


يرىج إعالمنا عّم إذا كانت لديك أي موانع غذائية أو حساسية أو إستثناءات خاصة

يات      )خ( خضار     )ن( نبايت      )ح( مشتقات احلليب     )ب( بيض     )س( سمك      )غ( غلوتني     )مك( مكرسات      )م( محار

Please let us know if you have any allergies or special dietary requirements.

(D) Dairy     (E) Egg     (F) Fish     (G) Gluten     (N) Nuts     (S) Shellfish     (V) Vegetarian     (VG) Vegan

Hummus (N) (V)
Tahini flavoured creamy chickpea purée

Moutabal (D) (N) (V)
Smoked roasted eggplant with tahini sesame paste

Fattoush (G) (V)
Romaine lettuce, cucumber, tomato and sumac dressing

Muhammara (N) (V)
Fresh chilli, tomato and roasted walnut

Warak Enab (V)
Grape leaves stuffed with rice, parsley and fresh lemon juice

Mix Arabic Pickles (V)

Marinated Olives Selection (V)

Arabic Red Lentil (V)
Red lentil slow cooked, onion, garlic and carrot

ORIENTAL MEZZEH 

SOUP

حمص )مك( )خ(
حبوب حمص مهروسة، الطحينة

متبل )ح( )مك( )خ(
باذنجان مشوي، الطحينة

فتوش )غ( )خ(
خس، خيار، طماطم، تتبيله السماق

محمره )مك( )خ(
فلفل طازج، بندورة، جوز محمص

ورق عنب )خ(
ورق عنب محيش باألرز، البقدونس، عصري ليمون طازج

تشكيلة مخلالت عربية )خ(

تشكيله زيتون عربي )خ( 

شوربه العدس األحمر )خ(
عدس أحمر، بصل، ثوم، جزر 

مّزه شرقيه 

الشوربه
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Chicken Liver with Pomegranate
Onion, garlic, lemon and pomegranate

Sautéed Arabian Style Shrimp (D) (G)
Garlic, coriander and lemon

Falafel (V)
Chickpeas, onion, coriander and cumin

Cheese Rolls (D) (G)
Akawi cheese stuffed pastries, mint and black seeds

Saffron Rice (D) (V)
Saffron, butter and salt

Freekeh with Chickpeas, 
Kalamata Olives (D) (N) (V)
Onion, garlic, butter and salt

Vegetable Moussaka (V)
Tomato, garlic, onion, salt and eggplant

Okra Stew (V)
Tomato, garlic, onion and fresh okra

Grill Mix Vegetable (V)
Salt, black pepper and garlic

Harra Roasted Potato Wedges (V)
Chilli, garlic, cumin, salt and oil

HOT MEZZEH

VEGETARIAN DISHES

المقبالت الساخنه

األطباق النباتيه

كبده دجاج مع الرمان 
بصل، ثوم، ليمون، رمان

روبيان مشوي على الطريقة العربية )ح( )غ(
ثوم، كزبره، ليمون

فالفل )خ(
حمص، بصل، كزبرة، كمون

معجنات باجلبنه )ح( )غ(
معجنات محشيه بجبنة العكاوي، النعناع، واحلبه السوداء

أرز بالزعفران )ح(
زعفران، ملح، زبده 

فريكه مع احلمص 
والزيتون )ح( )مك( )خ(

بصل، ثوم، زبده، ملح

مسقعة باخلضراوات )خ(
باذنجان، بندوره، بصل، ملح

يخنه الباميه )خ(
باميه طازجه، بندوره، ثوم، بصل

خضراوات مشويه )خ( 
ملح، فلفل اسود، ثوم

بطاطا مشويه حاره )خ(
فلفل حار، ثوم، كمون، ملح، زيت
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Lamb Zarb (D)
Underground slow cooking served with flavourful oriental rice

Chicken Shawarma (D) (G)
Arabic bread, marinated chicken, gherkins and garlic aioli

Tiger Prawns (S)
Grilled prawns with Arabic spices

Lamb Chops
Grilled lamb chops salt and black pepper

Shish Tawook (D)
Chicken cube, garlic, tomato paste and lemon

Lamb Kofta
Minced lamb with parsley and onion

Beef Kebab
Salt and black pepper with tomato past

Oriental fish
Salt and black pepper with tomato past

LIVE STATION
األطباق المحضرة مباشرة

Um Ali (D) (G) (N)

Mahlibih (D) (N)

Aish Alsaraya (D) (G) (N)

Arabic Sweet Platters (D) (G)

Fruit Platter

DESSERTS
الحلويات

زرب )ح(
زرب اللحم مع األرز املبهر، مطبوخ عىل الطريقة التقليدية تحت االرض

شاورما الدجاج )ح( )غ(
خزب عريب، دجاج، مخلالت، صلصة الثوم

الروبيان )م(
روبيان مشوي مع التتبيله العربيه

أضلع اللحم 
أضلع اللحم مع امللح والفلفل األسود

شيش طاووق )ح(
دجاج، معجون البندوره والثوم، ليمون

كفته اللحم
حلم مفروم مع البقدونس والبصل

كباب حلم
ملح، فلفل أسود مع معجون الطماطم

سمك على الطريقه الشرقيه
ملح، فلفل اسود، ثوم

أم علي )ح( )غ( )مك(

مهلبيه )ح( )مك(

عيش السرايا )ح( )غ( )مك(

حلويات عربيه )ح( )غ(

فواكه مقطعه
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KIDS MENU
وجبات األطفال

SALADS

Mini hummus (N) (V)

Mini Warak Enab (V)

Mini Fattuosh (V)

MAIN COURSES

Chicken Nugget (G)
Served with French fries

Mini Kofta

Mini Shish Tawook (D)
Served with French fries

Fish & Chips (F) (S)
Batter fried fish, lemon wedge and tartar sauce 
Served with French fries

DESSERTS

Ice Cream (V)
Chocolate, Vanilla

السلطات 

حمص صغير )مك( )خ( 

ورق عنب صغير )خ(

فتوش صغير )خ(

االطباق رئيسيه ساخنه  

ناجت الدجاج )غ(
تقدم مع البطاطا املقليه 

كفته صغير

شيش طاووق صغير )ح(
تقدم مع البطاطا املقليه  

فيش أند شيبس )س( )م(
سمك مقيل، رشائح الليمون، صلصة التارتار، 

تقدم مع البطاطا املقليه  

احللويات  

البوظه )خ(
شكوكوالته، فانيال 



BEVERAGE MENU
المشروبات

Vimto

Jalab

Fruit Juices
Orange, Watermelon or Pineapple

Soft beverages
Tonic water, soda water, Coca-Cola,  
Coca-Cola Zero, Sprite, Ginger ale

Still and Sparkling water
Al Ain

فيمتو 

جالب 

عصائر طازجة
الربتقال، البطيخ، األناناس

املشروبات الغازيه 
ماء تونيك، صودا، كوكاكوال، 

يرو، سربايت، جنجر ايل كوكاكوال ز

ماءعادي ماء غازي
منتجات العني   

Red wine
Agostino Inicio Malbec, Argentina

White wine
Mud House Sauvignon Blanc, New Zealand

Rosé wine
Domaine des Tourelles Rosé, Lebanon

Sparkling wine
Da Luca Prosecco, Italy

Beer by Bottle
Al Maza
Peroni Nastro Azzurro

Gin
Tanqueray London Dry

Vodka
Smirnoff Red

Whiskey
Jim Beam

Rum
Captain Morgan White

Tequila
Jose Cuervo Silver

نبيذ أحمر
اجوستينو اينسيو مالبيك, األرجنتني 

نبيذ أبيض
يالند  مد هاوس ساوفيجنون بالنك, نيوز

نيد وردي
يل روز, لبنان   دومني دي تور

نبيذ فوار 
دا لوكا بروسيكو, إيطاليا  

شراب الشعير  
املازه

بريوين ناسرتو أزورو

جن 
تانكراي لندن دراي

فودكا 
سمرينوف ريد

ويسكي 
جيم بيم

رم 
كابنت مورغان وايت

تيكيال 
خوسيه كويرفو سيلفر


