
Jungle Steak and Shrimp*
Enjoy our char-grilled Flat Iron steak, topped with steak butter
and paired with Shrimp Scampi and Caribbean Coconut Shrimp.
Served with your choice of a side.  139

Rib, Steak & Shrimp Trio*
A hearty platter featuring Caribbean Coconut Shrimp, 
slow-roasted St. Louis style beef ribs basted with 
our Smokin’ Mojo BBQ sauce and char-grilled Flat Iron 
steak topped with steak butter. Served with Safari fries 
and coleslaw. 149

Canopy Tea
Coconut flavoured tea mixed with
sweet & sour topped with pepsi cola. 30

Tiki Punch
Grapefruit juice and
cream of coconut mixed 
with tropical juices. 55

Take a piece of Hawaii home 
with our Rainforest Tiki Cup! 
(Limited amount available, while 
supplies last.)

Cheetah Rita
The real taste of margaritas
flavoured with strawberry,
mango or pomegranate. 39

Mongoose 
Mai Tai
Cream of coconut, orange, 
pineapple and grenadine. 39

 

ALOHA
Adventures

Ahi Poke Tower*
Spicy soy & sesame raw Ahi tuna, stacked with avocado and 
tomatoes. Served with wonton chips and wasabi aioli.  59 

Awesome Appetizer Adventure
Ideal for two or more, featuring our Chimi-Cha-Chas, Spinach & Artichoke
Dip with tortilla chips, Cheese Sticks and Chicken Tenders. Served with 
fresh guacamole, marinara and coconut curry sauce. 89

قطعة استيك مشوى تقدم مع الجمربى الكب�  املقىل بجوز الهند مع البطاطس املهروسة والخرضوات املشوية.  خبز التورتيال املحشو بالدجاج املشوى والبصل والفلفل اآلحمر والفاصوليا السوداء مقلية باللون الذهبى ويقدم مع رشائح الج� 

املقلية والدجاج املقىل وصلصه الكارى بجوز الهند. (تكفى الثنان أو اك�).

فول الصويا الحار مع السمسم وسمك التونة واألفوكادو والطªطم تقدم مع رقائق التورتيال املقليه واوراق الوسا¦.

كر²ه الجوز الهند مع عص� الربتقال واالناناس والرمان.
عص� املارجريتا الذيذ مع النكهات املختلف

من الفراولة او املانجو او الرمان

عص� الجريب فروت مع كر²ه جوز الهند

مع عص� الفواكه االستوائيه.

مذاق جوز الهند مع الشاي املثلج واملياه الغازيه

الجمربي بجوز الهند، و اللحم البقري مع صلصه الباربكيو يقدم مع البطاطس املقليه

وسلطة الكرنب.



Paradise Combo*
Sesame seared Ahi tuna, served rare with wasabi aioli, pineapple-
teriyaki grilled chicken and Caribbean Coconut Shrimp with mango
BBQ sauce. Served with white rice and broccoli. 139 

With teriyaki glaze, fresh pineapple salsa and broccoli. 119

Maui Meatloaf
Made local style with a hard boiled egg, BBQ sauce 
and Maui fried onions. Served with mashed potatoes
and mushroom gravy. 119 

Taste of the Islands
Caribbean Coconut Shrimp, dynamite scallops and shrimp and 
blackened hammour topped with a mango salsa. Served with your 
choice of a side. 139

Sizzling Luau Platter
Hawaiian style short ribs, smoky Kalua beef and peppers & onions. 
Served with white rice and macaroni salad. 119

ALOHA
Adventures

*Please see main menu for consumer advisory regarding this menu item.

تذوق طعم االصيل من ماوي اللحم مع البيض املسلوق مع صلصه الباربكيو والبصل املحمر

يقدم مع البطاطا املهروسه والربوكيل واملرشوم بصلصه اللحم.

قطع صدور الدجاج مع صلصه الرتي¿ تقدم مع صلصه االناناس و الربوكيل.

الجمربي املقيل املغطي بجوز الهند مع سمك االسكلوب و الجمري و سمك الهامور املشوي مع صلصه املانجو

يقدم مع اختياركم من الجانب. 

السمسم و سمك التونة، وتقدم مع أيويل الوسا¦ واألناناس  الدجاج الرومي املشوي والجمربي بجوز الهند مع صلصة

املانجو بالباربكيو. يقدم مع األرز األبيض والقرنبيط.

الطعم االصيل من هاواي اللحم البقري من رشائح اللحم املدخن مع الفلفل والبصل يقدم مع االرز االبيض وسلطه املكرونه.


