HIGH TEA SERVED FROM 10:30 AM – 07:00 PM
Includes your choice of one classic coffee or selection of “Dammann Frères”

Cream Tea | 90 per person

Plain and raisin scones served with homemade jam, clotted cream and lemon curd

Palazzo Versace High Tea | 300 for two persons
Savoury: Turkey ham & cheese mille feuille, tomato | Chicken Salad with cranberry chutney in éclair | Smoked Salmon mille
feuille with orange and fennel zest | Beef bresaola with melon ball | Cucumber and cream cheese with chives | Marinated
prawn with avocado mango pearl and salmon caviar | Egg Salad with mayo in mini roll | Tuna mayo with pickle in cornette
Compressed watermelon & goat cheese refresher
Sweets: Chantilly pistachio, tracadero sponge, strawberry chips with jelly | blanched hazelnut & milk chocolate panacotta
macaron lemon meringue | choux raspberry & velvet | delice of dark chocolates
Plain and raisin scones served with homemade jam, clotted cream and lemon curd

Celebration High Tea | 400 for two persons
Served exclusively on Mosaico terrace from 12:00 PM – 07:00 PM
Your Palazzo Versace afternoon tea is served with 2 glasses of Prosecco

WORLD OF TEAS | SELECTION OF “DAMMANN FRÈRES” ICONIC FINE TEAS
Bali | Green Tea
Jasmine, flower petals, flavors of lychee, grapefruit, bush peach and rose

Chamomile | Herbal Infusion
Bright yellow color, carries a sweet and fruity taste with pineapple notes

Darjeeling B.O.P. Second Flush | Black Tea
Its broken leaves give a strong cup to which milk can be added

Earl Grey Yin Zhen | Black Tea
Bergamot essential oil, flower petals

Four Red Berries | Black Tea
Strawberry bits, flavors of redcurrant, raspberry, strawberry and cherry

Strong Breakfast | Black Tea
A union of Ceylon, Darjeeling and Assam teas with a drop of milk, it is the perfect cup for early risers

Anichaï | Black Tea
Black tea with spices: cardamom, pink pepper, clove and ginger

COFFEE AFICIONADO | FRESHLY BREWED SINGLE-ORIGIN BEANS FROM ILLY
Espresso | American Coffee | Decaffeinated Coffee | Cappuccino | Cafe Latte
@mosaicolounge

#mosaicolounge

#palazzoversacedubai

All prices are in UAE Dirhams and inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering.

وجبة خفيفة | لمنتصف بعد الظهيرة تقدم من  ۳عصرآ حتى  ٦مسا ء
تشتمل على اختيارك من أحد أصناف القهوة الكالسيكية أو تشكيلة من الشاي الكالسيكي

شاي بالكريمة |  ٩٠لشخص
كعكة سكون سادة وسكون بالزبيب مع مربى وكريمة

شاي بعد الظهيرة "باالتزو فيرساتشي" |  ۳٠٠لشخصين
فواتح شهية صغيرة الحجم  :خيار بالجبن مع كريم األفوكادو ،شبت | سلمون مدخن مغطى بقليل من القشدة ،خبز الترامززين البني
تركي مع جبن الميلفاي بالطماطم| بطيخ مع جبن الماعز الطازج | جبن البريي مع مكسرات الجوز وتشكيلة التوت | دجاج ملفوف بالتفاح و الزيتون األسود
ساندويتش بسبع أنواع مختلفة من األعشاب بداخل البريوش المقرمش | جبن فيالدلفيا بالليمون بالزيتون األسود مع جيلي الشمندر
تشكيلة الحلويات  :مكسرات الفستق بجيلي الفراولة | تذوق طعم البندق بتشكيلة مختلفة و مميزة | ماكارون بليمون الميرينغ | قطعة كبيرة من تشكيلة التوت األحمر
لمحبي الشوكوالته أستمتع بالمذاق الخاص المعد لك
كعكة سكون سادة وسكون بالزبيب مع مربى وكريمة

شاي بعد الظهيرة األحتفالي|  ٤٠٠لشخصين
يقدم في الخارج فقط شاي بعد الظهيرة "باالتزو فيرساتشي "يقدم مع كأسين من البروسيكو

تشكيلة الشاي الكالسيكية | أجود االنواع مختارة من دمان فرير
بالي | شاي أخضر
ياسمين ،بتالت زهور ،نكهات الليتشي ،جريب فروت ،خوخ وورد
بابونج | توليفة أعشاب
لون أصفر نقي ،يحمل مذاق مع لمسة من األناناس
دارجلنج | شاي أسود
تضفي أوراقه المتكسرة نكهة قوية إلى كوب الشاي ،والذي يمكن إضافة الحليب إليه
إيرل غراي | شاي أسود
زيت البرغموت ،رحيق زهور
نكهة التوت األحمر | شاي أسود
قطع فراولة ،نكهات الكشمش ،توت بري ،فراولة وكرز
سترونغ بريكفاست | شاي أسود
توليفة من الشاي السيالني ودارلينج وآسام مع قطرات الحليب ،ستحصل على الكوب المثالي في الصباح
أنيتشاي | شاي أسو
شاي أسود مع توابل الهيل ،الفلفل الوردي ،القرنفل والزنجبيل

لعشاق القهوة | قهوة طازجة ونقية المصدر من إيلي
أسبريسو| قهوة امريكي | قهوة خالية من الكافيين | كابتشينو | كافيه التيه
جميع األسعار بالدرهم االمراتي وتشمل  %١٠رسوم بلدية و %١٠خدمة و  %٥ضريبة القيمة المضافة إذا كان لديك أية متطلبات تتعلق بالحساسية من بعض المأكوالت ،يرجى تنبيه المضيف قبل الطلب.

