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Hand Made Fresh In Our Kitchens Daily. One-Day  
Shelf Life.
 

APPLE & POMEGRANATE CRISP (V)            45 
  سلطة التفاح والرمان
red & white quinoa, rice, apple, golden raisins, almond flakes, feta 
cheese and pomegranate seeds on a bed of baby spinach & mint 
leaves. Sweet chili & lime dressing
 مزيج من الكينوا األحمر واألبيض، أرّز، تفاح، زبيب ذهبي، رقائق اللوز، جبنة الفيتا،
 وحبوب الرمان. تقدم على طبقة من السبانخ اليانعة وأوراق النعناع، مع صلصة
التشيلي الحلو  بالليمون الحامض

KALE DETOX (V)         47
سلطة الكرنب الصحية
kale, avocado, tomatoes, cucumber, sugar snap peas, edamame 
beans, broccoli florets, cinlantro, spring onions, mixed nuts & seeds, 
and iceberg. Mediterranean dressing.
 كرنب، أفوكادو، طماطم، خيار، بازيالء يانعة، إيداماي، بروكلي، كزبرة، بصل
  أخضر، مكسرات وبذور مشّكلة مع خس األيسبرغ. تقدم
مع الصلصة المتوسطية
  
CHICKEN & SUNBLUSH TOMATOES                     46 
سلطة الدجاج بالطماطم الملوحة
chicken breast, baby spinach, sun-blushed tomatoes, red peppers, 
cashew nuts, red onion, basil & cilantro. Lemon & flaxseed vinaigrette  
 صدر دجاج، سبانخ يانعة، طماطم ملوحة، فلفل أحمر، كاجو، بصل أحمر، ريحان،
كزبرة، مع صلصة الخل الفرنسية بالليمون وبذور الكتان

GRAND CASABLANCA       46 
سلطة غراند كازابالنكا
fiery chicken, slow roasted seasonal vegetables, sun-dried tomatoes 
& cucumber on jeweled couscous and baby leaf spinach. Sweet  
chili & lime dressing  
 دجاج حّريف، خضار موسمية مشوية، طماطم مجففة، وخيار، مع الكسكس
وأوراق السبانخ اليانعة. تقدم مع صلصة التشيلي الحلو بالليمون الحامض

Salads 



SUPERCLEAN QUINOA & CHICKEN           48
سلطة الكينوا والدجاج الصّحية
chicken breast, quinoa, baby spinach, pumpkin, feta cheese,  
kalamata olives, pomegranate seeds and golden raisins. Balsamic 
vinaigrette dressing. 
 صدر الدجاج، حبوب الكينوا، أوراق السبانخ اليانعة، يقطين، جبنة الفيتا، زيتون 
الكالماتا، حبوب الرمان والزبيب األشقر. تقدم مع صلصة الخل البلسمي

NATURAL PROTEIN LOAD     46
شحنة البروتين الطبيعي
turkey breast, mixed leaves, avocado, tomatoes, cucumber, eda-
mame beans, red onions, cashew nuts & feta cheese. Cranberry 
vinaigrette dressing. 
 صدر الديك الرومي، أعشاب منّوعة، أفوكادو، طماطم، خيار، إيدامامي، بصل
 أحمر، كاجو وجبنة الفيتا. تقّدم مع صلصة الخل بالتوت البري
 
JERK CHICKEN           47 
سلطة الدجاج المتّبل
fiery chicken, slow roasted seasonal vegetables, avocado, tomatoes, 
sweet peppers, red onions and sweet corn on whole-wheat penne 
pasta & baby leaf spinach. Manzano dressing.  
 دجاج حريف، خضار موسمية مشوية، أفوكادو، طماطم، فلفل حلو، بصل أحمر
 وذرة حلوة، على طبقة شهّية من باستا البيني بالقمح الكامل وأوراق السبانخ
اليانعة. تقدم مع صلصة المانزانو

SALMON QUINOA               54 
سلطة السلمون والكينوا
fresh (never frozen) Norwegian salmon, quinoa, avocado, edamame 
beans, raisins, pomegranate seeds, almond flakes and baby spinach. 
Spicy honey mustard dressing.      
 خبز التورتيلال بالقمح )حجم كبير، 10 بوصات( لخيار صحي خاٍل من الدهون
المضّرة والشحوم المشبعة



In large 10” wheat tortilla wraps. 
 
CHICKEN BURRITO                        43 
 بوريتو الدجاج
chicken, lime cilantro rice, black beans, guacamole, Monterey  
Jack cheese, iceberg, pico de gallo salsa (mild) or salsa verde  
(medium spicy). 
 دجاج، أرّز بالكزبرة والليمون الحامض، فاصوليا سوداء، غواكامولي، جبنة المونتري
  )جاك، خس األيسبرغ، صلصة البيكو  دي غالو )غير حريفة
     أو صلصة الفيردي حريفة باعتدال
 
BEEF BURRITO                      45 
بوريتو لحم البق
beef, lime cilantro rice, black beans, guacamole, Monterey Jack cheese, 
iceberg, pico de gallo salsa (mild) or salsa verde (medium spicy).   
 لحم بقري، أرّز بالكزبرة والليمون الحامض، فاصوليا سوداء، غواكامولي، جبنة
 المونتري جاك، خس األيسبرغ، صلصة البيكو  دي غالو )غير حريفة( أو صلصة
 الفيردي حريفة باعتدال
 
VEGETARIAN BURRITO (V)                         42 
بوريتو نباتي
guacamole, sweet peppers, lime cilantro rice, black beans, Monterey 
Jack cheese, iceberg, pico de gallo salsa (mild) or salsa verde  
(medium spicy). 
 غواكامولي، فلفل حلو، أرّز بالكزبرة والليمون الحامض، فاصوليا سوداء، جبنة
 المونتري جاك، خس األيسبرغ، صلصة البيكو  دي غالو )غير حريفة( أو صلصة
     الفيردي حريفة باعتدال

Burritos
Lower carb option – without the tortilla wrap.  
 
CHICKEN BURRITO BOWL                     43 
طبق بوريتو الدجاج
iceberg, chicken, lime cilantro rice, black beans,  
guacamole, monterey jack cheese, pico de gallo salsa (mild)  
or salsa verde (medium spicy). 
 خس األيسبرغ، دجاج، أرّز بالكزبرة والليمون الحامض، فاصوليا سوداء،
 غواكامولي، جبنة المونتري جاك، صلصة البيكو  دي غالو )غير حريفة( أو صلصة
الفيردي حريفة باعتدال
 
BEEF BURRITO BOWL          45 
طبق بوريتو لحم البقر
iceberg, beef, lime cilantro rice, black beans, guacamole, monterey 
jack cheese, pico de gallo salsa (mild) or salsa verde (medium spicy). 
 خس األيسبرغ، لحم بقري، أرّز بالكزبرة والليمون الحامض، فاصوليا سوداء،
 غواكامولي، جبنة المونتري جاك، صلصة البيكو  دي غالو )غير حريفة( أو صلصة
   الفيردي حريفة باعتدال
 
VEGETARIAN BURRITO BOWL (V)          42 
  طبق البوريتو النباتي
iceberg, guacamole, sweet peppers, lime cilantro rice, black  
beans, monterey jack cheese, pico de gallo salsa (mild) or salsa  
verde (medium spicy). 
 خس األيسبرغ، غواكامولي، فلفل حلو، أرّز بالكزبرة والليمون الحامض، فاصوليا
 سوداء، جبنة المونتري جاك، صلصة البيكو  دي غالو )غير حريفة( أو صلصة
الفيردي حريفة باعتدال

Burrito Bowls 



Guilt free, healthy bowls of goodness. Made fresh, every day! 
Served in a mixture of organic quinoa & rice.  
 
SWEET POTATOES & BUTTERNUT CURRY (V)          44 
كاري البطاطا الحلوة بالقرع )نباتي(
 
ITALIAN MEATBALLS                 45 
كرات اللحم اإليطالية
 
THAI RED CHICKEN CURRY     45 
كاري الدجاج األحمر التايلندي
 
KOREAN BEEF         48 
لحم البقر على الطريقة الكورية

Hot Pots  
Hand-made in our kitchens daily using  
the freshest vegetables.  
 

TOMATO & BASIL (V)              22     29 
الطماطم بالحبق )نباتي(
 
CARROT & HARISSA (V)              22     29 
الجزر والهريسة )نباتي(
 
BUTTERNUT SQUASH         22     29 
& SWEET PEPPERS (V)  
القرع والفلفل الحلو )نباتي(
 
CHICKEN HARIRA             23     31 
حريرة الدجاج

CHICKEN NOODLE              23     31 
نودلز الدجاج

Soups 
330 
ML

460 
ML



Large 10” wheat tortilla wraps packed with essential goodness 
without the bad fats & greesy oils.
 
LAMB KOFTA & HARISSA (MARKOOK BREAD)         39 
 لفائف الرابس
lamb kofta, hummus, mint, harissa, iceberg lettuce, tomato,  
cucumber, red cabbage & cilantro. 
 ،كفتة لحم الضأن، حّمص، نعناع، هريسة، خّس األيسبرغ، طماطم، خيار
ملفوف أحمر وكزبرة 

CHICKEN TAOUK (MARKOOK BREAD)     39 
دجاج طاووق )بالخبز  المرقوق(
chicken taouk, hummus, guacamole, iceberg lettuce, tomato,  
cucumber, red cabbage & cilantro  
  ،طاووق، حمص، غواكامولي، خّس األيسبرغ، طماطم
خيار، ملفوف أحمر وكزبرة

HUMMUS & AUBERGINE (V)                  36 
حمص وباذنجان )نباتي(
aubergine, courgette, hummus, crunchy peppers  
& feta cheese 
باذنجان، كوسى، حمص، فلفل مقرمش وجبنة الفيتا

PERI PERI CHICKEN             36 
دجاج البيري بيري
peri peri chicken, avocado, crunchy red peppers, sweet corn  
& shaved parmesan 
  ،دجاج بصلصة البيري بيري، أفوكادو، فلفل أحمر مقرمش
ذرة وجبنة البارميزان المبروش

Hot Wraps



STEAK & CHEESE         42 
              الستيك والجبنة
bbq steak, crunchy sweet peppers, jalapenos, cheddar cheese and 
worcestershire sauce  
  ستيك مشوي، فلفل حلو مقرمش، هاالبينيو، جبنة
 الشيدار، وصلصة الورشيستر

CHICKEN & MANGO TIKKA            36 
تيكا الدجاج والمانغو
chicken tikka, mango, cucumber, tomatoes, romaine lettuce, red 
onions and mint & yogurt 
.دجاج تيكا، مانغو، خيار، طماطم، خس، بصل أحمر، مع اللبن بالنعناع

MEDITERRANEAN TUNA        38 
تونا البحر المتوسط
tuna, cottage cheese, spring onions, black olives,  
edamame beans and shaved parmesan. 
  ،تونا، جبنة الكوتاج، بصل أخضر، زيتون أسود، إيدامامي
وجبنة البارميزان المبروش

ITALIAN CHICKEN         38 
الدجاج اإليطالي
chicken breast, pesto, mozzarella, swiss brown  
mushrooms, sun-blushed tomatoes, baby spinach  
and black pepper
 صدر دجاج، صلصة البيستو، جبنة الموزاريال، فطر سويسري أسمر، طماطم
 ملّوحة، أوراق السبانخ اليانعة وفلفل أسود



All Coco Yogo ice creams and cheese cakes are free from 
dairy, soy, corn, gluten, eggs, preservatives & refined sugar. 
Vegan, raw & delicious. Made locally in UAE!  
 
ICECREAMS (120ML)                       22 
أيس كريم )120 ملل(
vanilla, chocolate, strawberry, mango  
شوكوالتة، فانيليا، فراولة، مانغو
 
CHEESECAKES (120ML)        24 
 كعكة التشيزكيك )120 ملل(
mango pasho, strawberry, date & orange 
بالفراولة، بالمانغو، بالتمر  والبرتقال 

Desserts 
Healthy Snacks For When You Are Feeling Peckish  
 
HUMMUS, GUACAMOLE & CARROT (V)           21 
حمص، غواكامولي وجزر )نباتي(
 
HUMMUS, HARISSA, MINT & CELERY (V)           17 
حمص، هريسة، نعناع وكرفس )نباتي(
 
GUACAMOLE & TORTILLA CHIPS (V)            21 
رقائق التورتيلال مع الغواكامولي )نباتي(
 
HUMMUS POT (V)              12 
حّمص )نباتي(

CHICKEN, AVOCADO & EGG PROTEIN POT       18 
طبق بروتين الدجاج، األفوكادو والبيض

SALMON, AVOCADO & EDAMAME BEANS         23 
سلمون، أفوكادو وحبوب اإليدامامي

Healthy Pots 



Squeezed & blended every morning. Packed with  
vitamins & goodness! 
 
ORANGE, CARROT                         12 
البرتقال، الجزر
 
APPLE                 14 
التفاح
 
GO AWAY DOC                   17 
وداعًا للطبيب
apple, carrot & ginger 
تفاح، جزر، زنجبيل
 
IMMUNE BOOSTER             24 
مشروب المناعة الخارقة
apple, celery, kale, ginger & lime 
تفاح، كرفس، كرنب، زنجبيل وليمون حامض

ENERGIZER                   24 
مشروب شحنة النشاط
baby spinach, apple, pear, kiwi & lime 
أوراق السبانخ اليانعة، تفاح، إجاص، كيوي، ليمون حامض

DETOX CLEANSE                  24 
مزيل السموم
apple, pear, kiwi, baby spinach & kale 
تفاح، إجاص، كيوي، أوراق السبانخ اليانعة، كرنب

DEEP GREEN                     24 
أخضر غامق
apple, pear, kiwi, cucumber, lime, ginger,  
baby spinach & kale 
  ،تفاح، إجاص، كيوي، خيار، ليمون حامض، زنجبيل
أوراق السبانخ اليانعة، كرنب

FOREVER YOUNG              25 
الشباب األبدي
peanut butter, blueberries, strawberries, raspberries,  
banana & low fat yogurt & milk 
  ،زبدة الفستق، توت أزرق، فراولة، توت عّليق، موز
زبادي قليل الدسم، حليب

Juices & Smoothies 
CELEBRITY SKIN               25 
إشراقة المشاهير
coconut water, mango, pineapple, strawberries,  
orange & banana  
  ،ماء جوز الهند، مانغو، أناناس
فراولة، برتقال وموز

SUPER SMOOTHIE        25 
المخفوق الخارق
apple, pear, banana, cucumber, avocado  
& baby spinach 
  ،تفاح، إجاص، موز، خيار، أفوكادو
أوراق السبانخ اليانعة

IRON MAN                  25 
الرجل الحديدي
Apple, orange, mint, avocado, baby  
spinach & kale 
  تفاح، برتقال، نعناع، أوراق
السبانخ اليانعة، كرنب
 
FAT BURNER                25 
مشروب الرشاقة
strawberries, raspberries, blueberries, cranberries,  
banana, apple & low fat yogurt 
 ،فراولة، توت عليق، توت أزرق، توت بري، موز
تفاح، وزبادي قليل الدسم 



EVIAN STILL WATER                          9 
مياه معدنية إيفيان
 
SPARKLING WATER (IMPORTED)            12 
 )مياه غازية )مستوردة
 
SAN PELLEGRINO LEMON              12 
سان بيليغرينو بالليمون
 
SAN PELLEGRINO ORANGE       12 
سان بيليغرينو بالبرتقال

SAN PELLEGRINO RED ORANGE       12 
سان بيليغرينو بالبرتقال األحمر

COKE                     6 
كوال
 
DIET COKE                        6 
كوال دايت

HAVE YOU TRIED OUR DETOX JUICE DIET? 
 
100% natural, 100% raw, low calories, daily liquid detox, 
consisting of raw vegetables and fruit juices! 
Drink 6 juices per day for 5 or 7 days to lose weight, 
detox and cleanse! 
For more information, please do not hesistate to contact us.

Soft Drinks Detox Juice Diet
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