


All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

LEBANESE 
WELCOME DRINK 

SOUP

Mixed grain soup    

Seafood soup        

Vegetable soup     

COLD MEZZEH

Hummus       
Boiled chickpeas blended with sesame paste, 
lemon juice and olive oil

Hummus Beiruti      
Boiled chickpeas blended with sesame paste
chopped parsley and olive oil

Hummus from the mountains        
Boiled chickpeas blended with sesame paste
chopped parsley, tomatoes and olive oil

Hummus Sabaya       
Boiled chickpeas blended with sesame paste 
mixed with mohamara, nuts and olive oil

Moutabal      
Chopped grilled eggplant marinated with sesame paste, lemon 
juice and olive oil

Babaghanoug     
Chopped grilled eggplant marinated with coloured peppers, 
lemon juice olive oil

Raheb      
Chopped grilled eggplant with diced tomatoes, somak, 
pomegranate and olive oil



All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

Mofasakh eggplant     
Sliced grilled eggplant with yoghurt, garlic, somak, pomegranate 
and olive oil

Eggplant rucola salad    
Sliced fried eggplant with tomatoes, rucola, 
somak and olive oil

Labneh mtawame    
Homemade yoghurt with garlic, fresh mint and olive oil

Labneh bel zaytoun   
Grilled black olives with homemade yoghurt and olive oil

Kaazoul al Sabaya    
Selection of labna balls with Lebanese herbs and olive oil

Harra bel zait      
Green pepper, onion, garlic, tomatoes, hot spices
and olive oil

Tahina      
Sesame paste blended with lemon juice, vinegar
and olive oil

Tartour      
Sesame paste blended with lemon juice, vinegar 
chopped parsley, garlic and olive oil

Warak enab     
Vine leaves stuffed with rice and vegetables, flavoured with 
lemon and olive oil

Mohamara      
Paste of red pepper, onion, walnuts and tomatoes blended
with lemon juice and olive oil

Rucola bel halloumi    
Rucola marinated with lemon, olive oil and onions  
topped with halloumi cheese

Laban bel kheyar    
Yoghurt with cucumbers, dried mint and olive oil



All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

Fattoush     
Salad of fresh vegetables tossed with somak, pomegranate, olive 
oil and topped with crispy pita bread

Tabouleh    
Freshly chopped parsley with diced tomatoes, onions, 
fresh mint, lemon juice, olive oil and seamed cracked wheat

Baladi salad     
Fresh salad of diced vegetables marinated with 
lemon juice and olive oil

RAW MEAT

Kebbeh nayeh   
Minced beef with steamed cracked wheat
perfumed with seven spices and olive oil

Kebbeh frakeh nayeh    
Minced beef with steamed cracked wheat and chili 
with a selection of spices and olive oil

Habra nayeh    
Minced beef with pure sea salt flakes, 
white pepper and olive oil

Kafta nayeh    
Minced lamb with onions, parsley, seven spices 
and olive oil



All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

HOT MEZZEH

Kebbeh fried    
Fried minced beef ball with crushed wheat 
stuffed meat, onions and pine nuts

Kebbeh grilled     
Grilled minced beef ball with crushed wheat 
stuffed with onions and pinenuts

Sambousek spinach    
Fried pastry pocket stuffed with spinach, onions and somak

Sambousek cheese    
Fried pastry pocket stuffed with feta cheese and mint

Sambousek meat    
Fried pastry pocket stuffed with beef and pine nuts

Rokak cheese    
Puff pastry roll with halloumi cheese

Rokak el Sabaya   
Puff pastry rolls fried with bastrami and cheese

Hummus with meat    
Hummus topped with pane-fried beef pine seeds
and olive oil 

Hummus with shrimps    
Hummus topped with fried baby shrimps and olive oil

Makanek   
Homemade lamb sausage with seven spices
and pine nuts

Potato harra     
Fried potato marinated with coriander, garlic, lemon juice
and spices

Chicken liver       
Pan-fried chicken liver with spices, lemon juice
and pomegranate molasses



All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

Arayes    
Grilled Arabic bread stuffed with minced meat, tomatoes, mint
and olive oil

Halloumi meshwee    
Slices of buttery grilled halloumi cheese

Falafel     
Lebanese stuffed falafel with chickpeas and coriander  

Chicken wings  
Grilled boneless chicken wings with garlic, lemon, fresh coriander 
and spices

Spiced potato with mushrooms   
Pan- fried marinated potato with mushrooms, spices 
and pine nuts

Kraydes kozbareia     
Pan-fried marinated shrimps with coriander, garlic and lemon

FROM THE OVEN
Ask for your freshly baked bread 

MANAKEESH

Zaatar                 
Pastry dough topped with thyme and vegetables

Cheese    
Pastry dough topped with halloumi cheese and vegetables  

Meat   
Pastry dough topped with minced lamb, tomatoes, onions
and vegetables    

Kofta  
Pastry dough topped minced lamb kofta with vegetables



All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

FROM THE 
CHARCOAL GRILL

Lahem meshwee    
Grilled beef cubes marinated with seven spices

Kofta   
Grilled minced lamb marinated with onions, parsley
and seven spices

Kofta khoshkhash   
Grilled minced lamb marinated with onions, parsley
and seven spices served with grilled tomatoes

Tawouk   
Grilled cubes of chicken leg marinated with garlic and olive oil

Kastaleta   
Grilled lamb chops with seven spices

Dajaj mosahab   
Grilled boneless chicken with garlic, lemon and olive oil

Dajaj matmoor   
Grilled boneless chicken covered with onions, garlic, 
Somak and served with Lebanese rice

Kebbeh bel laban   
Minced beef meatball with crusted wheat cooked with 
yoghurt and coriander

Grilled or stuffed pigeon (with freek)   
Grilled pigeon or stuffed with freek grains



All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

Semman   
Grilled quail with black pepper and olive oil

Meat shawerma    
Beef shawerma with tahini

Chicken shawerma   
Chicken shawerma with garlic dip and lemon

Vegetables meshwee     
Grilled fresh vegetables marinated with spices, lemon 
and olive oil

Mixed grill    
A composition of lahem meshwe, kofta, tawouk and lamb chops

Sabaya mixed grill    
Our mixed grill complemented with pigeon and quail

Served with your choice of our special Lebanese
rice or freek or white rice or home fries



All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

SEA FOOD

Grilled fish kozbareia  
Grilled sea bass fillet marinated with black pepper, cumin
and fresh coriander

Samaka harra  
Grilled sea bass fillet marinated with black pepper, cumin
with tomato sauce 

Shrimps grilled   
Grilled shrimp marinated with black pepper, mustard, cumin
and garlic

Calamari grilled   
Grilled calamari marinated with black pepper, mustard, 
cumin, garlic and olive oil

Mixed seafood grilled    
Grilled selection of fish, calamari and shrimps with salmon

Served with your choice of our special
sayadeia rice or white rice or home fries



All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

FATTAH

Fattah bel hummus      
Chickpeas topped with crispy pita bread, yoghurt, butter
and nuts

Fattah hummus bel kawerma  
Chickpeas topped with crispy pita bread, topped with 
fried beef

Fattah bel dajaj   
Chickpeas and rice dish with chicken topped with crispy pita
bread, served with garlic dip butter and nuts

Fattah bel batenjan   
Rice and fried eggplant dish topped with crispy pita bread,
yoghurt, butter and nuts

Fattah meat shawerma    
Chickpeas and rice with crispy pita bread topped with beef 
shawerma served with garlic dip, olive oil and nuts

Fattah chicken shawerma   
Chickpeas and rice with crispy pita bread topped with chicken 
shawerma topped with garlic dip olive oil and nuts



All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

DESSERT

Othmanlleya      
Konafa pastry stuffed with creamy nuts and syrup

Mafrokeh    
Semolina with fresh cream 

Assortment of oriental sweets      

Konafa bel jebneh    
Konafa pastry topped with cheese and syrup

Kollaj with keshta    

Roz bel laban Sabaya     
Rice with milk and sugar 

Mohalabia   



All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

FLAVOURS OF LEBANON
Degustation Menu

***

WELCOME DRINK

***

COLD MEZZEH
Hummus
Moutabel
Tabouleh

Warak enab

***

HOT MEZZEH
Rokak cheese

Kebbeh
Falafel

Halloumi

***

MAIN COURSE

Mixed Grill
served with Lebanese rice and grilled vegetables

Or

Grilled Sea Bass
served with sayadiah rice and grilled vegetables

***

DESSERTS
assortment of oriental sweets

***

TEA & COFFEE

(this set menu is applicable only a minimum of two persons)





جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة الى  12% خدمة و جميع الضرائب المقررة
الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض االطعمة

محتواها 

بيض
األطباق

النباتية

األطباق

املستدامة

خايل من 

الغلوتني

محتواها

لحم بقري

محتواها

مأكوالت بحرية

محتواها

مكرسات

محتواها 

لنب

خايل من 

الالكتوز

الرموز مفتاح 

الشوربة
شوربة المخلوطة      

شوربة المأكوالت البحرية     

شوربة الخضار      

المزات والسلطات

حمص       
حمص مع الطحينة والليمون وزيت الزيتون 

 

حمص بيروتي       
حمص مع الطحينه، البقدونس وزيت الزيتون

حمص جبلي       
حمص مع الطحينة والليمون، طماطم، بقدونس وزيت الزيتون 

حمص صبايا          
حمص بالطحينة والليمون مع المحمره والمكسرات 

وزيت الزيتون

  

متبل       
باذنجان مشوي مع الطحينة  والليمون وزيت الزيتون

بابا غنوج      
باذنجان مشوي مع الفلفل األلوان والليمون وزيت الزيتون

الراهب       
باذنجان مشوي مع الطماطم، سماق، دبس الرمان وزيت الزيتون

مفسخ باذنجان     
شرائح باذنجان مشوي مع اللبن والثوم، سماق، دبس الرمان 

وزيت الزيتون



جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة الى  12% خدمة و جميع الضرائب المقررة
الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض االطعمة

محتواها 

بيض
األطباق

النباتية

األطباق

املستدامة

خايل من 

الغلوتني

محتواها

لحم بقري

محتواها

مأكوالت بحرية

محتواها

مكرسات

محتواها 

لنب

خايل من 

الالكتوز

الرموز مفتاح 

سلطة الباذنجان مع الروكا     
شرائح باذنجان المقلي مع الطماطم والروكا والثوم، سماق،

دبس الرمان وزيت الزيتون

اللبنة مع الثوم    
لبنة مع الثوم والنعناع الطازج وزيت الزيتون

اللبنة مع الزيتون       
لبنة مع الزيتون االسود المشوي وزيت الزيتون 

كعزول الصبايا    
تشكيلة من كرات اللبنه مع االعشاب اللبنانيه وزيت الزيتون

حره بالزيت      
فلفل أخضر مع البصل والثوم والطماطم واألعشاب الحارة

وزيت الزيتون

الطحينة        
طحينه مع الليمون والخل وزيت الزيتون 

طرطور       
طحينة مع الليمون، الخل، البقدونس والثوم وزيت الزيتون

ورق العنب      
ورق عنب محشو أرز وخضروات، بنكهة الليمون وزيت الزيتون

محمرة       
الفلفل األحمر والبصل وعين الجمل والطماطم مع الليمون 

وزيت الزيتون

سلطة الروكا مع الحلوم     
جرجير مع الليمون زيت الزيتون والبصل، مع جبن الحلوم المشوي

لبن بالخيار      
الزبادي مع الخيار والنعناع الجاف وزيت الزيتون



جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة الى  12% خدمة و جميع الضرائب المقررة
الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض االطعمة

محتواها 

بيض
األطباق

النباتية

األطباق

املستدامة

خايل من 

الغلوتني

محتواها

لحم بقري

محتواها

مأكوالت بحرية

محتواها

مكرسات

محتواها 

لنب

خايل من 

الالكتوز

الرموز مفتاح 

فتوش     
سلطة الخضروات الطازجة مع سماق ،دبس الرمان وزيت الزيتون

مع الخبز المقرمش

تبولة     
بقدونس طازج مفروم مع الطماطم والبصل والنعناع الطازج

والبرغل والليمون وزيت الزيتون

سلطة بلدى      
تشكيلة من الخضروات الطازجة مع الليمون وزيت الزيتون

اللحوم النية

كبة نية    
لحم بقري مفروم مع البرغل، معطر مع سبع أنواع من التوابل

وزيت الزيتون

كبة فراكه نية    
لحم بقري مفروم مع البرغل والشطة، مع تشكيلة من 

التوابل وزيت الزيتون

هبرة نية     
لحم بقري مفروم مع  الفلفل األبيض وزيت الزيتون

كفته نية    
لحم ضأني مفروم مع البصل والبقدونس وسبع بهرات 

وزيت الزيتون



جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة الى  12% خدمة و جميع الضرائب المقررة
الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض االطعمة

محتواها 

بيض
األطباق

النباتية

األطباق

املستدامة

خايل من 

الغلوتني

محتواها

لحم بقري

محتواها

مأكوالت بحرية

محتواها

مكرسات

محتواها 

لنب

خايل من 

الالكتوز

الرموز مفتاح 

المقبالت الساخنة

كبة مقلية    
أقراص من الحم والبرغل المقلي محشوه لحمة بصل والصنوبر 

الكبة المشوية     

أقراص من اللحم والبرغل المشوي محشوه لحمة بصل والصنوبر

سمبوسك السبانخ     
معجنات مقلية محشوه بالسبانخ مع البصل والسماق

سمبوسك الجبن     
معجنات مقلية المحشوة جبن ڤيتا ونعناع

سمبوسك اللحم     
معجنات مقلية محشوة  اللحم البقرى والصنوبر  

رقاق الجبن     
رقائق مع جبنة حالومى 

رقاق الصبايا     
رقائق مع البسطرمة والجبنة

حمص باللحمه     
حمص بالطحينة مع اللحم البقري والصنوبر وزيت الزيتون 

 

حمص بالجمبرى     
حمص بالطحينة مع الجمبرى المحمر وزيت الزيتون  

مقانق    
لحم ضأني مع سبع أنواع من التوابل والصنوبر

 

سوده دجاج   
كبدة الدجاج بالتوابل والليمون ودبس الرمان



جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة الى  12% خدمة و جميع الضرائب المقررة
الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض االطعمة

محتواها 

بيض
األطباق

النباتية

األطباق

املستدامة

خايل من 

الغلوتني

محتواها

لحم بقري

محتواها

مأكوالت بحرية

محتواها

مكرسات

محتواها 

لنب

خايل من 

الالكتوز

الرموز مفتاح 

العرايس     
خبز عربي مشوي محشو لحم مفروم مع الطماطم، 

النعناع وزيت الزيتون

حلومي مشوى     
شرائح من جبن الحلوم المشوية

فالفل     
على الطريقة اللبنانية بالحمص والكزبرة والبصل والسمسم

جوانح دجاج   
أجنحة دجاج مخلية مشوية مع الثوم والليمون والكزبرة 

الطازجة والتوابل

بطاطس حاره مع المشروم    
بطاطس متبلة بالكزبرة والثوم والليمون والتوابل

الحارة والمشروم 

قريدس كزبرية    
جمبرى متبل بالكزبرة والتوم والليمون 

بطاطا حارة      
بطاطس متبلة بالكزبرة والثوم والليمون والتوابل الحارة

من الفرن

زعتر  
منقوشة زعتر مع السمسم والسماق مع الخضار

الجبنة    
منقوشة جبنة حلوم مع الخضار

لحمة بعجين   
منقوشة لحم ضأني مفروم مع الطماطم والبصل مع الخضار

منقوشة كفته   
منقوشة لحم ضأني مفروم )كفتة( مع الخضار



جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة الى  12% خدمة و جميع الضرائب المقررة
الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض االطعمة

محتواها 

بيض
األطباق

النباتية

األطباق

املستدامة

خايل من 

الغلوتني

محتواها

لحم بقري

محتواها

مأكوالت بحرية

محتواها

مكرسات

محتواها 

لنب

خايل من 

الالكتوز

الرموز مفتاح 

مشويات على الفحم

اللحم البقري المشوي     
قطع فيليه مشوي متبل مع سبع أنواع من التوابل

كفتة   
لحم ضأني مفروم مشوي متبل بالبصل والبقدونس مع 

سبع أنواع من التوابل

كفتة خشخاش    
لحم ضأني مفروم مشوي ومتبل مع البصل والبقدونس وسبع أنواع

من التوابل يقدم مع الطماطم المشوية

شيش طاووق      
قطع دجاج مشوية مع الثوم والبهارات وزيت الزيتون

كاستاليتا    
ريش ضأني مشوية مع سبع أنواع من التوابل

دجاج مطمور    
دجاج مشوي مخلي مغطى بالبصل والثوم والسماق

واألرز اللبنانى 

دجاج مسحب    
دجاج مشوي مخلي مع الثوم والليمون وزيت الزيتون

كبه باللبن    
قطع اللحم البقرى المفروم مع البرغل مطبوخة مع الزبادى 

والكزبرة والثوم مع الصنوبر 

السمان   
سمان مشوي متبل مع التوابل الشرقية

حمام مشوى أو محشى )بالفريك(   
حمام مشوي أو محشي بالفريك مع الفلفل األسود وزيت الزيتون



جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة الى  12% خدمة و جميع الضرائب المقررة
الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض االطعمة

محتواها 

بيض
األطباق

النباتية

األطباق

املستدامة

خايل من 

الغلوتني

محتواها

لحم بقري

محتواها

مأكوالت بحرية

محتواها

مكرسات

محتواها 

لنب

خايل من 

الالكتوز

الرموز مفتاح 

شاورمة اللحمة     
لحم بقري متبل بالبهارات مع الطحينة

شاورمة الدجاج   
دجاج متبل بالبهارات والثوم والليمون

الخضروات المشوية      
خضروات طازجة مشوية مع التوابل والليمون وزيت الزيتون

المشويات المشكلة     
لحم مشوي، كفتة، طاووق، ريش الضأن

مشويات الصبايا    
مشويات مشكلة يقدم مع الحمام والسمان

تقدم مع اختيارك من
األرز اللبناني أو األرز األبيض أو 
الفريك أوالبطاطس المحمرة



جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة الى  12% خدمة و جميع الضرائب المقررة
الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض االطعمة

محتواها 

بيض
األطباق

النباتية

األطباق

املستدامة

خايل من 

الغلوتني

محتواها

لحم بقري

محتواها

مأكوالت بحرية

محتواها

مكرسات

محتواها 

لنب

خايل من 

الالكتوز

الرموز مفتاح 

المأكوالت البحرية 

سمك كزبرية مشوي   
فيليه قاروص مشوي متبل بالفلفل األسود والكمون 

والكزبرة الطازجة

سمكة حاره   
فيليه قاروص مشوي متبل بالفلفل األسود والكمون والكزبرة

الطازجة مع صوص الطماطم

جمبرى مشوي     
جمبري مشوي متبل بالفلفل األسود والكمون والمسطرده

والثوم

كاالماري مشوى   
كاالماري مشوي متبل بالفلفل األسود والمسطرده والكمون

والثوم وزيت الزيتون

تشكيلة من المأكوالت البحريه المشويه    
تشكيلة من األسماك والكالمارى والجمبري المشوي

مع السالمون

تقدم مع اختيارك من األرز الصيادية أو األرز األبيض
أوالبطاطس المحمرة

                     



جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة الى  12% خدمة و جميع الضرائب المقررة
الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض االطعمة

محتواها 

بيض
األطباق

النباتية

األطباق

املستدامة

خايل من 

الغلوتني

محتواها

لحم بقري

محتواها

مأكوالت بحرية

محتواها

مكرسات

محتواها 

لنب

خايل من 

الالكتوز

الرموز مفتاح 

الفتة 

فتة الحمص     
حمص مسلوق مع الخبز المقرمش والزبادى والثوم والزبده

والمكسرات

فتة الدجاج    
الحمص مع األرز والدجاج والخبز المقرمش المحمص مع

الثوم والزبادي والزبدة والمكسرات

فتة الباذنجان    
أرز مع الباذنجان المقلي والخبز المقرمش والزبادي والزبدة والمكسرات

 

فتة شاورمة اللحمة    
لحم بقري يقدم مع األرز  والحمص وخبز المقرمش مع الزبادي

وزيت الزيتون والمكسرات

فتة شاورمة الدجاج    
دجاج يقدم مع األرز والحمص وخبز المقرمش مع الزبادي وزيت الزيتون 

والمكسرات

فتة حمص بالقاورما   
حمص مسلوق مع الخبز المقرمش مع اللحم البقرى المقلى والزبادى 

والثوم والزبده والمكسرات



جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة الى  12% خدمة و جميع الضرائب المقررة
الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض االطعمة

محتواها 

بيض
األطباق

النباتية

األطباق

املستدامة

خايل من 

الغلوتني

محتواها

لحم بقري

محتواها

مأكوالت بحرية

محتواها

مكرسات

محتواها 

لنب

خايل من 

الالكتوز

الرموز مفتاح 

الحلويات
عثمانلية      

عجينة الكنافة محشوة بالقشدة والمكسرات والفطر

مفروكة    
سميد مع القشطة الطازجة 

حلويات شرقية      

كنافة بالجبنة     

جوالش بالقشطة    

أرز باللبن الصبايا    
األرز مع الحليب والسكر

مهلبية      



جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة الى  12% خدمة و جميع الضرائب المقررة
الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض االطعمة

محتواها 

بيض
األطباق

النباتية

األطباق

املستدامة

خايل من 

الغلوتني

محتواها

لحم بقري

محتواها

مأكوالت بحرية

محتواها

مكرسات

محتواها 

لنب

خايل من 

الالكتوز

الرموز مفتاح 

المذاق اللبناني

***

حمص 
متبل
تبولة

ورق عنب

***

رقاق بالجبنة 
كبة مقلية

فالفل
جبنة حلوم مشوية

***

تشكيلة من المشويات اللبنانية
تقدم مع أرز لبنانى و خضروات مشوية

أو

سمك قاروص مشوى
يقدم مع أرز صيادية و خضروات مشوية

***

تشكيلة من الحلويات الشرقية 
 

 ***

شاي أو قهوة 

)تخدم هذه القائمة بحد أدنى شخصين(




