
#SynergizedRamadan
وجبات نباتية شهية يتم تحضيرها بعناية وتوصيلها إلى باب منزلك.

Deliciously crafted vegan & vegetarian meals 
delivered to your doorstep.



#SynergizedRamadan

We have crafted a totally balanced meal to allow your bodies to be in good 

health during the Holy Month. Most dishes are vegan &  vegetarian  friendly, 

skillfully constructed using organic ingredients and  fresh produce that 

will help you commit to staying healthy.

Delight in a wholesome Iftar or Suhour meal for the whole family,

simply send us a WhatsApp to place your order at 09 222 2778.

نقــوم بتحضيــر وجبــات متوازنــة تســاعد جســمك علــى التمتــع بصحــة جيــدة خــال شــهر 
رمضــان المبــارك. معظــم أطباقنــا نباتيــة ويتم تجهيزها بعناية فائقة باســتخدام مكونات 

عضويــة ومنتجــات طازجــة تســاعدك فــي الحفــاظ علــى صحتك.

اســتمتع بوجبــة إفطــار أو ســحور صحيــة لــكل أفــراد العائلــة. تســتطيع أن تطلــب وجبتــك 
بــكل ســهولة بالتواصــل معنــا عبــر واتســاب علــى الرقــم 2778 222 09.



اســتمتع بإفطــار صحــي وشــهي! اختــر طبقــك الرئيســي مــن األصنــاف 
المتاحــة أدنــاه، والتــي تأتــي مــع تمــر و ســموذي حليــب اللــوز بالكركــم و 

GF | SF |  .التمــر، بســعر 57 درهــم

 GF | N |  ســلطة غاردن طازجة
 GF |  خضــروات مشــوية فــي الفــرن ُمضاف إليها عدس مهروس

 GF |  أرز بــري مــع توفو مقرمش
 GF |  شــعير، خضروات مشــوية، كرنب مجعد

ســاندويتش بيســتو مع خضروات مشــوية وســلطة خضراء مقرمشة   
GF | N |  ســلطة النودلــز النباتيــة علــى الطريقة التاياندية

GF | N |  ســلطة الكمثرى والبطاطا الحلوة
ســايدر مكّون من ثاثة ساندويتشــات مع ســلطة خضراء مقرمشــة  

N |  ســاندويتش الخضروات المشــوية مع الفول
الســوداني على الطريقة التاياندية

GF | خضــروات بالــكاري األخضــر على الطريقة التاياندية واألرز بالياســمين
 GF | N |  نودلــز الخضــروات علــى الطريقة التاياندية
 GF |  أرز كمتشــي المقلــي مــع بيــض عيون، نباتي

GF | N |  طبق بوذا بكاري الماســامان
GF | D |  بانير الكرنب المجعد مع الطماطم والثوم واألرز بالقنبيط واألعشاب

نودلــز مقلي حار  
GF |  ســباغيتي بولونيز مع العدس

GF |  فة والحمص ســلطة المفتــول مع الطماطــم الُمجفَّ
D |   باميــة بصلصــة الطماطم مع الكسكســي

D |   صة فتــة حمــص مــع رقائق خبــز البيتا الُمحمَّ

 Vegan |  Vegetarian | GF Gluten Free | SF Sugar free | N with Nuts | D with Dairy

خيارات اإلفطار

ORDER NOW

https://api.whatsapp.com/send?phone=97192222778&fbclid=IwAR3TNty2gQzCsRjN3zRlS9BC2d5nk3NphNoEgEcTN8x0-e0XUgMacapG9yY


Break your fast with a healthy Iftar meal! Choose a main course 
from the options below served with Dates and Turmeric Almond 
Milk & Dates Smoothie for AED 57.   | GF | SF

Fresh Garden Salad  | GF | N 

Oven Roasted Vegetables topped with Mashed Lentil  | GF 

Organic Wild Rice topped with Crispy Tofu  | GF 

Barley, Roasted Vegetables & Crispy Kale  | GF 

Vegan Pesto Sandwich with Grilled Vegetables  

& Crunchy Green Salad 

Thai Vegan Noodle Salad  | GF | N 

Pear & Sweet Potato Salad  | GF | N 

Trio Slider with Crunchy Green Salad   

Thai Peanut Roasted Veggie Sandwich  | N

Vegetable Thai Green Curry with Jasmine Rice  | GF

Vegetable Pad Thai   | GF | N  

Kimchi Fried Rice with Sunny-Side-Up Egg   | GF 

Massaman Curry Bowl  | GF | N

Kale Paneer with Tomato,  | GF | D

Garlic & Herb Cauliflower Rice

Spicy Stir Fried Noodles  

Spaghetti Lentil Bolognese  | GF

Sun-Dried Tomato Chickpea Maftoul Salad  | GF

Okra In Tomato Sauce with Cous Cous  | D

Fattet Hummus with Toasted Pita Chips  | D

 Vegan |  Vegetarian | GF Gluten Free | SF Sugar free | N with Nuts | D with Dairy

IFTAR

ORDER NOW

https://api.whatsapp.com/send?phone=97192222778&fbclid=IwAR3TNty2gQzCsRjN3zRlS9BC2d5nk3NphNoEgEcTN8x0-e0XUgMacapG9yY
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 ساليدر مكّون من ثالثة ساندويتشات مع
سلطة خضراء مقرمشة

Trio Slider with Crunchy Green Salad 

شعير، خضروات مشوية، كرنب مجعد
Barley, Roasted Vegetables & Crispy Kale
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 ساندويتش بيستو مع خضروات مشوية
وسلطة خضراء مقرمشة

Vegan Pesto Sandwich with Grilled 
Vegetables & Crunchy Green Salad

سباغيتي بولونيز مع العدس
Spaghetti Lentil Bolognese



أرز كمتشي المقلي مع بيض عيون، نباتي
Kimchi Fried Rice with Sunny-Side Up Egg

سلطة الكمثرى والبطاطا الحلوة
Pear & Sweet Potato Salad



أرز بري مع توفو مقرمش
Organic Wild Rice topped with Crispy Tofu

  سلطة النودلز النباتية على الطريقة التايالندية
Thai Vegan Noodle Salad

نودلز الخضروات
على الطريقة التايالندية 

Vegetable Pad Thai 
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بامية بصلصة الطماطم مع الكسكسي
Okra In Tomato Sauce with Cous Cous 

نودلز مقلي حار
Spicy Stir Fried Noodles



 ساندويتش الخضروات المشوية مع الفول السوداني
 على الطريقة التايالندية
Thai Peanut Roasted Veggie Sandwich 

سلطة المفتول مع
فة والحمص الطماطم الُمجفَّ
Sun-Dried Tomato Chickpea 
Maftoul Salad 

خضروات بالكاري األخضر على
الطريقة التايالندية واألرز بالياسمين 

Vegetable Thai Green Curry 
with Jasmine Rice 
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Fresh Garden Salad

صة فتة حمص مع رقائق خبز البيتا الُمحمَّ
Fattet Hummus with Toasted Pita Chips 

 بانير الكرنب المجعد مع الطماطم
والثوم واألرز بالقنبيط واألعشاب

Kale Paneer with Tomato, Garlic 
& Herb Cauliflower Rice



ابدأ يومك بوجبة ســحور صحية، واختر طبقك الرئيســي من األصناف 
التاليــة، والــذي يأتــي معــه اختيارك مــن القهوة أو عصير برتقال طازج 

وذلــك مقابل 67 درهم.

الفطــور اإلنجليزي  
بيضتــان مقليتــان، فطر مشــوي، هاش براونز علــى طريقتنا الخاصة، 

ص مع ســلطة خضراء  فاصوليــا مطبوخــة، نقانــق نباتية، خبز ُمحمَّ
م مــع اختيارك من القهــوة وعصير البرتقال الطازج مقرمشــة ُيقــدَّ

D |  فطــور عربي
بيضتــان مســلوقتان، فــول مدمس بالحمص علــى طريقتنا الخاصة، جبن 

م مع خبز  الحلومي المشــوي، فافل، ســلطة خضراء مقرمشــة، لبنه، وُيقدَّ
م مع اختيارك من القهــوة وعصير البرتقال الطازج عربــي طــازج. ُيقــدَّ

 GF | N |  روب يونانــي مــع غرانوال
علــى طريقتنــا الخاصة وتوت طازج 

GF | SF |  حليب صويا وشــوفان
ــل بالقرفــة مــع هريس القرع ورقائق اللوز ُمتبَّ

GF | SF |  بــان كيك
برقائق اللوز مع التوت األزرق وشــراب القيقب

SF | GF |  موســلي بيرشر
بحليــب اللــوز مــع الموز والتوت وحبوب الكاكاو

GF | SF |  بودينغ الشــمندر
وبذور الشــيا مع التوت الطازج

D |  شكشــوكة
م مع الخبز الطازج ُتقــدَّ

 Vegan |  Vegetarian | GF Gluten Free | SF Sugar free | N with Nuts | D with Dairy

خيارات السحور

ORDER NOW

https://api.whatsapp.com/send?phone=97192222778&fbclid=IwAR3TNty2gQzCsRjN3zRlS9BC2d5nk3NphNoEgEcTN8x0-e0XUgMacapG9yY


Start your day with a healthy Suhour meal, choose a main 
course from the below options served with your choice of 
coffee and freshly squeezed orange juice for AED 67.

English Breakfast  

2 Scrambled Eggs, Grilled Mushroom, Homemade 
Hash Brown, Baked Beans, Vegetarian Sausage  
& Toasted Bread with Side of Crunchy Green Salad

Arabic Breakfast  | D

2 Boiled Eggs, Homemade Hummus, Ful Medames, 
Grilled Halloumi Cheese, Falafel, Crunchy  Green Salad 
& Labneh served with Freshly Baked Arabic Bread

Greek Yoghurt  | GF | N 

with Homemade Granola & Fresh Berries

Soya Milk Overnight Cinnamon Spiced Oats  | GF | SF

with Pumpkin Puree & Almond Flakes  

Almond FlaxSeeds Pancakes  | GF | SF

with Blueberries & Maple Syrup

Almond Milk Bircher Muesli  | SF | GF

with Banana, Berries & Cacao Nibs

Beetroot Chia Pudding  | GF | SF

with Fresh Berries

Shakshuka  | D

served with Freshly Baked Bread

SUHOUR

 Vegan |  Vegetarian | GF Gluten Free | SF Sugar free | N with Nuts | D with Dairy

ORDER NOW

https://api.whatsapp.com/send?phone=97192222778&fbclid=IwAR3TNty2gQzCsRjN3zRlS9BC2d5nk3NphNoEgEcTN8x0-e0XUgMacapG9yY


الفطور اإلنجليزي
بيضتــان مقليتــان، فطــر مشــوي، هــاش براونــز علــى طريقتنــا الخاصــة، 
ــص مــع ســلطة خضــراء  فاصوليــا مطبوخــة، نقانــق نباتيــة، خبــز ُمحمَّ

ــر البرتقــال الطــازج ــارك مــن القهــوة وعصي م مــع اختي مقرمشــة ُيقــدَّ

English Breakfast
2 scrambled eggs, grilled mushroom, homemade hash-
brown, baked beans, vegetarian sausage & toasted bread 
with side of crunchy green salad served with choice of cof-

fee & freshly squeezed orange juice



فطور عربي
ــا الخاصــة،  ــان مســلوقتان، فــول مدمــس بالحمــص علــى طريقتن بيضت
م  جبن الحلومي المشــوي، فالفل، ســلطة خضراء مقرمشــة، لبنه، وُيقدَّ
م مــع اختيــارك مــن القهــوة وعصيــر البرتقــال  مــع خبــز عربــي طــازج. ُيقــدَّ

الطازج

Arabic Breakfast
2 boiled eggs, homemade hummus ful medames, grilled 
halloumi cheese, falafel, side crunchy green salad & labneh, 
served with freshly baked arabic bread served with choice 

of coffee & freshly squeezed orange juice



Greek Yoghurt 
with Homemade Granola 
& Fresh Berries

روب يونانــي مع غرانوال
علــى طريقتنا الخاصة
 وتوت طازج 

موسلي بيرشر 
بحليــب اللوز مع الموز
 والتــوت وحبوب الكاكاو

Almond Milk 
Bircher Muesli 
with Banana, Berries 
& Cacao Nibs

بودينغ الشمندر 
وبذور الشــيا مع التوت الطازج

Beetroot Chia Pudding
with Fresh Berries



 بان كيك برقائق اللوز مع التوت األزرق وشراب القيقب
Almond FlaxSeeds Pancakes with Blueberries 

& Maple Syrup

م مع الخبز الطازج شكشوكة ُتقدَّ
Shakshuka served with freshly baked bread



Synergy Cafe’s Salad Menu
available for delivery, daily
from 8am until 12 midnight.

قائمة ســلطات ســينرجي كافيه متاحة 
للتوصيــل يوميًا من الســاعة 8 صباحًا 

إلى الســاعة 12 منتصف الليل.

VIEW MENU

ORDER NOW

https://synergyhealingcentre.ae/files/8815/7002/4163/Synergy_Cafe_Salad_Menu.pdf
https://api.whatsapp.com/send?phone=97192222778&fbclid=IwAR3TNty2gQzCsRjN3zRlS9BC2d5nk3NphNoEgEcTN8x0-e0XUgMacapG9yY


#SynergizedRamadan
Follow us on Instagram 
@synergy_ae to find out more!

https://www.instagram.com/synergy_ae/

