


سوپ ها

30 سوپ قارچ فریبنده  
قارچ، سس خامه و سبزیجات میکس

35 سوپ لطیف جامائیکایی  
بیسک میگو، سیر، پیاز، خامه، رب گوجه فرنگی، لوبیا سبز، کرفس

تاپاس و ساالدها

95 پیش غذای سرد تاپاس برای دو نفر  
حمص، پیتا، مطبل، میرزاقاسمی، کشک بادمجان، ُمحَمره

60 ساالد سزار تولد دوباره سبک قدیمی  
کاهو، کروتُن، بیکن، سینه مرغ کریسپی، پارمزان، سس سزار

60 ساالد استیک گریل شده  
استیک، سبزیجات ارگانیک، سس زاتزیکی

50 ساالد مرغ ویتنامی  
مرغ، کلم، جوانه لوبیا، نودل برنجی و سس بادام زمینی

۴5 ساالد سبز  
آووکادو، نخود، اسفناج، دانه آفتابگردان، خیار، کلم قرمز،  آب لیمو

65 ساالد دریایی  
فیله خرچنگ، میگو، ماهی سالمون، رازیانه، پرتقال، اسفناج، شاهی فرنگی

50 ماهی ازون برون اضافه  50 گرم  

یک گاز داغ و تازه

۴5 مرغ پفکی  
سبزیجات ارگانیک، آیولی 

50 بیف اسپرینگ رول تایلندی  
بیف تندرلوین، کلم، فلفل چیلی شیرین

70 میگو اکسپلوژن  
میگوی سوخاری، آیولی تند، سبزیجات ارگانیک

65 شاه میگو پفکی ژاپنی  
شاه میگوی کره ای تمپورا، سس سویا، چیپس جلبک

بیف کات ها

195 توماهاک 500 گرم برای یک یا دو نفر  
استیک تبری، رزماری، سس فلفل، ترخون

1۲0 تی بون استیک کهنه  
سیب زمینی گراتین، پیاز گریل شده، سس قارچ وحشی

1۸0 شاتوبریان برای ۲ نفر  
رزماری سرخ شده، حلقه های پیاز، سس چمیچوری

1۲0 ریب آی اسکای استیک  
پوره سیب زمینی و سیر، پوره سبزیجات، پوره گردو، سس قارچ

95 استیک راسته گوساله  
سیب زمینی سرخ شده خانگی، سبزیجات ترکیبی، سس تریاکی

گنجینه ای از گوشت های متنوع

75 مرغ ترش گریل شده ایرانی  
سس انار، ترشی سالسا، شوید پلو، ذرت

95 لمب چاپس با سبزیجات محلی  
پوره ذرت، رزماری، هویج، لبو، پیاز، پوره کدو حلوایی

  110 ماهیچه گوسفندی  
برنج ریزوتوی زعفرانی، سبزیجات سرخ شده، رزماری

70 تریو برگر  
نان بریوش، بیف برگر، سس افسانه ای مخصوص سرآشپز، 

گوجه، پیاز، کاهو

۸5 برگر مدرن ۲50 گرم  
نان طالیی، آیولی، ترافل وحشی، پنیر فونتینا

1۲0 به ازای هر ۱۰ گرم خاویار سوروگا اضافه  
قیمت روز                    خاویار دریـایی اضافه  

پیتزاهای مدرن و پاستا

۸0 پیتزا استیک گریل شده  
پیاز کاراملی، ترکیبی از ۳ نوع پنیر، آیولی، ترخون

90 پیتزا دریایی  
بیسک میگو، سالمون دودی، فیله خرچنگ، زیتون سیاه، پنیر موزارال

  55 پیتزا مارگاریتا  
پنیر موزارال، گوجه فرنگی تازه، مارینارا

70 پیتزای مرغ و قارچ  
سس قارچ، ترکیب پنیر افسانه ای با فرمول سرآشپز

70 اسکای پیتزا برای عاشقان گوشت  
مرغ، بیف، پپرونی، مارینارا، آیولی دودی

  195 پیتزا خاویار سوروگا  
مارینارا کهنه، پنیر فونتینا و خمیر ترافل

۸0 پاستا فیله عربیاتا  
مارینارا تند، پنیر پارمزان کریسپی

70 پاستا آلفردو  
مرغ، پنه، سس آلفردو، پنیر پارمزان

دورچین و سس

15 سیب زمینی سرخ شده خانگی  
30 پوره ترافل و سیب زمینی  

۲0 برنج ایرانی  

بِرنیز  
چمیچوری

باربیکیو
تریاکی

بلو چیز
قارچ

* به ازای هر غذا یک سس سرو می گردد
15 سس اضافه هر عدد  

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

قیمت ها به هزار تومان می باشد

غذاهای همراه اختیاری
نان، کره، روغن زیتون، 

15 زیتون تپانده، سرکه بالزامیک برای هر میز  



غذاهای مخصوص سرآشپز ®

130 بیف بنتو باکس ب ب ب  
تندرلوین، ریب آی، قلوه گاه، سینه گاو، سیب زمینی سرخ شده خانگی، 

پوره سیب زمینی، ترافل

110 ریب رک باربیکیو  
پوره گل کلم تفت داده شده، سس باربیکیو

۸0 گیوزا ژاپنی  
گوشت گوساله چرخ کرده، گیوزا و سس پونزو تند

۸5 خوراک جوجه و سس سویا  
نودل برنجی کریسپی، سس سویا و کارامل، ترشی زنجبیل

70 فوجی اسکای پیک  
ماهی سالمون تریاکی، برنج ژاپنی، نودل، 

سس افسانه ای با فرمول سرآشپز

130 موزاییک سوشی  
ترکیب هنری از سوشی های متنوع توسط پیشخدمت مخصوص سوشی 

سوشی و خاویار

90 سوشی کباب  
؟؟؟؟؟؟ 

۸0 دو نوع سوشی   8 تکه 
کالیفرنیا توبیکو، سالمون دودی

150 سه نوع سوشی   ۱۶ تکه 
کالیفرنیا توبیکو، سالمون دودی، کرب استیک ماکی

۲۸0 چهار نوع سوشی   ۳۲ تکه 
کالیفرنیا توبیکو، سالمون دودی، کرب استیک ماکی، تمپورا ماکی 

1۲0 به ازای هر ۱۰ گرم خاویار سوروگا اضافه  
قیمت روز                    خاویار دریـایی اضافه  

۲90 دکمه مخصوص خاویار برای سفارش لطفاً دکمه را فشار دهید  
۱5 گرم خاویار سوروگا، موس سالمون، تخم بلدرچین سه تایی

قیمت طبق سفارش * تجربه الیو توسط پیشخدمت مخصوص خاویار  
خاویار ایرانی امپریال بلوگا، بلوگا، سوروگا منتخب اسکای النج®

* خلق یک تجربه زنده به همراه شامپاین بدون الکل، نان چیاپاتا تست شده، 
پیاز، خامه، ماهی تن، رازیانه، خیار، سالمون دودی، پیازچه

کباب های ابداعی

۸5 کباب ترش زعفرانی  
برنج زعفرانی، چاتنی گوجه کبابی، ترشی سالسا

1۲0  کباب فیله  
فیله کباب مزه دار شده، گردو، ترشی سالسا، گوجه، کیک برنج ایرانی

100 کباب سلطانی  
میکس گوجه، پیاز، کیک برنج ایرانی

1۲0 تحولی نو از شیشلیک  
همراه سبزیجات، پیاز، برنج ایرانی

گنجینه غذای ایرانی

۸0 قرمه سبزی  
گوشت قرمز، لوبیا، سبزیجات، برنج ایرانی

75 کباب تابه ای سیخی  
کیک برنجی زعفرانی، گوشت گوسفند چرخ کرده، گوجه گریل شده، 

سیب زمینی کریسپی

1۲0 ته چین با ماهیچه  
کیک برنجی زعفرانی، سس زردآلو

95 نسل جدید فسنجان  
گردو، مرغ, رب انار

دنیای غذاهای آسیایی

95 مرغ ترش و شیرین  
سس ترش و شیرین، نودل تخم مرغی کریسپی, پیاز حلقه شده

55 نودل سبزیجات همزده سرخ شده  
سبزیجات، زنجبیل، سس تریاکی تند, ورق اسپرینگ رول

1۴5 میگو و برنج سرخ شده تند  
سبزیجات دستچین، گشنیز، پیاز حلقه شده, برنج ژاپنی

135 ماهی سالمون تریاکی  
برنج کریسپی، سبزیجات تمپورا، سس تند

نوشیدنی های میکس حیرت آور

30 موهیتو تمشک و نعنا  
تمشک، نعنا، لیمو

۲5 پرشین لیموناد  
نعنا، لیمو

  35 بلو هاوایی  
آب انگور سفید گازدار، لیمو، آلوئه ورا، 

شربت مرکبات بلو کاراسائو، لیمو

35 نوشیدنی مثلث برمودا  
آناناس، میوه های استوایی، پرتقال، شربت

اسموتی ها و شیک ها

۴0 اِونینگ مجیک  
قهوه، موز، ماست، کورن فلکس، پودر پروتئین

۴0 کیک استارتر  
بلوبری، آب هویج، جو، شیربادام، کورن فلکس

  ۴0 چانکی مانکی  
موز، کره بادام زمینی، پودر کاکائو، شیر کامل وانیل

35 شیک چیز کیک توت فرنگی  
شیر، وانیل، چیزکیک ژله ای بدون شکر

35 شیک پروتئین موز و توت فرنگی  
موز اُرگانیک، سیب، شیر، بستنی وانیلی

30 شیک کالسیک  
وانیل. شکالت. شربت توت فرنگی

نوشیدنی های ُرز و ِدتوکس

۲5 نوشیدنی رز و توت فرنگی  

۲5 نوشیدنی ایرانی  
آب لیمو شیرین، گالب، شربت آگاوا

30 گاردن ِدتوکس  
سیب سبز، خیار، جعفری، کلم بروکلی، کرفس، لیمو، زنجبیل

30 اسکای ِدتوکس  
لیمو، زنجبیل، سیب، پرتقال

نوشیدنی های متداول

۲5 آب میوه طبیعی  

 15 دوغ پارچی  

60 شامپاین بدون الکل  

۲5 نوشیدنی مالت وارداتی بدون الکل  

نوشیدنی مالت بدون الکل  

نوشابه ها  

آب 330 میلی لیتر  



احساسات خود را به اوج برسانید


