


Food with Authenticity
 
The ancient city of Aleppo prides itself on being the best cuisine in 
the Middle East, and for good reason. This  kitchen introduces 
irresistible varieties that ensure the satisfaction of every taste.
Starting off with the Mezeh (appetizers), dishes that combine 
natural and healthy ingredients mixed together with impeccable 
seasoning. Moving on to the main dish selections, which could be 
called a piece of art, are beautiful plates that present a mixture of 
impressive detailing with exquisite flavors. 
Finishing off with the sweet selection, a culinary art experience that 
combines nuts, sugary pastries and savory stuffing which ensure to 
satisfy your sweet tooth in a special manner.

Make sure not to miss out on the oriental food experience that 
attracts gourmands from across the globe.



Cold Starter مازات باردة                                                                   

تشكيلة من الخضراوات الطازجة
طبق خضروات

Assortment of Fresh Vegetables
Vegetable Platter 4

مجموعة منوعة من المخلالت
كبيس

Variety of Pickles 
Kabis 3.25

بقدونس، طماطم، برغل، زيت زيتون وعصير 
ليمون

تبولة
Parsley, Tomatoes, Cracked Wheat, 
Olive Oil & Lemon Dressing

Tabbouleh 4

مجموعة من الخضراوات، خبز محمص، زيت 
زيتون وعصير ليمون

فّتوش
Variety of Vegetables, Toasted Bread, 
Olive Oil & Lemon Dressing

Fattoush 3.5

Roccaجرجير 3.5

Baklehبقلة 3

Zaatarزعتر 3

جرجير، بقلة، زعتر 
(طبق لشخصين)

سلطة خضراء
Rocca, Bakleh, Zaatar 
(portion for two)

Herb Salad 4.5

الرجاء اسأل النادل 
سلطة موسمية

Please ask your server
Seasonal Salad 3.5

حمص
أوحمص متمم

Chick Peas Dip

Hummous or Hummous 
Moutammam 

3

متبل
أومتبل متمم

Eggplant Dip

Moutabal or Moutabal 
Moutamman

3

All above prices are in Jordanian Dinars and are subject to 10% service charge and 
16% sales tax Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

جميع ا�سعار المذكورة أعاله بالدينار ا�ردني وتخضع لرسوم الخدمة ١٠٪ وضريبة المبيعات ١٦٪
يرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساية اتجاه الطعام



باذنجان مشوي مع زيت الزيتون وعصير 
الليمون

الراهب
Grilled Eggplant with Lemon and Olive 
Oil Sauce

Raheb 3

فطائر سبانخ صغيرة
فطاير

Mini Spinach Pies
Fatayer 3

لبنة
Strained Yogurt (Cow Milk)
Labneh   3

لبنة ماعز
Strained Yogurt (Cow & Goat Milk)
Labneh Maez 3.75

جبنة بيضاء
White Cheese, made from Cow Milk
Jibneh 3.75

جبن مبهر، طماطم مفرومة، بصل
شنكليش

Aged Spicy Cheese, Diced Tomatoes, 
Onions

Shanklish  3.75

ورق عنب محشي
Stuffed Vine Leaves
Wara' Enab 3.5

عشبة الهندباء
هندبه

Dandelion
Hindbeh 3.5

باذنجان مشوي مع الحمص والطماطم
مسقعة باذنجان

Roasted Eggplant with Chick Peas 
and Tomato

Mousaka’at Bathinjan 3.25

تشكيلة من ورق العنب المحشي، 
الباذنجان المحشي، الفلفل الحلو المحشي 

والكوسا الصغير المحشي

دولما
Assortment of Stuffed Vine Leaves, 
Eggplants, Sweet Pepper and Baby 
Marrow

Doulma 3.5

All above prices are in Jordanian Dinars and are subject to 10% service charge and 
16% sales tax Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

جميع ا�سعار المذكورة أعاله بالدينار ا�ردني وتخضع لرسوم الخدمة ١٠٪ وضريبة المبيعات ١٦٪
يرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساية اتجاه الطعام



بامية بالزيت
Okra Stew with Oil
Bamieh Bil Ziet 3.5

عدس، ارز مع البصل المقلي
مدردرة

A Mixture of Green Lentils, Rice and 
Sauted Onion 

Mudardara 3.5

لحم خروف نيء مهروس مع البرغل 
والبهارات

كبة نية
Finely Ground Raw Lamb, Cracked 
Wheat and Spices

Kibbeh Nayeh 7

لحم خروف نيء مهروس مع البرغل 
والبهارات الحارة

كبة أورفلية
Finely Ground Raw Lamb, Cracked 
Wheat and Hot Spices

Kibbeh Orfalieh 7

محمرة
Hot Pepper Dip
Mouhammara 3.5

سمك فيلية مخبوز مع الطحينية
طاجن بالسمك

Baked Fish Fillet with Sesame Paste    
Tajen Bil Samak 5

شمندر مع الخل وزيت الزيتون
سلطة شمندر

Beetroot with Vinegar and Olive Oil 
Sauce 

Shemandar Salad 3

Soups الشوربات                                                                   

Lentil Soupشوربة عدس 4.5

Chicken Soupشوربة دجاج 5.5

All above prices are in Jordanian Dinars and are subject to 10% service charge and 
16% sales tax Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

جميع ا�سعار المذكورة أعاله بالدينار ا�ردني وتخضع لرسوم الخدمة ١٠٪ وضريبة المبيعات ١٦٪
يرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساية اتجاه الطعام



Hot Starter مازات ساخنة                                                                   

حمص مع صنوبر
Chickpea Dip Topped with Fried Pine 
Nuts

Hummous with Pine Nuts 4

فول أو فول مع طحينية
Fava Beans or Fava Beans with Cream
Foul or Foul Cream 3.5

حمص حب مع الثوم، الليمون، زيت الزيتون 
والكمون

بليلة
Boiled Chickpeas with Garlic, Lemone, 
Olive Oil and Cumin

Balelah 3.5

حمص، بقدونس مفروم، بصل، صنوبر، 
وبهارات

مسبحة حمص
Chickpeas, Diced Parsley, Onions, 
Pine Nuts and Spices

Mousabbahet Hummous 3.5

فطائر اللحم المقلية
سمبوسك

Fried Meat Pies
Sambousek (1 Piece) 1

رقائق الجبنة المقلية
رقائق الجبنة

Deep Fried Cheese Rolls
Rkak (1 Piece) 1

كبة مقلية
كبة مقلية

Deep Fried Kebbeh
Fried Kebbeh 1.5

اربع قطع
كبة السمك الطاجن

Four Pieces
Fish Kebbeh Tagen 5.5

حمص باللحمة
 مع صنوبر

Chickpea Dip Topped with Meat and 
Fried Pine Nuts

Hummous with Meat
& Pine Nuts

5.5

حمص مع اللحمة مغطاة بالصنوبر المقلي

حمص أورما
Chickpea Dip, Topped with Meat 
(Cooked in fat) and Fried Pine Nuts

Hummous Awerma 5.5

All above prices are in Jordanian Dinars and are subject to 10% service charge and 
16% sales tax Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

جميع ا�سعار المذكورة أعاله بالدينار ا�ردني وتخضع لرسوم الخدمة ١٠٪ وضريبة المبيعات ١٦٪
يرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساية اتجاه الطعام



French Friesبطاطا مقلية 2.5

Spicy Potatoesبطاطا حارة 3.5

Rice 3أرز

لحم مقلي مع الطماطم والبهارات
قالية بندورة

Fried Tender Meat Mixed with 
Tomatoes and Spices

Qalayet Banadura 10

حلوم مشوي
Arabic White Cheese
Grilled Halloumi   3.75

سجق لحم الخروف 
مقانق

Homemade Lamb Sausage
Makanek   4.75

كبد الدجاج المقلي
سودا دجاج

Sautéed Chicken Liver
Sawda Dajaj    5.75

بيض غنم
Sauted Lamb Testicles
Bayd Ghanam 6

عصافير صغيرة مقلية (أربع قطع) - حسب 
التوفر

عصافير
Fried Small Birds, 4 Pieces, Subject to 
Availability

Assafeer      13

سجق
Dry and Spicy Sausage
Sojouk 4.75

All above prices are in Jordanian Dinars and are subject to 10% service charge and 
16% sales tax Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

جميع ا�سعار المذكورة أعاله بالدينار ا�ردني وتخضع لرسوم الخدمة ١٠٪ وضريبة المبيعات ١٦٪
يرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساية اتجاه الطعام



Seafood 
(Market Price Per kilo)

المأكوالت البحرية                                                                   
(سعر السوق للكيلو غرام)

خمس قطع من الجمبري الجامبو
قريدس

Shrimp and Gambas, 5 Pieces Jumbo 
Shrimp 

Kraydess

سلطان إبراهيم
Red Mullet
Sultan Ibrahim 

Sea Bassسيباس - شبص مشوي

 Loukouz Sakhriلوقز صخري

باراكودا
مّليفة

Barracuda
Mallifah

طرابلسية أو بيروتية
سمكة فيليه حارة

Traboulseyeh or Beyroutie
Spicy Fish Fillet 

بالقرشلة أو سلطة
كاالماري

Breaded rings or Salad Style
Calamari 

                                                                   

All above prices are in Jordanian Dinars and are subject to 10% service charge and 
16% sales tax Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

جميع ا�سعار المذكورة أعاله بالدينار ا�ردني وتخضع لرسوم الخدمة ١٠٪ وضريبة المبيعات ١٦٪
يرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساية اتجاه الطعام



Specialties of the House                                                                   لقمة الحلبي

فيلية البقر مع صلصة الثوم المميزة
فيلية الحلبي

Beef Fillet with Special Garlic Sauce on 
the Side

Fillet AL Halaby 13

شرائح فيلية البقر مع الصلصة البنية 
المميزة وحبوب الصنوبر

فيلية راس عصفور
Beef Fillet Strips with Special Brown 
Sauce and Pine Seeds

Fillet Ras Asfoor 13

لحم مفروم مشوي على السيخ مع بهارات 
مميزة

مسبحة دهبية
Skewers of Grilled Finely Ground Meat 
with Special Spices

Masbaha Dehabieh 11

لحم فيلية متبل بالبهارات
فيلية متربلة

Marinated Spicy Beef Fillet
Fillet Moutarbale 15

All above prices are in Jordanian Dinars and are subject to 10% service charge and 
16% sales tax Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

جميع ا�سعار المذكورة أعاله بالدينار ا�ردني وتخضع لرسوم الخدمة ١٠٪ وضريبة المبيعات ١٦٪
يرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساية اتجاه الطعام



Grilled Items المشاوي

جوانح دجاج مشوية
جوانح مشوية

Grilled Chicken Wings
Jawaneh Mashwi 4.5

لحم مفروم مع ا�عشاب
كبة صاجية

Minced Meat with Herbs
Kebbeh Sajieh 4.75

كفتة مشوية داخل الخبز
عرايس

Toasted Kofta on Pita Bread
Arayess 5.75

لحم مفروم مشوي مع البقدونس والبصل
كفتة

Spiced Ground Meat, Parsley and 
Onion

Kafta 10

لحم مفروم مع البصل
كباب حلبي

Minced Meat with Onions
Kabab Halabi  10

لحم مفروم مبهر يقدم مع اللبن
كباب باللبن

Spiced Minced Meat Served with 
Yogurt

Kabab Bil Laban 9.5

لحم مفروم مع الباذنجان
كباب بالباذنجان

Minced Meat with Eggplant
Kabab Bathenjan 9.5

لحم مفروم مبهر، بقدونس، بصل وصلصة 
الطماطم الحارة

خشخاش
Spiced Ground Meat, Parsley, Onion, 
Hot Tomato Sauce

Kheshkhash 10

تشكيلة من الكباب، الدجاج، اللحم 
المشوي

مشاوي مشكل
Grilled Kafta, Chicken, Meat
Mashawi Meshakal 12

قطع دجاج مشوية على السيخ
شيش طاووق

Chicken Skewers
Shish Tawouk 9

لحم مشوي على السيخ
لحم مشوي - شقف

Grilled Meat Skewers
Lahem Meshwi 11

All above prices are in Jordanian Dinars and are subject to 10% service charge and 
16% sales tax Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

جميع ا�سعار المذكورة أعاله بالدينار ا�ردني وتخضع لرسوم الخدمة ١٠٪ وضريبة المبيعات ١٦٪
يرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساية اتجاه الطعام



ريش الخروف
كستليتة

Lamb Chops
Kastaleta   11

Escalope Viennoiseإسكالوب فينواز 12.5

Escalope Poulet   10إسكالوب الدجاج

Fillet Grillفيلية مشوي 13

دجاج كامل مشوي
فروج مشوي

Grilled Chicken
Farrouj Meshwi 10.5

All above prices are in Jordanian Dinars and are subject to 10% service charge and 
16% sales tax Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

جميع ا�سعار المذكورة أعاله بالدينار ا�ردني وتخضع لرسوم الخدمة ١٠٪ وضريبة المبيعات ١٦٪
يرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساية اتجاه الطعام



Desserts الحلويات                                                                   

بقالوة مشكلة
Layers of Phyllo Dough Filled with 
Chopped Walnuts Pistachios, 
Sweetened with Sugar Syrup

Baklava Moushakal 6

Seasonal Fruits 5.75فواكه موسمية

Strawberries With Creamفروالة مع كريمه 5.75

رقائق الجبن مع الكريمه
حالوة الجبن

Cheese Rolls with Cream
Halawet El Jibneh 6

كريمة غنية بالعسل
قشطة

Rich Cream with Honey
Echta  6

حلويات عربية محشوة بالكريمة ومغطاه 
بالشراب

عصملية
Arabic Sweet Stuffed with Cream and 
Topped with Syrup

Osmalieh    6

حلويات عربية محشوة بالكريمة ومغطاه 
بالشراب

عيش السرايا
Arabic Sweet Stuffed with Cream and 
Syrup

Mixed pudding with nuts

Eish Al Saraya 6

Echta with Datesقشطة مع التمر 6

Mohalabiaمهلبية 6

Chocolate Mousseموس الشوكوالته 6

Cheese Cake 6تشيز كيك

حلويات عربية محشوة بالكريمة والشراب
زنود الست

Arabic Sweet Filled with Cream and 
Syrup

Znoud Alset 6

                                                                   

All above prices are in Jordanian Dinars and are subject to 10% service charge and 
16% sales tax Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

جميع ا�سعار المذكورة أعاله بالدينار ا�ردني وتخضع لرسوم الخدمة ١٠٪ وضريبة المبيعات ١٦٪
يرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساية اتجاه الطعام


