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 بابا غنوج

 حمص شمندر

 فتوش

 ورق عنب

لفائف الزعتر

فطائر السبانخ

سامبوسة لحم

مسخن الدجاج

ميكس مقبالت باردة وساخنة

ميكس مقبالت باردة وساخنة

 متبل

تبولة

لبنة

حمص

 لفائف الربيع

 لفائف الجبن

 كبة لحم

 كبة دجاج

MEAL DEAL 1

طبق شاورما، 
مشاوي وحمص الشمندر

MEAL DEAL 2

ماندى دجاج
    لفائف الزعتر و كوكاكوال

شاورمة دجاج

شاورمة دجاج سوبريم

 طبق شاورمة دجاج

 وجبة السلطان لألطفال

الشاورمة
SHAWARMA

BROASTED CHICKEN

وجبة دجاج قطعتان

 قطع دجاج بروستد

 قطع دجاج بروستد

   قطع دجاج بروستد

قطع دجاج  بروستد

بروستد

شيش طاووق

كباب لحم

ساندوتش فالفل

كباب دجاج

تكا لحم

SANDWICHES
السندوتشات 



بابا غنوج

متبل

حمص

فتوش

حمص بالشمندر

لبنة و ثوم و نعناع

تبولة

ورق عنب

طبق المقبالت الباردة

COLD MEZZA
 المقبالت الباردة

كبة باللحم

فطائر السبانخ

كبة دجاج

لفائف الجبن

فالفل

لفائف الربيع

سمبوسه لحمسمبوسه لحم

سمبوسه جبن

بطاطا

مسخن الدجاج

فالفل بالجبن

لفائف الزعتر

طبق المقبالت الساخنة

HOT MEZZA
 المقبالت الساخنة

كباب لحم

كفتة حلبي

تكا لحم

مشكل مشاوي

ريش الغنم

شيش طاووق

كباب دجاج

نصف دجاجة مشوية

GRILL
المشويات

PLAT DU JOUR
 طبق اليوم

MASLY CHICKEN
مصلي دجاج

SAYADIYA
سمك صيادية

MASHBOOSH
دجاج مجبوس

KABSA
كبسة

RICE BOKARI
ارز بخاري

MANDI CHICKEN
دجاج مندي

FISH BIRYANI
سمك برياني

CHICKEN MAKANI
دجاج مكاني

CHICKEN BIRYANI
برياني دجاج

MULUKIYA
مولوخية

BAMIA W/ MEAT
باميه مع اللحم

MACARONI BECHMEL
مكرونة باشاميل

MAGLUUBA
مقلوبة

SPECIAL PLATTER
األطباق الخاصة

طبق شاورمة دجاج

الدجاج المشويكباب

JUICES
العصائر

 عصير األفوكادو

عصير الفارولة

عصير البطيخ

عصير الليمون

عصير المانجو

عصير البرتقال

الكوكتيل اللبناني

SOFT DRINKS
المشروبات الغازية



MAAJANAT

معجنات

ZAATAR

SAFIHA

SPINACH

PIZZA

HOTDOG

MIXED DOZEN

CHEESE [SHAMEYA / SPICY / FETTA]

زعتر

صفيحة

سبانخ

بيتزا

نقانق

مشكل معجنات

جبن [شامية / حار / فتة]

BD 0.200

BD 0.300

BD 0.250

BD 0.300

BD 0.250

BD 2.700

BD 0.300

FUN FETTA

SPICY CHEESE

SHAMEYA CHEESE

HOTDOG PEPPERONI W/ CHEESE

SPINACH

جبن فتة

جبن حار

جبن شامية

نقانق بالبيبروني بالجبن

سبانخ

BD 1.200

BD 1.900

BD 1.500

BD 1.500

BD 1.500
ADD VEGETABLES

أضف خضروات
BD

0.200

FATAYER

فطائر

KOFTA SPECIAL

LAHM BE AJIN SPECIAL

CHICKEN & CHEESE SPECIAL

كفتة مخصوص

لحم بعجين مخصوص

دجاج وجبن مخصوص

BD 1.900

BD 1.700

BD 1.600

SPECIAL MANAKISH

مناقيش مخصوصة

ZAATAR

ZAATAR W/ CHEESE

ZAATAR W/ LABNEH

CHEESE AKAWI

CHEESE & TURKEY

LAHM BE AJIN

LAHM BE AJIN W/ CHEESE

LABNEH

LABNEH W/ AWERMA

KESHEK

MOHAMERA W/ CHEESE

EGG W/ AWERMA

زعتر

زعتر بالجبن

زعتر باللبنة

جبن عكاوي

رومي مدخن وجبن

لحم بعجين

لحم بعجين بالجبن

لبنة

لبنة بأورما

كشك

محمرة بالجبن

بيض باألورما

BD 0.700

BD 1.400

BD 1.200

BD 1.400

BD 1.500

BD 1.200

BD 1.500

BD 1.300

BD 1.500

BD 0.900

BD 1.200

BD 1.500

LEBANESE MANAKISH

مناقيش لبنانية
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