  

SALADS
Tabouleh

			

AED 32

Chopped parsley, tomato, onion, olive oil, lemon (v)

Fattoush				 AED 32
Tomato, cucumber, lettuce, olive oil, radish (v)

Green Salad				 AED 34
Green leaves, Mushallali cheese,
Balsamic vinegar (v)

AED 34

Watermelon Salad			

AED 36

Potato Halloumi Salad		

AED 32

Roasted pumpkin, Tomato, diced cucumber,
pomegranate seeds, lemon juice, olive oil (v)

Roasted red pepper sauce (v)

SPECIALS

Warak Enab				 AED 29

Chicken From The Rotisserie		

AED 80

CHICKPEAS

Fish Saiyadiah		

		

AED 94

Traditional (v)

Fish fillet cooked with the famous Lebanese
spices and served with rice

Awarma				 AED 36

Sultan Delight		

		

AED 89

Chilli Hummus			

AED 32

Moroccan Lamb Tajin 		

AED 117

Beiruty Hummus			

AED 32

Vegetable Couscous

		

AED 63

Chicken				

AED 50

Beef			

		

AED 50

Zaatar					

AED 35

Cheese		

		

AED 40

Harra			

		

AED 40

Sujuk			

		

AED 45

Spinach Manakish (v)		

AED 40

Basterma		

AED 45

Vine leaves, parsley, tomato, onions (v)

Hummus				 AED 32

Slow cooked lamb

Freekeh and Quinoa			

Feta and Baladi cheese (v)

COLD MEZZE

Red chilli paste (v)

Tomato, onion, parsley (v)

EGGPLANT
Mutabal				 AED 30
Tahini, labneh (v)

Traditional Baba Ganoush		

FATTEH

Smoked Eggplant, tomato, mint, onion (v)

Hummus				 AED 37

HOT MEZZE

Chickpeas, crispy bread, yoghurt,
assorted nuts (v)

Awarma Lamb			

Minced lamb, crispy bread, yoghurt,
assorted nuts
Halloumi, fried eggplant, crispy bread,
yoghurt, assorted nuts (v)

Prawn					 AED 49
Spinach, yoghurt, crispy bread, assorted nuts

Kebab					 AED 45
Lamb meatball, crispy bread, yoghurt,
cherry sauce, assorted nuts

AED 32

Akawi Cheese, phyllo pastry

Sambousek Meat			

AED 35

Baked Fatayer (v)			

AED 37

Lamb, Onion, dough

Eggplant				 AED 40

Cheese and Zaatar

Chicken Liver				 AED 40
Pomegranate sauce

Kebbeh Istanbulieh			

AED 37

Chicken Falafel			

AED 39

Lamb, eggplant, cheese, walnuts
Tahini sauce, pickles, parsley

Potato Harra				 AED 30
Coriander, garlic

SIDES

Grilled Halloumi			

Couscous 				 AED 25
Oriental Rice				 AED 28
Saiyadiah Rice			
AED 28
White Rice				 AED 25
French Fries				 AED 25
Vegetable Skewers			
AED 25

Kofta, eggplant, cream, butter

Apricot, prunes, Moroccan spices
Chickpeas, Moroccan spices (v)

SHAWARMA WRAP
Pickles, garlic sauce (s)

Pickles, Tahina sauce (s)

Cheese Rekakat (v)			
AED 42

AED 30

Marinated with all spice served with oriental rice

Tomato, cucumber, grilled halloumi
and olive oil

MANAKISH
Thyme, olive oil, diced tomato (v)
Akkawi, Mozzarella, Baladi (v)

Onion, chili paste, cheese (ss) (v)
Meat, chili paste, cumin, cheese
Sumac, olive oil, cheese

Meat, cheese, rocket leaves

		

AED 42

TRADITIONAL MEETS MODERN

SOUPS

Crispy Calamari			

AED 45

Lentil (v)				 AED 30
Harira Soup 				
AED 30
Chicken with Vermicelli		
AED 29

Shanklish Avocado			

AED 40

On smoked eggplant and vegetables
Avocado and lemon juice

Beetroot Moutabel				
AED 32
Labneh, tahini, orange zest

FROM THE CHARCOAL
POULTRY

FISH AND SEAFOOD

LAMB

Fish Taouk				 AED 99

Kofta Arayes				

AED 63

Chicken Kofta				 AED 75

Jumbo Prawns			

AED 150

Lamb Kofta				

AED 85

Shish Taouk				 AED 90

Grilled Bahri Mix			

AED 180

Lamb Kebab				

AED 100

Lamb Chops				

AED 125

Mix Grill				

AED 150

Chicken Arayes			
Flat bread, tomato

AED 50

Semolina, fresh dill, onion
Garlic, yoghurt

Tomato, garlic, lemon
All spice

Lobster, fish taouk, jumbo prawns

Parsley, onion, tomato

Parsley, onion, all spice
Tomato paste, all spice

Rosemary, thyme, olive oil

Lamb kofta, lamb kebab, shish taouk, lamp chop
All prices are inclusive of 10% service charge and 5% VAT.

Recommended (v) Vegetarian (s) Spicy (ss) Very spicy

  

المازات الباردة

السلطات
تبولة

 32درهم

بقدونس مفروم ,طماطم  ,بصل ,زيت زيتون ,ليمون

فتوش

طماطم ,خيار ,خس ,زيت زيتون ,فجل

سلطة خضرا

اوراق الخضراوات ,جبنة مشللة ,خل البالساميك

فريكة مع الكينوا

اليقطين المشوي ،طماطم ,خيار ,حب رمان
عصير ليمون ,زيت زيتون

سلطة البطيخ

جبنة الفيتا ,جبنة البلدي

سلطة البطاطا مع الحلوم

صلصة الفلفل الحلو االحمر المشوي

 32درهم
 34درهم
 34درهم

ورق العنب

ورق عنب ,بقدونس ,طماطم ,بصل

حمص

 32درهم

 32درهم

التقليدي

القاورما

لحمة الخاروف المفرومة والمطهية مع الدهن

حمص حار

حمص بيروتي

طماطم  ،بصل  ،بقدونس مفروم

 36درهم
 ٣٢درهم
 32درهم

الباذنجان
متبل

طحينة ,لبن

باباغنوج

 30درهم
 30درهم

باذنجان مدخن ،طماطم ،نعناع ،بصل ،حب الرمان

الفتات
حمص
ُ

حمص حب ,خبز مقلي ,لبن ،مكسرات مشكله

القاورما

 37درهم
 42درهم

مكسرات مشكله ،لحمة غنم مفروم ,خبز مقلي  ,لبن ,صنوبر

الباذنجان

خبز مقلي ،جبنه الحلوم ،باذنجان مقلي
مكسرات مشكله ،لبن

الروبيان

مكسرات مشكله  ،سبانخ ,لبن ,خبز مقلي

الكباب

كرات لحم الخاروف المفروم ,خبز مقلي
مكسرات مشكله ،لبن ,صلصة الكرز

 40درهم

 49درهم
 45درهم

المازات الحاره

رقاقات الجبنة
جبنه عكاوي ،رقاقات الخبز
سمبوسك اللحم
لحم الخاروف المفروم ،بصل ،رقاقات الخبز
فطائر مخبوزه
جبن ،زعتر
كبد الدجاج
دبس الرمان
كبة اسطنبولية
عين الجمل ،لحم ,باذنجان ,جبنة،
فالفل بالدجاج
طحينة ,مخلالت ,بقدونس
بطاطا الحارة
ثوم ،كزبره
جبنه الحلوم المشوي
طمام ،خيار،جبنه الحلوم المشويه ،زيت زيتون

دجاج بالتوابل

ومشوي على الماكينة يقدم مع االرز الشرقي

الحمص

شطه حاره مع الحمص التقليدي

 36درهم

 29درهم

االطباق المحببة
صيادية سمك

ارز مع التوابل اللبنانية المميزة وفيليه السمك

سلطان دياليت

كفته ،باذنجان ،كريم ،زبدة

طاجن لحم مغربي

المشمش ،الخوخ ،البهارات المغربيه

الكسكس بالخضراوات

حمص والبهارات المغربيه

 80درهم
 94درهم
 ٨٩درهم
 ١١٧درهم
 ٦٣درهم

شاورما ساندوتش
دجاج

مخلالت ،كريم الثوم

اللحم

مخلالت ,الطحينة

 50درهم
 50درهم

مناقيش
 ٣٢درهم
 ٣٥درهم
 3٧درهم
 40درهم
 ٣٧درهم
 ٣٩درهم
 30درهم

زعتر

زعتر ,زيت زيتون ,طماطم

جبنه

عكاوي ,موزاريلال ,بلدي

الحارة

بصل ,شطة ,جبنة

سجق

لحم ,شطة ,كمون ,جبنة

سبانخ

سماق ,زيت زيتون ,بصل

بسطرما

لحم ,جبنة ,روكا

 ٣٥درهم
 40درهم
 40درهم
 45درهم
 40درهم
 ٤٥درهم

 ٤٢درهم

تالقي التقاليد مع الحداثة

االطباق الجانبيه

غنوج

الكسكس

 25درهم

أرز شرقي

 28درهم

الشوربات

فلفل حار ،طحينه ،ثوم

الحبار المقرمش

أرز الصيادية

 28درهم

عدس

 30درهم

مع الباذنجان المدخن والخضار

ارز ابيض عادي

 ٢٥درهم

حريره مغربيه

 ٣٠درهم

شنكليش مع االفوكادو

بطاطس مقليه

 ٢٥درهم

دجاج مع الشعيرية

 29درهم

اسياخ الخضراوات المشويه

 ٢٥درهم

افوكادو ,عصير ليمون

متبل الشمندر

لبنه ،طحينه ،قشر البرتقال

 ٣٠درهم
 ٤٥درهم
 40درهم
 ٣٢درهم

على الفحم
الدواجن
عرايس الدجاج
خبز طماطم

كفتة الدجاج

سميد ,شبت ,بصل

شيش طاووق

ثوم ,لبن

اسماك وبحريات
 50درهم

طاووق سمك

 75درهم

الروبيان الكبير

 90درهم

طبق بحري مشكل

طماطم ,ثوم ,ليمون
توابل

ام الروبيان  ,طاووق سمك  ,الروبيان

لحم الخاروف
 99درهم

عرايس كفتة

 ١5٠درهم

كفتة لحم

 ١8٠درهم

شقف لحم

بقدونس ,بصل ,طماطم
بصل ,بقدونس ,توابل
طماطم ,توابل

ريش اللحم

أكليل الجبل ,زعتر ,زيت زيتون

طبق مشاوي مشكل

 ٦٣درهم
 85درهم
 100درهم
 125درهم
 150درهم

كفتة لحم ,شقف لحم ,شيش طاووق ,ريش لحم

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل لنسبة  10 ٪ضريبة خدمة و  5 ٪ضريبة قيمة مضافة

