
welcome little noodlers,
this menu is just for you.
it’s packed full of fresh,
exciting flavours to discover.
take a seat (we have chairs
to help you reach the table),
have your chopsticks ready
and have fun colouring in
and playing the games
on your activity sheet



920

النودلز في شوربة الخضروات مغطاة بالطوفو
المقلي، ا�وراق الخضراء، الجزر والذرة الحلوة
noodles in a vegetable soup topped
with fried tofu, seasonal greens, carrot
and sweetcorn

927 mini yasai ramen 2.37v

النودلز في شوربة الدجاج مغطاة بصدور
الدجاج المشوية، ا�وراق الخضراء، الجزر
والذرة الحلوة
noodles in a chicken soup
topped with grilled chicken
breast, seasonal greens,
carrot and sweetcorn

920 mini chicken ramen 2.68

ramen

981

mini grilled noodles 
نودلز الصوبا مع الدجاج المشوي أو السمك ا�بيض،
الجزر، الذرة الحلوة، الخيار وصوص ا�ماي
soba noodles with grilled chicken or white fish,
carrot, sweetcorn, cucumber and amai sauce

981 chicken 2.79
982 fish 2.79

نودلز الصوبا المقلية مع الدجاج أو الطوفو المقلي،
البيض، الذرة الحلوة، البازالء البيضاء، الفلفل
وصوص ا�ماي
teppan-fried soba noodles with chicken or fried
tofu, egg, sweetcorn, mangetout, peppers and
amai sauce

940 chicken 2.37
941 yasai 2.16v

mini yaki soba

noodles

911 glass of milk 0.90

910 mini juice 1.11
عصير البرتقال الطازج
عصير التفاح الطازج
خليط من عصير البرتقال وعصير التفاح
freshly squeezed orange juice
freshly squeezed apple juice
freshly squeezed orange & apple juice

drinks

912 cococino free
الحليب كامل الدسم الدافئ مع
إختيار إضافة مسحوق الشيكوالتة
warm frothed whole milk with an
optional sprinkling of chocolate powder

hot drinks

971

mini cha-han
ا�رز ا�بيض المقلي مع الدجاج أو الطوفو المقلي، البيض،
الذرة الحلوة، الجزر، البازالء البيضاء وصوص ا�ماي
stir-fried white rice with chicken or fried tofu, egg,
sweetcorn, carrot, mangetout and amai sauce

977 chicken 2.26
978 yasai 3.00v

البطاطا الحلوة واسكواش الجوز المقلي في فتات خبز
البانكو، تقدم مع ا�رز ا�بيض، الجزر، الخيار والذرة الحلوة.
 مع إختيارك من صوص الكاتسو كاري أو صوص ا�ماي
sweet potato and butternut squash deep-fried
in panko breadcrumbs, served with sticky white
rice, carrot, cucumber and sweetcorn. served
with your choice of either katsu curry or amai
sauce

2.37mini yasai katsu curry972 v

mini chicken katsu
صدور الدجاج المقلية في فتات خبز البانكو أو المشوية،
تقدم مع ا�رز ا�بيض، الجزر، الخيار والذرة الحلوة. مع إختيارك
من صوص الكاتسو كاري أو صوص ا�ماي
chicken breast deep-fried in panko breadcrumbs
or grilled, served with sticky white rice, carrot,
cucumber and sweetcorn. served with your choice
of either katsu curry or amai sauce

971 katsu 2.68
973 grilled 2.68

rice dishes

913 vanilla pod ice cream v 1.00
ملعقة من بوظة الفانيال مع إختيارك من صوص
الشيكوالتة أو صوص فاكهة الباشون
a scoop of dairy vanilla pod ice cream with
either chocolate or passion fruit sauce

something sweet

please inform your waiter if
you have a food intolerance,
allergy or sensitivity and
they will provide you with the
relevant information for
the dishes we serve

يرجي أن تنوه علي النادل قبل أن
تطلب وجبتك إذا كنت تعاني من

حساسية تجاه ا�طعمة أو عدم
القدرة علي تحملها أو التحسس
منها، وسوف يقترح عليك أفضل

ا�طباق التي تناسبك

may contain shell or small bones / قد يحتوي علي أصداف أو عظام صغيرة

dishes suitable for vegetariansv / أطباق نباتية

we love

jan-2019all prices include vat


