
Whatsapp or SMS your
 

 ORDER Pool Service Menu

 
 

 

(V) VEGETARIAN  (SF) SEAFOOD  (HO) HEALTHY OPTION  (N) NUTS  (A) ALCOHOL.  
All prices are inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge 

and 5% VAT. For more information and restaurant bookings, 
call us or contact us at mrtoadsuae@elr.ae 

 
Our food is freshly prepared and may contain allergens. 

Burgers & Sandwiches
  

 

 

 

 
 

 
Pizza

 
 

  

  

Pizza Margarita (V)       55
Tomato sauce, mozzarella, oregano & basil

Pizza Giardinera (V)      60
Tomato sauce, mozzarella, broccoli, mixed 
peppers, mushrooms, red onion, cherry 
tomatoes, kalamata olives

Pizza Pepperoni       60
Tomato sauce, mozzarella, beef peperoni and
jalapeños

Pizza Meat Feast      65
Tomato sauce, mozzarella, chicken, beef bacon,
bolognaise (SF), red onion

  

 

  
 

 

Crispy Calamari (CR)     45
Crispy fried calamari rings with lemon aioli and 
lime wedge

Classic Chili Nachos      65
Choose between beef chili and vegetarian 3 bean 
chili (V), topped with mozzarella and cheddar 
cheese, jalapeños, guacamole, pico de gallo & 
lime sour cream

Dynamite Shrimp (SF)   55
Crispy breaded shrimp tossed in dynamite sauce

Chicken Tikka Sliders    55
3 chicken tikka sliders topped with Asian slaw, 
cucumber yoghurt, mango & mint chutney.
Amul cheese

Pulled Beef Sliders     60
3 beef sliders topped with BBQ pulled beef, cheddar 
cheese, apple & cabbage slaw 

Starters & Snacks
Fully Loaded Burger      80
Prime beef burger, lettuce, tomato, beef bacon, 
fried egg, sautéed mushroom, caramelized onions 
(SF), cheddar cheese and our own Mr Toad’s 
secret sauce served with French fries
*Double up for AED 20

Classic Cheese Burger      75
Prime beef burger, cheddar cheese, gherkins, fried 
onion and our own Mr Toad’s secret sauce served 
with French fries 
*Double up for AED 20

Chicken Burger       75
Breaded chicken escalope, tomato, smashed 
avocado, Asian slaw, cheddar cheese and our own  
secret sauce, served with French fries

Veggie Burger (V)       65
Beetroot & Quinoa burger, spicy harissa mayo, 
rocca leaves, harissa slaw, gherkins, served with 
French fries

Brioche Breakfast Stack     70
Real brioche loaf, beef cumberland, crispy beef 
bacon, cheddar cheese, bacon jam, avocado. 
Truffled egg mayo & hash brown

Shish Taouk       65
Marinated chicken skewers, Arabic bread with 
spicy pepper puree, served with Arabic pickles, 
garlic aioli, rocca salad and chunky chips

AVAILABLE FROM 12PM

+971  56 411 4602
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البرغر والساندويتشات
  

 

 

 

  

 

  
 

 

الكلمــاري المقرمش (ق)
 حلقــات مقليــة مــن الكلمــاري المقرمش مع ا�يولــي بالليمون 

وشــرحات الليمون

الناتشــوز التقليدية الحارة
اختــر مــن بيــن اللحــم البقري الحــار أو النباتية بحّبــات الفلفل الحار، 
مغطــاة بجبنــة الموتزاريــال وجبنة الشــيدر، فلفــل الهالبينو الحار، 

ا�فــوكادو المهــروس، بيكو دي جالو والكريمــة الحامضة

ديناميت وبيان 
روبيــان مقلي مقرمــش مغموس بصلصــة الديناميت

ســاليدرز دجاج تكا
3 ســاليدرز دجاج تكا مع ســلو آســيوي، ريتا، مانجو و صلصة 

نعنــاع. أمول الجبن

ساليدرز برجر 
3 برجر ســاليدرز مع لحم مســحب باربيكيو، جبنة شــيدر، تفاح 

وملفوف ســلو

المقبالت والوجبات الخفيفة
45

65

55

55

60

بيتــزا مارجريتا (ن)
 صلصــة طماطــم، جبنة موتزاريــال، أوريجانو وحبق

بيتــزا جياردينيرا (ن) 
صلصــة طماطــم، جبنــة موتزاريــال، بروكلي، فلفل، فطــر، بصل أحمر، 

طماطــم كرزيــة، زيتون كاالماتا

بيتــزا بيبروني  
صلصــة طماطــم وجبنــة متوزاريــال وبيبروني وفلفــل هالبينو الحار

اللحوم بيتزا 
صلصــة الطماطــم، جبنــة موتزاريال، دجاج، لحــم بقري مقدد،

 بولونيــز (ب)، بصــل أحمر 

55

60

60

65

برغر محشــّوة بالكامل
برغــر مــن لحــم البقــر الممتــاز، خس، طماطم، لحم بقــر مقّدد، بيض 
مقلــي، فطــر مقلــي، بصــل مكرمــل (ب)، جبنة تشــيدر مع صلصة 

"الســيد تــودز" الســرية، تقّدم مع البطاطــس المقلية.
مضاعفــة الحجــم مقابل 20 درهم

تشــيز برغر التقليدية 
برغــر مــن لحــم البقر الممتاز، جبنة تشــيد، كبيــس، بصل مقلي، 

وصلصــة "الســيد تودز" الســرية الخاصــة، تقدم مع البطاطــس المقلية.
مضاعفــة الحجــم مقابل 20 درهم

الدجاج برغر 
اســكالوب الدجــاج المقرمش، طماطم، أفوكادو مهروس، ســلو 

آســيوية، جبنــة تشــيدر، وصلصتنا الســرية الخاصة، تقّدم مع 
البطاطــس المقلية

برغــر بالخضار (ن)
برغــر بالشــمندر والكينــوا، صلصــة الهريســا بالمايونيز الحارة، أوراق 

الــروكا، ســلطة الهريســا، والخيار المخلل، تقدم مــع البطاطس 
لمقلية ا

شــريحة اللحم في الســاندويتش
رغيــف بريــوش حقيقــي ، لحــم بقري كمبرالند ، لحــم بقري مقدد 
مقرمــش  ، جبنــة شــيدر ، مربــى بيكون ، أفــوكادو ، مايونيز بيض 

الكمــأة ، هاش براون

شيش طاووق
أســياخ قطــع الدجــاج المتبلــة، خبز عربي مع هريــس الفلفل الحار، 

تقــدم مــع الكبيــس العربي، آيولي بالثوم، أوراق الــروكا والبطاطس 
المقرمشة   

80

75

75

65

70

65

(ن) نباتي   (غ) خالي من الغلوتين   (ب) مأكوالت بحرية   (ق) قشريات   (م) مكسرات   (ك) كحوليات
جميع ا�سعار بالدرهم ا¹ماراتي وتشمل 7%  رسوم بلدية و 10%  رسوم خدمة و 5%  ضريبة القيمة 

المضافة. للمزيد من المعلومات و حجوزات المطاعم, اتصل بنا أوتواصل معنا على 
mrtoadsuae@elr.ae

.جميع أصنافنا مجهزة من مكونات طازجة وتحتوي على مكونات قد تسبب الحساسية. إذا كنت تعاني 
من أي نوع من الحساستة, يرجى التحدت إلى أحد أفراد طاقمنا.

متاحة من 12 ظهرًا

+971  56 411 4602


