
Sikka refers to the alleyways
of Deira and Bur Dubai where 
Indian and Persian traders famously 
sold their assortment of exotic herbs 
and spices. Absorbed by Middle 
Eastern cuisine, these core spices 
undoubtedly influenced local tastes. 
In essence, SIKKA Café is a local 
homegrown restaurant café that 
serves a mélange of Emirati, Arabic, 
Indian and Persian cuisine.  
With three outlets across Dubai’s 
most popular destinations, we pride 
ourselves on an eclectic atmosphere 
that blends natural lighting, 
nostalgic style, and flavourful 
combinations to create an ambience 
that truly makes you feel at home. 

THE ORIGIN

SIKKA SIGNATURE BREAKFAST
SHARING STYLE BREAKFAST INCLUDING UNLIMITED KARAK CHAI OR SULEIMANI

AED 95
FOR 2

Eggs  (GF)  

Baith Thamath, Shakshuka or Masala Omelet 

Indian Spiced Sausages (N)

Succulent lamb sausages cooked in rich 
tomato sauce and Indian spices

Falafel (V) (DF) (N)

Deep-fried chickpea fritters served 
with tahina sauce

Foul Madamas
Fava beans, garlic, lemon juice, olive oil 
chopped tomatoes, onions and parsley

Chana Dal (V)

Slow-cooked lentil flavoured with 
tomatoes, herbs and Indian spices
Add on – Buttery paratha for AED 5 

Balaleet
Sweetened vermicelli with saffron and 
plain omelet

(V) (DF) (N)

Chebab  (V)  

Emirati pancake infused with saffron and 
cardamom served with cheese and date syrup

Fresh Vegetables & Mixed Olives (V)

Small platter of fresh carrots, tomato 
cucumber and green & black olives

Assorted Cheese Platter
Nabulsi, baladi, cheddar cheese and dates 
with chami

Arabic Bread
Fresh from the oven

Butter & Jam
Apricot jam and butter

Tea
Unlimited karak or sulaimani
Add on - Fresh juice for AED 26

(DF)

Issue No. 1 Breakfast Menu

(N) Nuts | (V) Vegetarian | (SF) Shellfish | (VG) Vegan | (DF) Dairy-free | (GF) Gluten-free
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of 5% VAT.

Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with nuts, fish, eggs, milk or gluten.  
Therefore, if you have a food allergy or a special dietary requirement please inform a member of staff. 
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YESTERDAY EASY 
BREEZY

TODAY CHILLED 
VIBES

TOMORROW SELFIE 
WEATHER

EVERY DAY WINTER 
IS COMING



#SikkaDubai www.sikkadubai.ae

Baith Tamat (V)(DF) 28
Scrambled eggs made with tomato sauce 
and herbs

SIKKA-Shuka (V) 32
Poached eggs, eggplant moutabel 
and home-made tomato sauce

Shakshuka (V)(DF) 28
Eggs baked in a rich tomato sauce

Masala Omelette (V) 30
Indian-style omelette served with paratha 

Two Eggs Any-Style (V) 28
Your choice of scrambled, omelette 
or fried 

Balaleet (V) 26
Saffron flavoured sweet vermicelli  
noodles topped with an omelette

Falafel (V) 22
Deep-fried chickpea fritters served with 
tahina and mixed pickles

Grilled Halloumi (N)(V) 34
Served on a bed of baked kale and muhammara

Chana Dal (V) 25
Lentils flavoured with Indian spices, 
served with naan

Foul Bil Zeit (V)(VG)(DF)(GF) 24
Fava beans, garlic, lemon juice, olive oil, 
onions, chopped parsley and tomatoes

Assorted Arabic Cheeses (V)(GF) 28
A selection of shanklish salad,
nabulsi and baladi cheeses

Dates Chammi (N)(V)(GF) 21
Chammi cheese, dihn khaneen (ghee), 
pistachios

Labneh (N)(V)(GF) 24
Dry mint, cucumber and aromatic olive oil

Dangaw (V)(VG)(DF)(GF) 19 
Lightly spiced boiled chick peas 

Khameer (V) 19 
Traditional Emirati bread served with cream 
cheese and date syrup

Paratha (V) 19 
Served with dahi (plain yoghurt) 
and lime pickle 

Chebab (V) 27 
Traditional Emirati small pancakes
topped with qemar cheese and date syrup

Qemar and Honey Naan (N)(V) 28 
Naan bread topped with qemar, honey 
and pistachios 

Za’atar Manakish (V) 22
Za’atar, olive oil, fresh mint, thyme and tomato

The ‘Cheese’ Manakish (V) 30 
Our blend of mixed cheeses and chilli flakes  

Naan (V) 5 
Plain or butter 

COFFEE (V)(GF)

Espresso (Single/Double) 14/18 

Espresso Macchiato 16

Americano 18

Flat White 22
 
Latte 18

Pistachio Latte 25 

Rose Latte 25

Spanish Latte 25
 
Cappuccino  18
 

CHAI 
Karak (V)(GF) 13
 
Karak Zafran (V)(GF) 16
 
Sulaimani (V)(VG)(DF)(GF) 15

Moroccan Mint (V)(VG)(DF)(GF) – (S/L) 21/31
 
Royal Breakfast  |  Green Tea Curls 23 
(V)(VG)(DF)(GF) 

JUICES (V)(VG)(DF)(GF)

Lemon and Mint 24

Orange  |  Watermelon  |  Mango  |  Pineapple 26 
 
Pomegranate 30
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BLENDS (V)

Salted Laban 18

Vimto 18

Mocha 25

Qahwa Emirati (S/L) 25/38 

Qahwa Saudi (S/L) 25/38 

Turkish Coffee 18
Served with Turkish delight

Add ons for all 5 
Vanilla, Chocolate or Caramel

HOT BEVERAGES 
Hot Chocolate (V)(GF) 25

Pistachio Rose Sahleb (N)(V)(GF) 25

Baith Tamat

Karak Zafran Pistachio Latte

Fresh Juices

Royal Breakfast

SIKKA-Shuka 

Labneh 

Falafel 

Qemar and Honey Naan 

(N) Nuts | (V) Vegetarian | (VG) Vegan | (DF) Dairy-free | (GF) Gluten-free
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of 5% VAT.

Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with nuts, fish, eggs, milk or gluten.  
Therefore, if you have a food allergy or a special dietary requirement please inform a member of staff. 

(N) Nuts | (V) Vegetarian | (SF) Shellfish | (VG) Vegan | (DF) Dairy-free | (GF) Gluten-free
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of 5% VAT.

Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with nuts, fish, eggs, milk or gluten.  
Therefore, if you have a food allergy or a special dietary requirement please inform a member of staff. 



BOTTLED SODAS 
 
Coca-Cola  |  Coca-Cola Light  |  Sprite 16

MILKSHAKES (V)

Vanilla Caramel Shake  36
Vanilla ice cream, marshmallows, 
vanilla sauce, milk, whipped cream  
 
Chocolate Shake  36 
Chocolate ice cream, chocolate sauce,  
Oreo, milk, whipped cream 
 
Strawberry Shake  36
Strawberry ice cream, lotus biscuit,  
strawberry fruit, whipped cream

MOCKTAILS (V)(VG)(DF)(GF)

Passion Fruit Mojito 38
Passion fruit purée, fresh lime, fresh mint leaves,
apple purée, soda water, sugar syrup

Strawberry Mojito 38
Fresh strawberries, strawberry purée,  
fresh lime, fresh mint leaves, soda water
 
Passion-Melon Cooler 38
Fresh watermelon, passion fruit purée,  
fresh mint leaves, soda water, sugar syrup

Wild Berries 38
Mixed berries, fresh mint leaves,  
cranberry juice, sugar syrup, soda water 

WATER 
Al Ain (S/L)  16/26
 
S. Pellegrino Sparkling (S/L)  26/38

#SikkaDubai www.sikkadubai.ae

Milkshakes

Wild Berries Passion-Melon Cooler  
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مشروبات غازية الميلك شيك )ن( الموكتيالت )ن()ن ج()خ أ()خ ج(

مياه معدنية 

موهيتو باشن فروت  38 
 هريس فاكهة باشن فروت، ليمون أخضر طازج،

أوراق نعناع طازجة، هريس تفاح أخضر، صودا، شراب سكر 

موهيتو فراولة  38 
 فراولة طازجة، هريس فراولة، ليمون أخضر طازج،

أوراق نعناع طازجة، صودا 

كولر باشن – ميلون  38 
بطيخ طازج، هريس باشن فروت، 

أوراق نعناع طازجة، صودا، شراب سكر 

توت بري  38 
تشكيلة من التوت، أوراق نعناع طازجة، 

عصير كركديه، شراب سكر، صودا 

فانيال بالكاراميل  36 
 مارشمالو، آيس كريم الفانيال، صلصة فانيال،

حليب، كريمة مخفوقة

شوكوالتة  36 
 آيس كريم شوكوالتة، صلصة شوكوالتة، أوريو،

حليب، كريمة مخفوقة 

فراولة  36 
 آيس كريم الفراولة، بسكويت اللوتس،

فراولة، كريمة مخفوقة 

16 كوكا كوال  |  كوكا كوال اليت  |  سبرايت 

العين )صغير/ كبير(  16/ 26 

سان بيليغرينو غازي )صغير/ كبير(  38/26

الميلك شيك 

(N) Nuts | (V) Vegetarian | (VG) Vegan | (DF) Dairy-free | (GF) Gluten-free
All prices are in UAE Dirhams and inclusive of 5% VAT.

Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with nuts, fish, eggs, milk or gluten.  
Therefore, if you have a food allergy or a special dietary requirement please inform a member of staff. 

 )م( مكسرات  |  )ن( نباتي  |  )ق( قشريات  |  )ن ج( نباتي جداً  |  )خ ل( خالي من منتجات األلبان  |  )خ ج( خالي من الجلوتين   
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 5٪ ضريبة القيمة المضافة.

تنصح اإلدارة بان األطعمة التي يتم إعدادها هنا قد تحتوي على أو قد تأتي مع مكونات مثل المكسرات، السمك، البيض، الحليب أو الجلوتين. 
لذلك، يرجى إبالغ أحد أعضاء فريق الخدمة إذا كان لديك حساسية تجاه بعض األطعمة أو متطلبات غذائية خاصة.

موهيتو باشن فروتموهيتو فراولة
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بيض طماط )ن()خ أ(   28 
بيض مخفوق مع صلصة طماطم وأعشاب 

شكشوكة سكة )ن(  32 
 بيض مطبوخ، متبل باذنجان وصلصة

طماطم منزلية 

شكشوكة )ن()خ أ(  28 
بيض مخبوز في صلصة طماطم غنية 

ماساال أومليت )ن(   30 
أومليت على الطريقة الهندية يقدم مع خبز باراتا 

 28 بيضتان على طريقتك المفضلة )ن(  
اختيارك من المخفوق، األومليت أو بيض عيون 

بالليط )ن(   26 
 شعيرية حلوة بنكهة الزعفران يتم تزيينها

بأومليت البيض

فالفل )ن(  22 
كرات مقلية من عجينة الحمص المهروس تقدم مع 

طحينة ومخلالت مشكلة

جبنة حلومي مشوية )م()ن(   34 
تقدم مع أوراق الكايل المقلي وصلصة المحمرة

تشانا دال )ن(  25 
عدس بنكهة التوابل الهندية، يقدم مع خبز نان 

فول بالزيت )ن()ن ج()خ أ()خ ج(  24 
باجال، ثوم، عصير ليمون، زيت زيتون، بصل، 

بقدونس مفروم وطماطم

أجبان عربية مشكلة )ن()خ ج(  28 
 تشكيلة من سلطة الشنكليش، الجبنة النابلسية

والجبنة البلدي

جامي تمر )م()ن()خ ج(   21 
جبن جامي، دهن خنين، فستق 

لبنة )م()ن()خ ج(  24 
نعناع مجفف، خيار وزيت زيتون باألعشاب العطرية 

دانجو )ن()ن ج()خ أ()خ ج(  19 
حب حمص مسلوق ومتبل قلياًل 

خمير )ن(  19 
 خبز إماراتي تقليدي يقدم مع جبنة كريمية

ودبس تمر

خبز باراتا )ن(  19 
يقدم مع زبادي سادة ومخلل ليمون

جباب )ن(  27 
 بانكيك إماراتي تقليدي صغير ُمزين بالقيمر

ودبس التمر 

خبز نان مع قيمر وعسل )م()ن(  28 
خبز النان مع الجبنة، القمير والعسل 

مناقيش زعتر )ن(  22 
زعتر، زيت زيتون، نعناع طازج، زعتر وطماطم 

مناقيش جبنة )ن(  30 
مزيج مميز لدينا من األجبان ورقائق الفلفل الحار 

خبز نان )ن(  5 
سادة أو بالزبدة

الشاي 
كرك )ن()خ ج(  13 

كرك بالزعفران )ن()خ ج(  16

ُسليماني )ن()ن ج()خ أ()خ ج(  15 

مغربي بالنعناع )ن()ن ج()خ أ()خ ج( – )صغير/ كبير(  31/21 

23 شاي فطور ملكي  |  شاي أخضر )ن()ن ج()خ أ()خ ج(  

إسبريسو )عادي/ دبل(   18/14

إسبريسو ماكياتو   16 

أمريكانو  18

فالت وايت   22 

التيه    18 

التيه بالفستق   25 

25 التيه بالورد 

25 التيه أسباني  

18 كابوتشينو 

القهوة )ن()خ ج( 

العصائرمزيج لذيذ )ن(

25 موكا 

قهوة إماراتية )صغير/ كبير(  38/25 

قهوة سعودية )صغير/ كبير(  25/ 38 

قهوة تركية  18 
تقدم مع راحة الحلقوم 

اإلضافات لكل نوع  5 
فانيال، شوكوالتة أو كاراميل 

المشروبات الساخنة 
شوكوالتة ساخنة )ن()خ ج(  25 

سحلب بالفستق والورد )م()ن()خ ج(   25 

لح   18 لبن ُممَّ

فيمتو  18 

ليمون بالنعناع  24 

برتقال   |  بطيخ  |  مانجو  |  أناناس  26 

رمان   30
خبز نان مع قيمر وعسللبنة

فالفل

شكشوكة سكة

بيض طماط

التيه بالفستقكرك بالزعفران

شاي فطور ملكي

عصائر طازجة 

 )م( مكسرات  |  )ن( نباتي  |  )ق( قشريات  |  )ن ج( نباتي جداً  |  )خ ل( خالي من منتجات األلبان  |  )خ ج( خالي من الجلوتين  
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 5٪ ضريبة القيمة المضافة.

تنصح اإلدارة بان األطعمة التي يتم إعدادها هنا قد تحتوي على أو قد تأتي مع مكونات مثل المكسرات، السمك، البيض، الحليب أو الجلوتين. 
لذلك، يرجى إبالغ أحد أعضاء فريق الخدمة إذا كان لديك حساسية تجاه بعض األطعمة أو متطلبات غذائية خاصة.
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المميـز سّكـة  فطـور 
حدود بال  كرك  أو  سليماني  شاي  مع  يقّدم  لشخصين  فطور 

٩٥ درهم
لشخصين

أصل التسمية 
ة هي كلمة إماراتية تعني الزقاق  سكَّ

وجمعها (سكيك)، والتي كانت تكثر في 
منطقتي ديرة وبر دبي، حيث كان يأتي 
هناك التجار الهنود والفارسيين ليبيعوا 
تشكيلة متنوعة من ا�عشاب والتوابل 
الغريبة. هذه التوابل ا�ساسية أضافت 
مذاقات لذيذة على مطابخ دول الشرق 

ا�وسط، وبال شك كان من ضمنها 
المطبخ ا¥ماراتي. في جوهره، يعتبر 
ة مقهى محلي يقدم مزيجًا من  سكَّ

المأكوالت ا¥ماراتية والعربية والهندية 
والفارسية. من خالل ثالثة فروع ضمن 

أشهر ا�ماكن في دبي، نفخر بتوفير 
أجواء رائعة تمزج بين ا¥نارة الطبيعية 

وا�ناقة والحنين مع مزيج رائع من 
النكهات لتشعر وكأنك في المنزل فعًال.

 
  

(خ.ج)  نوع من البيض المطبوخ  
  بيض طماط ، شكشوكة أو ماساال أومليت

(م)   سجق بالتوابل الهندية
نقانق لحم الضأن مع صلصة الطماطم

و التوابل الهندية 

فالفل
 كرات مقلية من عجينة الحمص المهروس تقدم

مع طحينة ومخلالت مشكلة

فول مدّمس
باجال، ثوم، عصير ليمون، زيت زيتون، بصل

 بقدونس و طماطم مفرومة

تشانا دال
عدس بنكهة الطماطم و البهارات و التوابل الهندية

(ن) (خ.ل) (م)

(ن) (خ.ل) (م)

(ن)

أِضف إليه – خبز البراتا بالزبدة مقابل ٥ دراهم

بالليط
شعيرية حلوة بنكهة الزعفران مع البيض

(ن)جباب  
 بانكيك إماراتي بنكهة الزعفران و الهيل مع جبن

ودبس التمر

(ن)خضروات طازجة مع زيتون مشّكل
 جزر، طماطم، خيار  و زيتون أخضر و أسود

 أجبان مشّكلة
 تشكيلة من الجبنة النابلسية، الجبن البلدي، جبنة

 الشيدر  با°ضافة إلى التمر  و الجامي

خبز عربي
تقّدم طازجة من الفرن

(خ.ل)

مربّى وزبدة
مربّى المشمش و الزبدة

الشاي
شاي سليماني أو كرك بال حدود

أِضف – عصير طازج مقابل ٢٦ درهم�

CITY WALK | LA MER | AL KHAWANEEJ # D E L I C I O U S LY L O C A L

قائمة الفطور اإلصدار األول 

 إيزي بريزياألمـس

الـيـوم

 غـدًا

كـل يـوم

 أجواء
لالسترخاء

 طقس اللتقاط
صور سيلفي

 اقترب
الشتاء
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جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 5٪ ضريبة القيمة المضافة.

تنصح اإلدارة بان األطعمة التي يتم إعدادها هنا قد تحتوي على أو قد تأتي مع مكونات مثل المكسرات، السمك، البيض، الحليب أو الجلوتين. 
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