الـمـقبــالت الـبـــاردة

COLD MEZZEH

حمص

30

HOUMMUS
Chickpea purée, tahini,
lemon juice and olive oil

30

متبل

30

MOUTABEL
Roasted eggplant, tahini,
lemon juice, garlic and olive oil

30

ورق عنب

35

WARAK ENAB
Vine leaves stuffed with rice,
tomato, onion and parsley

35

سلطة تبولة

35

TABBOULEH SALAD
Parsley, onion, tomato, bulgur wheat,
olive oil and lemon juice

35

سلطة فتوش

45

FATOUSH SALAD
Lettuce, tomato, cucumber, red onion,
zaatar, mint, olive oil, lemon juice,
sumac and crispy Arabic bread

45

طبق المازه البارد

50

COLD MEZZEH PLATTER
Selection of four types of cold mezzeh

50

 زيت الزيتون، عصير ليمون، طحينة،حمص

 زيت الزيتون، ثوم، عصير الليمون، طحينية،باذنجان

 بقدونس، بصل، طماطم،ورق عنب محشو باألرز

 عصير الليمون، زيت زيتون، برغل، طماطم، بصل،بقدونس

، بصل احمر، خيار، طماطم،خس
، زيت زيتون، بقدونس، فجل، نع نع،زعتر
 خبز عربي مقلي، سماق،عصير ليمون

اختر نوع من أربعة أنواع من المازه الباردة

المـازات الساخنـة

الســانـــدويتشـــات

HOT MEZZEH

SANDWICHES

فطائر بالسبانخ

30

FATAYER BI SABANIKH
Pastry filled with spinach and pine nuts

30

سمبوسك بالجبن

30

SAMBOUSEK BI JIBN
Cheese filled pastry

30

سجق

30

SOUJOK
Spicy lamb sausage with tomato sauce

40

كبة

45

KIBBEH
Ground lamb, bulgur wheat and pine nuts

45

عرايس

45

ARAYESS
Minced lamb with parsley and onion,
on grilled tannour bread

45

لحم بالجبن

45

LAHEM BIL AJIN
Lebanese bread with tomato,
minced lamb and pine nuts

45

طبق مازه حار

50

HOT MEZZEH PLATTER
Selection of four types of hot mezzeh

50

 بصل وصنوبر،فطائر مشوية بالفرن محشية سبانخ

فطائر مقلية محشوة بالجبن

نقانق لحم الضأن بالتوابل مقلية مع صلصة الطماطم

كرات من اللحم المفروم و البرغل
محشوة بلحم الضأن مع البصل والصنوبر

،لحم خروف مفروم مع البقدونس والبصل
مشوية على خبز التنور

،الخبز اللبناني مع الطماطم
الضأن المفروم والصنوبر والجوز

اختر نوع من أربعة أنواع من المازه الحاره

ساندويتش حلومي

40

HALLOUMI POCKET SANDWICH
Pita bread, filled with grilled halloumi
cheese, beef tomato, cucumber, olive oil
and fresh mint leaves

40

ساندويتش فالفل

45

FALAFEL SANDWICH
With pita bread, tahini sauce, sliced onions
and mixed vegetable pickles

45

كله طبيعي انجوس برجر لحم البقر

65

ALL NATURAL ANGUS BEEF BURGER
With aged cheddar, smoked turkey bacon,
portobello mushroom, tomato
and pepper mayonnaise

65

شاورما دجاج

55

، محشو بجبن حلومي مشوي،خبز عربي
 زيت الزيتون والنعنع، خيار،طماطم

، شرائح بصل، صلصة الطحينة،خبز عربي
مخلالت خضار مشكلة

، لحم الديك الرومي المدخن، شيدر،لكافة األعمار
وبورتوبيللو الفطر والطماطم
والفلفل والمايونيز

CHICKEN SHAWARMA

55

األطبـــاق الـرئيسيـــة

الحلــويــات

MAIN COURSE
المخروط األحمر المحمر

مع اختيارك من صلصة الطحينة أو التكلس
وسلطة البقدونس

FRIED RED MULLET
With your choice of tahini or tartar sauce
and parsley salad

DESSERT
80

تشكيلة اآليس كريم

25
25

80

ICE CREAM SELECTION
(per two scoops)

صاج حلو

30

SWEET SAJ
, kashta, strawberries or
thyme honey

30

أم علي

40

UMM ALI
With pistachio ice cream and tuile

40

كريم بروليه المانجو
أرز لزج و كراميل الموز

35

MANGO CRÈME BRÛLÉE
Sticky rice and caramelised banana

35

طبق البقالوة
مجموعة مختارة من البقالوة العربية التقليدية

60

 غرام250 | قريدس التايغر

110

TIGER PRAWNS | 250GMS
With harra sauce, French fries
and rocket salad

110

شيش طاووق دجاج

90

CHICKEN SHISH TAOUK
Marinated and grilled with herbs,
tomato and parsley salad

90

كفتة خشاش

80

KOFTA KHASHASH
Grilled lamb kofta with tomato sauce
and pine nuts

80

 بطاطا فرنسية، مع صلصة حاره
والسلطة الشهيرة

، منقع ومشوي مع األعشاب
سلطة الطماطم والبقدونس

كفتة لحم الضأن المشوي مع صلصة الطماطم
والصنوبر والجوز

125

MASHAWI MUSHAKALA
Mixed grills of shish taouk, kofta,
lamb chop and hammour

125

لحم الخاصرة المشوي

160

GRILLED BEEF TENDERLOIN
Served with seasonal vegetables
and mashed potato
with truffle mushroom sauce

160

 والبطاطا المهروسة،يقدم مع الخضار الموسمية
مع صلصة فطر الكمأة

 فراولة، قشطة،
 نوتيال،موز
آو عسل بالزعتر

Banana, Nutella

مشاوي مشكلة

،  كفتة،  شيش طاووق،مشاوي مخلطة
خروف مفروم والهامور

)(لكل مقدارين

مع الفستق الحلبي و اآليس كريم والبسكويت

BAKLAVA PLATTER
A selection of Arabic traditional baklava

60

طبق شرائح فواكه طازجة

55

FRESH SLICED FRUIT PLATTER

55

