
Room Service Menu
 

DIAL 2222

A DELICIOUS RANGE OF 
FOOD BROUGHT STRAIGHT 

TO YOUR ROOM

            12 PM - 12 AM



ROOM SERVICE AVAILABLE 12PM - 12AM

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

Philly Cheese Steak  
Sheet Pan Nachos  48
Loaded with pulled beef, caramelized 
bell peppers, jalapeños, tomato, three 
cheese sauce & crispy onions

Sticky BBQ  
Chicken Wings  35
Creamy blue cheese sauce 
& celery sticks

Caesar Salad (SF)  35
Romaine lettuce, turkey bacon, 
soft boiled egg, garlic croutons, 
anchovies, shaved Parmesan & 
Caesar dressing

Size Up & Add on 
Grilled Chicken Breast 15
Sautéed Salmon Fillet (SF)  40
Tiger Prawns (SF) 25

All served with Chips or French Fries

Mr Toad’s House Burger  50
200gm beef burger, cheddar cheese, caramelized 
onions, romaine lettuce & tomato, on soft bun

Korean Fried Chicken Burger  50
Crispy fried chicken breast, Korean chili garlic 
ketchup, cheese, spicy slaw, on soft bun

Deluxe Veggie Burger (V)  50
200 gm patty, quinoa, bulgur, beetroot, feta, baby 
spinach, harissa mayo, lightly toasted soft bun

Snacks 
& Bites

Grilled Chicken Shish Taouk  50
Arabic spiced chicken skewer, served 

Butter Chicken (N)  50 
Chicken tikka cooked in a rich tomato & cashew 
gravy served with biryani rice, naan, papad, 
pickle and raita. 

Main 
Courses

Side 
Orders

BeveragesBurgers
House Seasoned Chips 15
Mac & Cheese 15
House Salad 15
Mashed Potatoes 15
Roasted Summer Vegetables 15
Stir Fried Green Vegetables 15

Bottle Heineken 42
Bottle Moretti 42
Bottle Strongbow 42
Glass De Bortoli Chardonnay/ 38
Cabernet Merlot or Rosé

House Spirit & Mixer 39
Pepsi / 7Up / Mirinda 16
Bottle Wines and Spirits on request

(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.

Margarita (V)  45
Tomato ragu, 
mozzarella 
& fresh basil Pizza Pepperoni 55

Tomato ragu,
 jalapeños, mozzarella 
& pepperoni

Chicken Tikka  55
Tomato ragu, mozzarella, 
chicken tikka, onion 
rings, bell peppers,green 
chili & fresh coriander.

             6 AM - 12 MN
           12 PM - 12 AM



48  صينية رقائق الناتشو  
مغطاة بشرائح اللحم وجبن فيالدلفيا 
صينية غنية بلحم بقري مقطع وفلفل رومي 

مكرمل وفلفل هاالبينو وطماطم وصلصة من 
ثالثة أنواع من الجبن وبصل مقرمش

35 أجنحة الدجاج الشهية بالباربكيو 

35 سلطة سيزر (ب) 
خس روماني ولحم الديك الرومي المقدد 

وبيض نصف مسلوق وقطع الخبز المحمص 
بالثوم وأنشوجة وجبن بارميزان مبشور وتتبيلة 

سلطة سيزر

 
15 صدر دجاج مشوي 
40 فيليه سلمون مشوي (ب) 
25 روبيان عمالق (ب) 

جميع أصناف البرغر تقدم مع بطاطا مقلية 
أو رقائق البطاطا

50 برغر مستر تودز هاوس 
جم   وجبن شيدر وبصل  قطعة لحم بقري 200

مكرمل وخس روماني وطماطم في خبز البرغر الطازج

50 برغر الدجاج المقلي الكوري 
صدر دجاج مقلي ومقرمش وصلصة الكاتشب الكورية 

الحارة بالثوم وجبن وسلطة كول سلو حارة في خبز 
برغر طازج

50 برغر الخضراوات الفاخر (ن) 
جم   من الكينوا والبرغل والشمندر وجبن  قطعة 200

فيتا وأوراق السبانخ الصغيرة ومايونيز بالهريسة وخبز 
برغر طازج شبه محمص

50 شيش طاووق مشوي 
سيخ شيش طاووق مع صلصة الثوم

والمخلل والخبز العربي والبطاطس المقلية

50 دجاج بالزبدة (م) 
دجاج تكا مطهو في صلصة الكاجو والطماطم 

الغنية ويقدم مع أرز برياني وخبز نان وبابادم ومخلل 
وصلصة الرايتا

45 مارغريتا (ن) 
صلصة راغو بالطماطم وجبن موتزاريال وريحان طازج

55 بيبروني 
صلصة راغو بالطماطم وفلفل هاالبينو وجبن موتزاريال وبيبروني

55 دجاج تكا 
صلصة راغو بالطماطم وجبن موتزاريال ودجاج تكا وحلقات بصل وفلفل رومي 

وفلفل أخضر حار وكزبرة طازجة 

15 رقائق البطاطا المتبلة هاوس 
15 معكرونة بالجبن 
15 سلطة هاوس 
15 بطاطا مهروسة 
15 خضراوات صيفية مشوية في الفرن 
15 خضراوات خضراء مقلية سريعاً 

خدمة الغرفة متوفرة من 12 مساًء 12صباًحا إلى

للمزيد من المعلومات وحجوزات المطاعم،
mrtoadsuae@elr.ae اتصل بنا أو تواصل معنا على

كحولياتن) نباتي(ب) مأكوالت بحرية (ص) خيار صحي (م) مكسرات (ك)(  
7 ٪ رسوم بلدية 10٪ ضريبة خدمة و٪5  

.ضريبة القيمة المضافة

ى
من 12 مساًء 12صباًحا إل



 

            

 2222

تشكيلة طعام
 لذيذة تّقدم في غرفتك

ى
من 12 مساًء 12صباًحا إل


