Caesar Salad withGrilled
Chicken
Halloumi

Labneh

BREAKFAST (served all day)
Hommus

20

Hommus Fatteh

32

Hommus Balila

20

Hommus with Foul

23

Chickpeas blended with tahina, lemon & olive oil

Eggs

22

Omelette / sunny-side up

Toasted bread, chickpeas, yogurt, tahina,
butter & pine nuts

Egg with Meat 				36
Fried eggs with minced lamb meat

Egg with Sojouk

36

Mankoushe Zaatar

10

Mankoushe Cheese

12

Mankoushe Zaatar with Cheese

14

Mankoushe Meat

17

Mankoushe Meat with Cheese

19

Lahm Beajine Trabolsi

10

Kounafa Cheese

19

Semolina dough stuffed with cheese

23
15

Shankleesh

19

Kaakat Kounafa (Cheese/Kashta)
Semolina dough stuffed with cheese or kashta,
in a special bread

Grilled Halloumi

23

Chickpeas seasoned with garlic, lemon & olive oil
Chickpeas blended with tahina, topped
with braised fava beans

Foul

19

Braised fava beans seasoned with garlic,
lemon & olive oil

Foul Bil Tahina

19

Braised fava beans seasoned with garlic,
lemon & tahina

Labneh

Lebanese thick yogurt dip
Dried labneh with vegetables & olive oil

Homemade spicy sausages pan fried with sunny
side up eggs

Slices of grilled halloumi cheese
Manakish

*All prices are in AED and inclusive of 5% VAT

Kounafa Cheese

Lentil Soup

SOUP
Lentil Soup
Mushroom Soup
Vegetables Soup

21

19

Chicken Cream Soup 
Chicken with Mushroom Soup
Tomato Basil Soup

Hommus

20

Mohamara

21

Moutabal

20

Hindbeh

20

Loubieh Bel Zeit

20

Grilled Halloumi

23

Tomato Slices with Garlic

19

19
19

21
21

COLD STARTERS
Chickpeas blended with tahina, lemon & olive oil
Eggplant blended with tahina, lemon & olive oil

Baba Ghanouj

20

Grilled eggplant with tomato, green pepper,
lemon & olive oil

Spicy red pepper paste mixed with onion, bread
crumbs & walnuts
Green chicory with onion & olive oil
Sauteed green beans with tomato, onion & olive oil

Waraq Enab

23

Labneh with Garlic

19

Vine leaves stuffed with rice, parsley, onion,
tomato & lemon

Slices of grilled halloumi cheese
Tomato slices with sumac & garlic

Labneh with garlic, dried mint & olive oil
Hummus

*All prices are in AED and inclusive of 5% VAT

Mohamara

Baba Ghanouj

Moutabal

Makdous

19

Shankleesh

19

Nkhaat

30

Pickled eggplant stuffed with walnuts &
red pepper with olive oil

Lsanat

30

Yogurt with Cucumber & Mint

18

Mixed Vegetable Platter

16

Freekeh Salad

38

Quinoa Avocado

43

Caesar Salad with Chicken			

43

Shrimp Caesar Salad

61

Greek Salad

38

Boiled lamb tongue marinated with garlic,
lemon & olive oil

Dried labneh with vegetables & olive oil
Boiled lamb brain marinated with garlic,
lemon & olive oil

SALADS
Tabouleh

23

Fatoush

23

Rocca Salad

23

Bakleh & Tomato

23

Tabouleh Quinoa

26

Green Salad

20

Finely chopped parsley mixed with tomato, green
onion, mint & bulgur with lemon & olive oil

Cooked freekeh wheat mixed with tomato,
cocumber, onion, corn & coriander in lemon sauce

Fresh vegetables topped with roasted bread,
sumac, lemon, molasses pomegranate & olive oil

Baby spinach leaves topped with quinoa, beetroot,
avocado & chickpea with balsamic vinaigrette

Sliced rocca leaves, tomato, onion & sumac
tossed in lemon vinaigrette

Lettuce, parmesan cheese, grilled chicken breast &
crouton

Watercress with onion, tomato & sumac
tossed in lemon vinaigrette

Lettuce, parmesan cheese, grilled shrimps &
crouton

Finely chopped parsley mixed with tomato, green
onion, mint & quinoa with lemon & olive oil

Lettuce, tomato, cucumber, green pepper,
feta cheese with lemon & olive oil sauce

A mix of lettuce, cucumber, tomato, green pepper
with lemon & olive oil sauce
Tabouleh

*All prices are in AED and inclusive of 5% VAT

Fatoush

Raw Kebeh

Greek Salad

RAW MEAT
Raw Kebeh

Fresh lamb meat minced with bulgur,
onion & mint, served with garlic

34

Spiced Lean Meat

Fresh lamb meat minced with onion & mint,
served with garlic

Freekeh Salad

Quinoa Avocado Salad

Waraq Enab

Hummus Fatteh

*All prices are in AED and inclusive of 5% VAT

36

Meat with Tomato

Kofta Balls with Pomegranate

HOT STARTERS
Hommus with Pine nuts

30

Hommus with Meat

Spicy Potato

21

36

Meat with Mushroom

40

Hommus with Shawarma

36

Meat with Tomato

40

Falafel Platter

21

Kofta Balls with Pomegranate

36

Meat Shawarma

34

Makanek

30

Chicken Shawarma

34

Chickpeas blended with tahina, topped with
butter & pine nuts

Potato cubes seasoned with coriander, garlic &
lemon

Chickpeas blended with tahina, topped with
lamb meat, butter & pine nuts
Chickpeas blended with tahina, topped with
shawarma meat or chicken
Fried falafel served with vegetables,
pickles & tahina sauce

Served with vegetables & tahina sauce
Served with french fries, pickles & garlic

Mixed Shawarma

Meat & chicken shawarma served with vegetables,
garlic & tahina sauce

36

Pan fried slices of tender meat with
onion & mushroom
Pan fried slices of tender meat with
onion & tomato
Pan fried balls of minced meat with onion &
molasses pomegranate
Homemade sausages sauteed in lemon sauce
with pomegranate sauce

32

Sojok

30

Spicy homemade sausages sauteed in lemon sauce
with pomegranate sauce

32

Chicken Liver

30

Fried chicken liver with garlic & lemon
with pomegranate sauce

Sojok

*All prices are in AED and inclusive of 5% VAT

Chicken Wings

32

Eggplant Fatteh

Falafel Platter

Chicken Wings

32

Fried Lamb Liver

32

Fried wings with coriander, garlic & lemon

Eggplant Fatteh

36

Nkhaat Pane

32

Fried eggplant topped with minced meat in tomato
sauce with yogurt, toasted bread & pine nuts

Fried lamb liver with garlic & lemon
with pomegranate sauce

34

Boiled lamb brain coated in bread crumbs and fried

Hommus Fatteh

32

French Fries

17

White Rice

17

40

Saffron Rice

19

Meat Sambousek	

19

Cheese Rolls



19

Cheese Sambousek	

19

Meat Kebbe



21

Chicken Kebbe



19

Toasted bread, chickpeas, yogurt, tahina,
butter & pine nuts

Hommus Fatteh with Meat

Toasted bread, chickpeas, yogurt, tahina, butter,
pine nuts & meat

PASTRY

Fried soft dough filled with seasoned meat (5 pcs)
Fried soft dough filled with herb seasoned
cheese (5 pcs)

Spinach Sambousek



19

Baked soft dough filled with sauteed spinach (5 pcs)

Baalbakieh

Baked soft dough filled with seasoned meat (5 pcs)

21

Filo pastry filled with herb seasoned cheese and
deep fried (5 pcs)
Fried dough of minced meat and bulgur wheat filled
with seasoned meat (4 pcs)
Fried dough of minced chicken and bulgur wheat
filled with seasoned chicken (4 pcs)

Mixed Pastry

6 Pieces of mixed sambousek, 4 pieces of mixed kebbe

Mixed Pastry

*All prices are in AED and inclusive of 5% VAT

Cheese Rolls

37

Stuffed Lamb

Siyadeyet Samak

MAIN DISHES
Stuffed Lamb

52

Roasted lamb meat served with oriental rice, nuts
& yogurt

* Full Meal

Siyadeyet Samak
Hamour fillet & rice served with tahina sauce

65

Soup or Salad, soft drink & dessert

* Full Meal
Soup or Salad, soft drink & dessert

From 12 pm till 5 pm, enjoy traditional Lebanese home
cooking recipes prepared daily with precision by our chefs

Lunch Special

42

WEDNESDAY

55

Kibbeh Bil Saynieh
Stuffed Zuchini in Yogurt Sauce
Baked Chicken in Saffron Sauce & Rice

Your selection from main dish list

* Full Meal
Soup or Salad, soft drink & dessert

SUNDAY

THURSDAY

Stuffed Vine Leaves, Zuchini & Fawaregh
Meat Lasagna
Chicken Kabseh

Mloukhia
Chicken Friki
Kofta & Potato in the Oven

MONDAY

FRIDAY

Chicken Moghrabieh
Steak with Potato Boulanger
Spinach with Meat Balls & Rice

Chicken Biryani / Bokhari
White Beans with Meat & Rice

TUESDAY

Kibbeh Labniyeh
Chicken & Eggplant Makloubeh
Green Beans with Meat & Rice

Roast Beef with Mashed Potatoes
Mdardarah with Fatoush
Baked Chicken with Potato & Coriander

*All prices are in AED and inclusive of 5% VAT

52

SATURDAY

65

LEBANESE GRILLS
Plate

Kg

Kabab

42168

Lamb Cubes

55220

Shish Tawouk

40160

Lamb Chops

61244

Skewers of seasoned & minced lamb meat
with onion & parsley

Marinated & grilled ribs of lamb meat,
served with french fries

47188

Skewers of seasoned & minced lamb
meat with onion & parsley, served with a
homemade tomato sauce
Kabab balls & Grilled Tomatoes

Chicken Kabab

40160

Mixed Grill

51204

Mixed Grill with Tawouk

55220

Full Mixed Grill

57228

Mixed Grill of Lamb Meat

61244

Msabaha with Pine nuts

47188

A combination of Kabab & Lamb Cubes
skewers, served with grilled onion, tomato & chilli

Skewers of marinated & grilled chicken
cubes, served with french fries & garlic

Kabab Orfali

47188

A combination of Kabab, Lamb Kabab &
Shish Tawouk skewers, served with french
fries & garlic
A combination of Kabab, Chicken Kabab,
Msabaha, Lamb Cubes, Shish Tawouk &
Lamb Chops, served with french fries & garlic
A combination of Kabab, Msabaha,
Lamb Cubes & Lamb Chops, served with french fries
Skewers of seasoned & minced lamb meat
with onion & pine nuts

Lamb Cubes

*All prices are in AED and inclusive of 5% VAT

Kg

Minced & seasoned chicken served
with french fries & garlic

Skewers of marinated & grilled tender lamb
meat cubes

Kabab Khoush Khash

Plate

Kabab Orfali

Full Mixed Grill

Plate

Grilled Lamb Liver

Seasoned lamb liver with lamb fat
served with french fries



Grilled Makanek

42

Half Boneless Chicken	
40
Marinated & grilled chicken served with
french fries & garlic

42

Grilled skewers of homemade sausages
served with french fries & garlic

Arayes

Plate

Chicken Wings

Marinated & grilled chicken wings served
with french fries & garlic



Grilled bread with minced lamb meat & vegetables

23

32

Grilled Vegetables with Lamb Fat	 21
Onion, tomato, chilli & lamb fat

Kabab Khoush Khash

Shish Tawouk

Chicken Wings

Arayes

*All prices are in AED and inclusive of 5% VAT



Grilled Shrimps

SEAFOOD
Fried Hammour Fillet

95

Grilled Hammour Fillet

95

Shrimp Pane

97

Breaded & fried hammour fillet, served with
coleslaw & french fries

Grilled Shrimps

97

Grilled Lobster

200

Grilled shrimps, served with saffron rice &
sautéed spinach & mushroom

Grilled hammour fillet, served with saffron rice
& sautéed spinach & mushroom

Grilled 900g lobster served with saffron rice &
sautéed spinach & mushroom

*Add Cheese & Mushroom 10 Dhs

Breaded & fried shrimps, served with coleslaw,
french fries & tartar sauce

SANDWICHES
Shawarma: Meat / Chicken
Makanek
Sojok
Lsanat
Nkhaat
Roast Beef
Shawarma

*All prices are in AED and inclusive of 5% VAT

13
17
17
17
17
17

Boneless Chicken
Chicken Mushroom
Kabab
Lamb Cubes
Shish Tawouk
Chicken Kabab
Mixed Shawarma

17
17
19
19
17
17

Tenderloin Steak with Mushroom Sauce

INTL. DISHES
Meat Escalope

58

Chicken Escalope

48

Fried breaded meat, served with coleslaw
& french Fries
Fried breaded chicken, served with coleslaw & french fries
*Add Cheese 5 Dhs.

Steak Fillet with Pepper Sauce

88

Steak Fillet with Mushroom Sauce

88

Chicken Supreme

59

Fresh prime tenderloin fillet in mushroom sauce,
served with potato cubes & sautéed spinach &
mushroom
Sliced chicken breast in a mushroom creamy sauce,
served with potato cubes & sautéed spinach & mushroom

Fresh prime tenderloin fillet in pepper sauce, served
with potato cubes & sautéed spinach & mushroom

Chicken Supreme

Grilled Hammour Fillet

*All prices are in AED and inclusive of 5% VAT

Chicken Escalope

SWEETS
Kounafa Cheese

23

Jazareiah

23

Hallawet Algeben (rolled)

25

Fresh Cream with Honey

21

Fresh Cream with Honey & Fruits

25

Mohalabiah

17

Rice with Milk

17

Semolina dough stuffed with cheese
Cooked cheese and semolina dough filled with
homemade fresh cream

Hallawet Algeben (falat)

21

Cooked cheese and semolina dough topped with
homemade fresh cream

Maamoul Mad Kashtah

Homemade pumpkin jam mixed with fine nuts
Homemade fresh cream topped with honey
Homemade fresh cream topped with honey and fruits
A homemade milk custard

21

Baked maamoul semolina dough stuffed with
fresh cream and pistachio

A homemade milk custard with rice

Mafroukeh

23

Mohalabiah with Fresh Cream

25

Baklawah (Assorted)

30

Choice of Cake

17

Ice Cream with Ghazal

23

Semolina dough topped with fresh cream and nuts

A homemade milk custard topped with fresh cream

A selection of homemade baklawah stuffed with
fine nuts

Selection of cake from the display

Karabij

30

Cotton candy with mistika or pistachio ice cream

Ward Al Sham

25

Maamoul stuffed with pistachio and served with natef
Filo pastry stuffed with fresh cream
Ice Cream with Ghazal

*All prices are in AED and inclusive of 5% VAT

Ice Cream

Scoop /15

Selection of ice cream from the display
Chocolate, Mistika, Pistachio, Strawberry, Mango,
Lotus
Mafroukeh

Hallawet Algeben (rolled)

Karabij

FRESH JUICES
Orange
Apple
Carrot
Lemon
Lemon with mint
Pomegranate
Jallab
Pineapple
Grapes
Mango
Strawberry

Cocktail

*All prices are in AED and inclusive of 5% VAT

19
19
19
19
21
28
19
19
19
21

Guava
Kiwi
Avocado
Banana with Milk
Sweet Melon
Grapefruit
Cocktail Layers
Cocktail
Fruit Pieces with fresh Cream
Laban

21

Cocktail Layers

Jallab

19
21
23
21
19
19
23
21
23
17

Moroccan Tea

COLD BEVERAGES
Local Water		
Local Water		
Imported Lebanese Water

(small)

7

(large)

13

(large)

19

Sparkling Water
Soft Drinks
Non-Alcoholic Beer

17

Special Herbal Tea
Moroccan Tea

17

Double Apple
Mix Flavours
Apple with Mint
Grapes with Mint
Asfahani

50

11
15

HOT BEVERAGES
Espresso
Turkish Coffee
Café Latte
Cappuccino

15
13

19

15
17

SHISHA
Apple
Grapes
Rose
Mint
Strawberry

45
45
45
45
45

*All prices are in AED and inclusive of 5% VAT

CATERING FOR
ALL CORPORATE & PRIVATE EVENTS
www.alhallabrestaurant.com

50
50
50
75

كابوتشينو

مشروبات باردة
مياه محلية (صغيرة)
مياه محلية (كبيرة)
مياه لبنانية مستوردة (كبيرة)

7
١3
١9

مياه غازي 
ة
مشروبات غازية
بيرة بدون كحول

17
11
١5

مشروبات ساخنة
قهوة اسبرسو 
قهوة تركي
كافيه التيه
كابوتشينو

١5
١3
١5
١7

شاي باالعشاب
شاي مغربي

١7
19

الشيشة
تفا 
ح
عنب
ورد
نعناع
فراولة

45
45
45
45
45

تفاحتي 
ن
مشكل
تفاح مع نعنع
عنب مع نعنع
أصفهاني

*األسعار بالدرهم اإلماراتي ,و تشمل  %5ضريبة القيمة المضافة

تقديم الوالئم لجميع المناسبات
www.alhallabrestaurant.com

50
50
50
50
75

حالوة الجبن (ملفوفة)

كرابيج

عصائر طازجة
برتقال
تفاح
جزر
ليمون
ليمون بالنعناع
رمان
جالب
اناناس
عنب
مانغا
فراولة

جالب

١9
١9
١9
١9
٢1
٢8
١9
١9
١9
٢1
٢1

كوكتيل طبقات

*األسعار بالدرهم اإلماراتي ,و تشمل  %5ضريبة القيمة المضافة

جوافة
كيوي
افوكادو
موز بالحليب
شمام
كريب فروت
كوكتيل طبقات
كوكتيل
فواكه مقطعة مع قشطة وعس 
ل
لبن عيران

كوكتيل

١9
٢1
٢3
٢1
١9
١9
٢3
٢1
٢3
١7

حلويات
كنافة بالجبنة

عجينة السميد محشوة بالجبن

حالوة الجبن (ملفوفة)

عجينة السميد و الجبن محشوة بالقشطة

حالوة الجبن (فلت) 

عجينة السميد و الجبن مع القشطة

معمول مد قشطة

عجينة السميد محشوة بالقشطة و الفستق

مفروكه 

عجينة السميد مع القشطة الطازجة و المكسرات

بقالوة مشكلة

بقالوة مشكل محشي بالمكسرات

كرابيج

معمول بالفستق يقدم مع ناطف

٢3

ورد الشام 

٢5

جزرية 

٢1

قشطة وعسل

٢1

مهلبية

٢3

مهلبية مع قشطة

٢5

30

بوظة مع غزل

23

30

بوظة

مفروكه

*األسعار بالدرهم اإلماراتي ,و تشمل  %5ضريبة القيمة المضافة

٢5

فيلو محشو بالقشطة الطازجة

٢3

مربى القرع مع المكسرات

21

قشطة وعسل وفواكه

٢5

ارز بالحليب

١7

١7

اختيار من الكيك

غزل البنات مع بوظة مستكة او فستق

١7

١5 / Scoop

النكهات :شوكوال ,فستق,مستكة ,فراولة ,مانغا,
لوتس

بوظة مع غزل

تندرليون ستيك مع صلصة الفطر

اطباق عالمية
اسكالوب لحم

فيليه لحم مقلي بالكعك ,يقدم مع سلطة الملفوف
وبطاطا مقلية

اسكالوب دجاج

صدر دجاج مقلي بالكعك ,يقدم مع سلطة الملفوف
وبطاطا مقلية
اضــافـة جـبنـة  5دراهم

تندرليون ستيك مع صلصة البهار

فيليه طازج من التندرليون مع صلصة البهار ,يقدم مع
مكعبات بطاطا وسبانخ وفطر سوتيه

58

تندرليون ستيك مع صلصة الفطر

48

دجاج سوبريم

فيليه طازج من التندرليون مع صلصة الفطر ,يقدم
مع مكعبات بطاطا وسبانخ وفطر سوتيه
قطع صدور دجاج مع وصلصة الفطر ,يقدم مع
مكعبات بطاطا وسبانخ وفطر سوتيه

88

اسكالوب دجاج

فيليه هامور مشوي

*األسعار بالدرهم اإلماراتي ,و تشمل  %5ضريبة القيمة المضافة

دجاج سوبريم

88
٥9

قريدس مشوي

اطباق بحرية
فيليه هامور مقلي

فيليه هامور مقلي بالكعك,

95

فيليه هامور مشوي,

قريدس مقلي بالكعك ,يقدم مع سلطة الملفوف,

بطاطا مقلية وصلصة ترتار

يقدم مع سلطة الملفوف وأرز بالزعفران

فيليه هامور مشوي

قريدس بانيه

97

95

قريدس مشوي

قريدس مشوي ,يقدم مع أرز بالزعفران

٩7

وسبانخ وفطر سوتيه

يقدم مع أرز بالزعفران وسبانخ وفطر سوتيه

كركند مشوي

 900غ كركند مشوي ,يقدم مع أرز بالزعفران

20٠

وسبانخ وفطر سوتيه
اضـافـة جـبنـة و فطـر  10دراهم

سندويتشات
شاورما :لحم  /دجاج

13

دجاج مسحب

١7

سجق

١7

كباب

١9

نقانق

١7

لسانات

١7

روستو

١7

نخاعات

١7

شاورما مشكل

*األسعار بالدرهم اإلماراتي ,و تشمل  %5ضريبة القيمة المضافة

دجاج بالفطر
شقف

شيش طاووق
كباب دجاج
شاورما

١7
١9
١7
١7

مشكل كامل

Plate

	
كبدة غنم مشوية

كبدة غنم متبلة ومشوية مع قطع دهن غنم,
تقدم مع بطاطا مقلية وثوم

مقانق 

نقانق مشوية ,تقدم مع بطاطا مقلية وثوم

عرايس	

خبز مشوي محشي بلحم غنم مفروم،
وخضار

Plate

٤2

	
نصف دجاج مسحب

42

	
جوانح دجاج

٢3

دجاج متبل ومشوي ,يقدم مع بطاطا
مقلية وثوم
جوانح دجاج متبلة ومشوية ,تقدم مع
بطاطا مقلية وثوم

	
خضار مشوية مع لية غنم
بصل ،طماطم ،فلفل ،لية غنم

شيش طاووق

كباب خشخاش

عرايس

جوانح دجاج

*األسعار بالدرهم اإلماراتي ,و تشمل  %5ضريبة القيمة المضافة

40
٣2
٢1

مشويات
Plate

Kg

٤2

١٦8

كباب دجاج

٥5

٢20

مشاوي مشكلة عادي

40

١60

مشكل مع طاووق

61

٢44

٤7

188

٤7

١88

كباب

لحم غنم مفروم مع بصل ،بقدونس وتوابل

شقف لحم مشوي

قطع لحم غنم متبلة ومشوية,
تقدم مع بصل مشوي

شيش طاووق

قطع دجاج متبلة ومشوية تقدم مع
بطاطا مقلية وثوم

ريش غنم

شريحة ضلع لحم غنم متبلة ومشوية,
تقدم مع بطاطا مقلية

كباب خشخاش

لحم غنم مفروم مع بصل وبقدونس
يقدم مع صلصة الطماطم

كباب اورفلي

لحم غنم مفروم مع بصل ,بقدونس وتوابل,
مشوي مع قطع طماطم

دجاج مفروم مع بصل ،ثوم وتوابل
كباب وشقف لحم مشوي ,تقدم مع
خضار مشوية
كباب ،شقف لحم مشوي وشيش
طاووق يقدم مع بطاطا مقلية
وثوم

مشكل كامل

كباب ،كباب دجاج ،مسبحة ،شقف لحم
مشوي ،شيش طاووق ،وريش غنم ,يقدم
مع بطاطا مقلية وثوم

Plate

Kg

40

١60

51

204

٥5

٢20

٥7

٢28


61
مشاوي مشكل لحم غنم
كباب ،مسبحة ،شقف لحم مشوي ،ريش غنم ,يقدم مع
بطاطأ مقلية

٢44

كباب اورفلي
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مسبحة بالصنوبر

لحم غنم مفروم مع بصل وصنوبر

شقف لحم مشوي

٤7

١88

صيادية السمك

خاروف محشي

الطبق الرئيسي
خاروف محشي

خاروف محشي يقدم مع ارز ,مكسرات ولبن

* وجبة كاملة

شوربة أو سلطة ,مشروب غازي ,حلوى

52

صيادية سمك

سمك هامور مع األرز و البصل ,صوص طحينة

* وجبة كاملة

65

شوربة أو سلطة ,مشروب غازي ,حلوى

ً
ً
مساءا ،تمتع بوصفات
ظهرا حتى 5
من 12
ً
المنزل اللبناني التقليدي المعدة يوميا بدقة من قبل الطهاة لدينا

الطبق اليومي

إختيار من قائمة الطبق الرئيسي

* وجبة كاملة

شوربة أو سلطة ,مشروب غازي ,حلوى

42
55

األحد

ورق عنب مع كوسا وفوارغ
الزانيا باللحمة
دجاج كبسة

اإلثنين

مغربية دجاج
ستيك مع بطاطا بولنجير
سبانخ مع ارز

الثالثاء

روستو مع بطاطا بوريه
مدردرة مع فتوش
دجاج محمر مع بطاطا وكزبرة

*األسعار بالدرهم اإلماراتي ,و تشمل  %5ضريبة القيمة المضافة

األربعاء

كبة بالصينية
كوسا قبلما باللبن مع ارز
دجاج محمر مع صلصة الزعفران و ارز

الخميس

ملوخية
فريكه مع دجاج
كفتة بالصينية

الجمعة

دجاج برياني  /بخاري
فاصوليا عريضة باللحمة

السبت

كبه لبنية مع ارز
مقلوبة باذنجان
لوبيه باللحمة

52
65

فتة باذنجان

فالفل

كبدة دجاج

كبدة دجاج مقلية ومتبلة مع ثوم وليمون

مع دبس رمان

جوانح دجاج

جوانح دجاج مقلية ومتبلة مع كزبرة ,ثوم وليمون

كبدة غنم مقلية

كبدة غنم مقلية ومتبلة مع ثوم وليمون

مع دبس رمان

فتة حمص

قطع خبز ،حمص ،لبن ،طحينة ،سمنة ،صنوبر

30

فتة حمص باللحمة

٣2



٣2
٣2
٣4
٣2

قطع خبز ،حمص ،لبن ،طحينة ،سمنة ،صنوبر ،لحمة

فتة باذنجان

باذنجان مقلي مع لحمة مفرومة بصلصة الطماطم
مع لبن ,خبز مقلي و مكسرات

نخاعات بانيه

نخاع غنم مسلوق ومقلي بالكعك

بطاطا مقلية
ارز ابيض

ارز بالزعفران

40
36
٣2
١7
١7
19

معجنات
سمبوسك لحم 
ة
عجينة محشوة باللحم ومقلية ( 5حبات)

١9

سمبوسك جبنة
عجينة محشوة بالجبنة ومقلية ( 5حبات)

١9

سمبوسك سبانخ
عجينة محشوة بالسبانخ ومشوية ( 5حبات)

١9

بعلبكية
عجينة محشوة باللحم ومشوية ( 5حبات)

21

رقاقات جبنة 
عجينة الفيلو محشوة بالجبن مع األعشاب ومقلية

١9

معجنات مشكلة
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كبة لحمة	
كبة محشوة باللحم ,البصل والصنوبر ومقلية
( 4حبات)

٢1

كبة دجاج	
كبة دجاج محشوة بالدجاج ,البصل والصنوبر
ومقلية ( 4حبات)

١9

معجنات مشكلة

 6حبات سمبوسك و  4حبات كبة

رقاقات جبنة

٣7

كفته بالرمان

قالية لحمة بالبندورة

مقبالت ساخنة
حمص بالصنوبر

حمص بطحينة مع سمنة وصنوبر مقلي

حمص باللحمة

حمص بطحينة مع لحم غنم ،سمنة وصنوبر

حمص بالشاورما

حمص بطحينة مع شاورما لحم او دجاج

فالفل

فالفل مقلي يقدم مع طماطم ,مخلالت وطحينة

شاورما لحمة

تقدم مع طماطم ,مخلالت وطحينة

شاورما دجاج

تقدم مع بطاطا مقلية ,مخلل وثوم

شاورما مشكل

شاورما لحمة ودجاج تقدم مع خضار ،طحينة وثوم

30

بطاطا حارة

36

قالية لحمة بالفطر

36

قالية لحمة بالبندورة

٢1

كفته بالرمان 

٣4

مقانق

٣4
٣6

جوانح دجاج
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مكعبات بطاطا مقلية ومتبلة مع كزبرة ،ثوم ،وليمون
شرحات لحمة مقلية مع البصل والفطر
شرحات لحمة مقلية مع البصل والبندورة
كفتة مقلية مع البصل و دبس الرمان
نقانق محشية باللحمة المفرومة ,صنوبر وبهارات

مع دبس رمان

سجق

سجق حار مقلي ومطفى بالليمون

سجق

21
40
40
36
30
٣2
30

مع دبس رمان

٣2

كبة نية

سلطة يونانية

لحمة نية
كبة نية

34

لحم غنم طازج مع برغل ،بصل و نعناع ,يقدم مع الثوم

هبرة نية تابلة

لحم غنم طازج مع بصل ونعناع ,يقدم مع الثوم

كينوا افوكادو

سلطة فريكه

فتة حمص

ورق عنب
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36

متبل

مكدوس باذنجان

باذنجان محشي بالجوز والفلفل
مع زيت زيتون

شنكليش

لبنة مجففة مع الخضار وزيت زيتونر

نخاعات

نخاعات مسلوقة ومتبلة مع ثوم ،ليمون وزيت زيتون

بابا غنوج

١9
١9

لسانات

لسانات مسلوقة ومتبلة مع ثوم ،ليمون وزيت زيتون

لبن زبادي مع خيار ونعناع
صحن خضار مشكل

30
١٨
١٦

30

سلطات
تبولة

بقدونس ،نعناع ،طماطم ،بصل اخضر،
برغل ناعم ،ليمون ،زيت زيتون

فتوش

خضار طازجة مقطعة مع خبز محمص ،سماق ،ليمون،
دبس الرمان ،زيت زيتون

سلطة جرجير

جرجير مقطع مع طماطم ،بصل ،سماق
وصلصة ليمون

بقلة و بندورة

بقلة مقطع مع طماطم ،بصل ،سماق
وصلصة ليمون

تبولة كينوا

بقدونس ،نعناع ،طماطم ،بصل اخضر،
كينوا ،ليمون ،زيت زيتون

سلطة خضرة

خس ،خيار ،طماطم ،فلفل رومي مع صلصة ليمون

23

سلطة فريكه

23

كينوا افوكادو

23

سلطة سيزار مع الدجاج

23
26

فريكه مع طماطم،خيار ،بصل ،درة،
كزبرة ،وصلصة ليمون
اوراق السبانغ مع الكينوا ،الشمندر ،افوكادو،
و الحمص المسلوق مع صوص الخل
خس ,جبنة بارمزان ،صدر دجاج مشوي ،خبز محمص

سلطة سيزار مع قريدس 

خس ,جبنة بارمزان ,قريدس مشوي ،خبز محمص

سلطة يونانية 

خس ,طماطم ،خيار ،فلفل رومي،
جبنة فيتا مع صلصة الليمون

20

فتوش
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تبولة

38
٤3
٤3
61
٣8

شوربة عدس

شوربة
شوربة عدس
شوربة فطر
شوربة خضار

19
19
١9

شوربة كريمة بالدجاج
شوربة دجاج مع فطر
شوربة طماطم بالريحان

21
21
21

مقبالت باردة
حمص

حمص مع طحينة ،ليمون ،زيت زيتون

متبل

باذنجان مع طحينة ،ليمون ،زيت زيتون

بابا غنوج

باذنجان مشوي مع طماطم ،فلفل رومي،
ليمون وزيت زيتون

ورق عنب

ورق عنب محشي باألرز ،بقدونس ،بصل،
طماطم ،ليمون

لبنة بالثوم

لبنة ،ثوم ،نعناع يابس وزيت زيتون

20

محمرة

20

هندبة

20

لوبية بالزيت

23
١9

محمرة
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شطة حارة ،كعك وجوز
محمر وزيت زيتون
هندبة خضراء مطبوخة مع بصل
ّ
لوبية خضراء مطبوخة مع طماطم ،بصل وزيت زيتون

حلوم مشوي

شرائح من جبنة الحلوم المشوية

شرحات مع طماطم بالثوم
شرحات طماطم مع سماق وثوم

حمص

٢1
20
20
٢3
١9

لبنة

فطور

حلوم مشوي

(طوال اليوم)

حمص

حمص مع طحينة ،ليمون ،زيت زيتون

فتة حمص

قطع خبز ،حمص ،لبن ،طحينة ،سمنة ،صنوبر

حمص بليلة

حمص مسلوق مع ثوم ،ليمون وزيت زيتون

حمص مع فول

حمص بالطحينة مع فول مدمس

فول

فول مدمس مع ثوم ،ليمون وزيت زيتون

فول بالطحينة

فول مدمس مع طحينة

لبنة

شنكليش

لبنة مجففة مع الخضار وزيت زيتون

حلوم مشوي

شرائح من جبنة الحلوم المشوية

20

بيض

32

بيض مع لحم

20

بيض بالسجق

23

منقوشة زعتر

19

منقوشة زعتر مع جبنة

14

منقوشة لحمة مع جبنة

19

19
19
19
23

كنافة بالجبنة
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اومليت \ عيون
بيض مقلي مع لحم غنم مفروم
سجق حار مقلى مع البيض

منقوشة جبنة

منقوشة لحمة

لحم بعجين طرابلسي
كنافة بالجبنة 

عجينة السميد محشوة بالجبن

كعكة كنافة (جبنة \ قشطة) 

كعكة بالسمسم محشوة بالكنافة

مناقيش

23
36
36
10
12
17
10
٢3
15

