raw
 oyster with caviar

MAIN DISHES

GOURMET

Hamour with Saff ron
and Pineapple
 Grilled or f ried Hamour ffiillet
 in saff ron and pineapple sauce

Seafood Pineapple Surprise
 Half pineapple stuffed with a
 mix of seafood and glazed cheese

Grilled Salmon
 Grilled Salmon steak with
 asparagus and f resh pomegranate 

Lobster Thermidor
 Whole lobster cooked carefully
 with thermidor sauce 

Stuffed Crap Gratin
 Stuffed crab shell with crab
 meat and delicate flavours,three pieces

Grilled Seabass/Seabreem
 Grilled seabass or seabreem fish with
 spices and vegetables on the side

Pirate’s Dish
 Seabass ffiillet with grilled
 prawns and vegetables

59

79

66

79

210

72

104

94

املحار الطازج 

اأربع حبات من املحار  

الطازج و الكافيار  

الأطباق الرئي�صية

الذواق

هامور بالزعفران

و الأنانا�س

قطعة هامور م�صوية/مقلية  

ب�صل�صة النانا�س و الزعفران  

مفاجاأة الأنانا�س وثمار البحر

ن�صف ثمرة اأنانا�س حم�صوة بخليط  

من ثمار البحر و اجلبنة املحمرة  

�صلمون م�صوي

قطعة �صلمون م�صوية مع الهليون  

و حبات الرمان الطازج  

كركند تريميدور

كركند كامل مطهو بعناية  

مع �صل�صة التريميدور بالكرمية   

�صلطعون حم�صي حممر

ثالث  حبات من ال�صلطعون  

املح�صي  

�صمك ال�صيبا�س/ال�صيربمي امل�صوي

�صمكة ال�صيبا�س/ال�صيربمي الطازج،م�صوية   

بطريقتنا اخلا�صة يف طبق باخل�صار  

�صحن القر�صان
فيالي �صمك ال�صيبا�س مع اجلمربي  

امل�صوي و اخل�صار  



Grilled and Caramelised Prawns
 Grilled caramelised prawns
 with avocado sauce

Provençale Prawns
 Whole prawns in provençale
 sauce - 1kg

Garlic Prawns
 Prawns cooked with white
 cream and garlic

Greek/Garlic Mussels
 Mussels in red greek sauce
 with f ries or with white garlic
 sauce and f rench bread - 1kg

HOT DISHES

Fried Prawns
 Prawns with bread crumbs,
 f riedand served with tartar sauce

Fried Calamari
 Calamari covered in dough,
 f ried and serviced with tartar sauce

Crispy Fried Seafood
 Crispy f ried prawns,
 calamari and fish

Fish and Chips
 Fried or grilled cod ffiish with
 chips and tartar sauce

Seafood Pasta
 White or red sauce spaghetti or
 penne with a mix of seafood

Seafood Omelette
 Fried eggs in tomato sauce ,
 pepper and seafood

Seafood Paella
 Cooked rice with spices, olive oil,
 and seafood mix for two or four person

Penne Salmon
 Penne pasta with smoked
 salmon in white sauce 

INTERNATIONAL DISHES

Chateaubriand steak
 Beef tenderloin stake ,seared and
 roasted with grilled vegetables and
 either of three sauces

Chicken Supreme
 Grilled Chicken breast stuffed
 with mushroom, cheese , onion and
 parsley

SI DE DISHES

Mashed Potato/Fried Potato

Steamed Rice and Vegetables/
Grilled Vegetables

روبيان م�صوي كاراميليزي

جمربي م�صوي على طريقتنا  

مع كرمية الأفاوكادو  

روبيان بروفن�صال

جمربي كامل ب�صل�صة  

الربوفن�صال - ١ كغ  

روبيان بالثوم

جمربي مطبوخ بالكرمية  

و الثوم  

بلح البحر يوناين/بالثوم

بلح البحر بال�صل�صة احلمراء على الطريقة    

اليونانية مع بطاطا مقلية اأو بالكرمية و الثوم  

مع اخلبز الفرن�صي - ١كغ  

اأطباق ال�صاخنة

روبيان مقلي

جمربي مغلف بدقيق اخلبز و مقلي،  

يقدم مع �صل�صة الرتتار  

كلماري مقلي

كالماري مغلف بالعجني و مقلي،  

يقدم مع �صل�صة الرتتار  

مقرم�س ثمار البحر املقلي

اجلمربي و الكالماري  

و ال�صمك املقلي  

�صمك و بطاطا مقلية

�صمك كود مقلي/م�صوي  

مع بطاطا و �صل�صة التارتار.  

معكرونة ثمار البحر 

معكرونة ال�صباغيتي/بيني مع ثمار  

البحر ب�صل�صة الطماطم الطازجة/ اأو بالكرمية   

عجة ثمار البحر

ثمار البحر مع �صل�صة الطماطم و  

الفلفل و البي�س املقلي  

اأرز بثمار البحر بايال

طبق من الأرز املطهو مع البهارات و زيت الزيتون  

و خليط من ثمار البحر و اخل�صار ل�صخ�صني اأو اأربعة   

بيني �صلمون

بيني با�صتا مع ال�صلمون  

املدخن  

اأطباق ال�صاخنة

�رشيحة تندرلوين م�صوية

�رشيحة حلم بقر تندرلوين م�صوية، مع  

اخل�صار امل�صوية و واحدة من ثالث  

�صل�صات  

دجاج �صوبرمي

�صدر دجاج م�صوي، حم�صي  

بخلطة الفطر، اجلبنة، الب�صل و  

البقدون�س  

اأطباق ال�صاخنة

بطاطة مهرو�صة/مقلية

اأرز مطبوخ بالبخار و اخل�صار/

خ�صار م�صوية
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FRESH JUICES

Fresh Juice
 Chose your f resh f ruit juice 

Fuit Cocktail
 Cocktail of two types of f ruits

Lemon Mint
 With or without crushed ice

Honey Avocado with Dates
and Nuts
 Avocado cream with honey, dates
 and nuts

Milk Fruit Shake
 Chose your fuite juice and cold
 milk shake

Pineapple and Coconuts
 Pineapple juice with coconut milk

Kiwi Lemon Smoothy
 Ref reshing lemon kiwi with crushed ice

Pirate’s Cocktail
 Our f ruit cocktail served inside
 either a pineapple or melon

Seasonal Fruits
 A platter of seasonal f ruits
 for two persons

Pirate’s Fruits
 Seasonal f ruits served with an
 amazing decoration for four persons

الع�صائر الطازجة

ع�صري طازج

اخرت ع�صريك الطازج بنف�صك  

كوكتيل الفواكه

كوكتيل نوعني من ع�صائر الفاكهة  

ليمون بالنعنع

ع�صري ليمون بالنعنع الطازج، مثلج اأو عادي  

اأفوكادو باجلوز

و التمر

ع�صري الفوكادو الغني بالتمر  

و اجلوز و الع�صل  

حليب خمفوق بالفاكهة

اخرت فاكهتك مع احلليب البارد  

و الآي�س كرمي  

اأنانا�س و جوز الهند

ع�صري النانا�س مع حليب جوز الهند  

كيوي و ليمون بالثلج

مثلج ع�صري الليمون مع الكيوي   

كوكتيل القر�صان

كوكتيل من الع�صري يقدم يف  

فاكهة طبيعية  

فواكه املو�صم

�صحن من فاكهة املو�صم  

كايف ل�صخ�صني  

فواكه القر�صان

فاكهة  املو�صم تقدم يف فاكهة طبيعية    

كايف لأربع اأ�صخا�س  

STARBUCKS

CAFFEINE 

Tea
Chose your tea f rom a variety of ffllavours

Moroccan Tea
Tea pot of strong Moroccan tea with mint

Turkish Coffee
South american Coffee، Turkish way

SWEETS

Crème Caramel
Freshly prepared crème caramel

Chocolate Fondant
Chocolate cake with melted chocolate
with ice cream

Banana Split
Banana in hot orange sauce with ice cream

Dates Delight
Iced dates paste with whipped cream

Chocolate Mousse
Whipped chocolate with ice cream

Panna Cotta
Strawberry with f reshly made cream

Ice Cream
Three flffllavours of ice cream served inside
f resh f ruit

�صتاربك�س

كافيني

�صاي

اخرت �صايك املف�صل من ت�صكيلتنا الوا�صعة

�صاي مغربي

ابريق �صاي مغربي لذيذ بالنعنع

قهوة تركية

قهوة مغلية بالطريقة الرتكية

احللويات

كرمي كاراميل

كرمي كاراميل طازج التح�صري

�صوكول فاندون

كاتو ال�صوكول الذائبة

بالآي�س كرمي

بانانا �صبليت

موزة حم�رشة ب�صل�صة الربتقال ال�صاخنة مع الآي�س كرمي

روعة التمر

عجينة التمر املثلجة بالكرمية املخفوقة

مو�س �صوكول

ال�صوكول املخفوقة مع الآي�س كرمي 

باناكوتا

كرميا طازجة مع �صل�صة الفراولة

اي�س كرمي

ثالث نكهات من الآي�س كرمي تقدم

يف فاكهة طازجة
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