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All prices are in Egyptian Pounds & are subject to 12% service charge & all governmental taxes (5/18)
“Kindly inform your waiter if  you are allergic to any type of  food.”

KEY

الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض األطعمة
جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة إلى 12% خدمة وجميع الضرائب المقررة.

الرموز مفتاح 
محتواها 

بيض
األطباق
النباتية

األطباق
المستدامة

خالي من 
الغلوتين

محتواها
مأكوالت بحرية

محتواها
مكسرات

محتواها
لبن

خالي من 
الالكتوز

محتواها
لحم بقري

COLD MEZZEH

Fattoush    
Salad of fresh vegetables tossed with sumac, pomegranate,
olive oil and topped with crispy pita bread
فتوش سلطة الخضروات الطازجة مع السماق، دبس الرمان
وزيت الزيتون مع الخبز المقرمش

Tabbouleh (V)     
Lebanese salad of chopped parsley, tomatoes, onions, 
fresh mint, cracked wheat, lemon, olive oil and condiments  
تبولة لبنانية سلطة لبنانية من البقدونس، الطماطم، البصل
والنعناع مع الليمون وزيت الزيتون

Baladi Salad     
Fresh greens, tomatoes, cucumbers, parsley and onions
سلطة بلدي بالطماطم مع الخيار، البقدونس، البصل

Hummus Beiruti (V)     
Chickpeas purée with sesame paste, parsley, garlic and lemon  
حمص بيروتي حمص مهروس بالطحينة، بقدونس، ثوم، ليمون

Moutabel     
 Chopped grilled eggplant marinated with sesame paste,
lemon juice and olive oil
باذنجان مشوي مع الطحينة، الليمون، زيت الزيتون

Raheb     
Chopped grilled eggplant with diced tomatoes,
 sumac, pomegranate and olive oil
باذنجان مشوي مع الطماطم، سماق، دبس الرمان، زيت الزيتون 

Vine Leaves (V)      
Stuffed vine leaves with rice, parsley, 
tomatoes, onions and olive oil
ورق عنب محشو باألرز مع بقدونس، طماطم، بصل، زيت الزيتون

Tomeia     
Crushed garlic with olive oil 
توميا ثوم مفروم مع زيت الزيتون  

Tuna Salad      
with tomatoes, green beans, onions, bell peppers,
 boiled eggs and artichokes
سلطة تونة مع طماطم، فاصوليا خضراء، بصل، فلفل،
بيض مسلوق، خرشوف
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HOT MEZZEH

Chicken Liver    
Sautéed with garlic, lemon, coriander and pomegranate sauce
كبدة دجاج سوتيه مع الثوم، الليمون، صوص الرومان 

Veal Liver Alexandria Style       
Grilled with green peppers, garlic, tomatoes and coriander
كبده بتلوعلى الطريقة اإلسكندرانية مع الفلفل، الثوم، الكزبره 

Meat Sambousek (4 Pieces)   
Deep fried pastry pockets stuffed with beef 
سمبوسك اللحم مقلية محشوة باللحم البقري )4 قطع(  

Makanek   
Pan-fried lamb sausages with garlic, coriander and lemon
مقانق سجق ضاني مع الثوم، الكزبره، الليمون

Cheese Sambousek (4 Pieces)   
Deep fried pastry pocket filled with cheese   
سمبوسك بالجبنة محشوة بالجبنة والبقدونس )4 قطع( 

Grilled Halloumi Cheese     
Halloumi cheese with Lebanese spices
جبنة حلوم مشوي مع التوابل اللبنانية

Fried Kebbeh Hallabya (4 Pieces)    
Meatballs filled with minced lamb meat
كبة حلبية مقلية محشو بالحم الضأني )4 قطع(
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SANDWICHES & SALADS

Chicken Caesar Salad  
Iceberg lettuce, grilled chicken, parmesan, anchovies, Caesar 
dressing and croutons
سلطة سيزار خس، جبنة بارميجان، أنشوجة، صوص السيزار،
قطع الخبز مع صدور الدجاج المشوية

Tomato And Mozzarella Salad          
Fresh tomatoes with Italian mozzarella, pesto sauce
  طماطم مع موتزاريال يقدم مع البيستو والبلسامك

Garden Salad                         
 Lettuce, baby tomatoes, assorted bell peppers,  
 green beans, cucumbers and vinaigrette dressing
سلطة خضراء خس، طماطم، فلفل، خيار مع صوص الفينجريت

Club Sandwich    
Cheese, tomatoes, eggs, shredded lettuce, beef bacon 
and grilled chicken served with French fries
كلوب ساندوتش جبنة، طماطم، بيض، خس، لحم بقري مدخن، دجاج مشوي
يقدم مع البطاطس المقلية

Shawerma Beef Sandwich    
Arabic bread with tahini sauce, émincé of tomatoes
and onions, coriander leaves, served with French fries
شاورمة لحم فى خبز بلدي أو فرنسي أو لبناني مع صوص الطحينة،
الطماطم، البصل، الكزبره يقدم مع البطاطس المقلية

Chicken Shawerma with Tahini      
Grilled beef with your choice of French baguette, baladi or
Lebanese bread with garlic dip and lemon
شاورمة دجاج فى خبز بلدي أو فرنسي أو لبناني متبل بالبهارات، الثوم، الليمون

Cheese Burger    
Homemade with mayonnaise, mustard ketchup sauce
and bacon served with French fries
برجر بقري بالجبنة مع المايونيز والكاتشب ويقدم مع البطاطس المقلية

Grilled Shrimp Sandwich   
Provençale with hummus on toasted French baguette, 
tomato salsa and French fries
ساندوتش جمبري مشوي مع الحمص وصلصة الطماطم
يقدم فى خبز باجيت فرنسي مع البطاطس المقلية

Shish Tawouk Sandwich  
Served, marinated and grilled, on brown baguette
 with lettuce, tomatoes, tomeia and French fries
شيش طاووك مع الخس والطماطم يقدم مع التومية والبطاطس المقلية
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FROM THE CHARCOAL

Grilled South African Beef Fillet   
with mushroom or pepper sauce, served with vegetables and 
white rice
لحم بقري مشوي يقدم مع الخضروات واألرز وإختيارك من صوص الفلفل
أو المشروبات

Shish Taouk   
Marinated grilled chicken skewer with garlic and lemon 
شيش طاووق قطع دجاج مشوية مع الثوم والليمون

Grilled Kafta   
Minced lamb meat with Lebanese spices 
كفتة مشوية مع التوابل اللبنانية

Beef Kebab    
Skewer of beef meat cubes 
كباب لحم بقري مشوي يقدم مع األرز والخضروات

Fresh Shrimps    
Grilled and marinated with garlic and fresh herbs 
جمبري كبير مشوي متبل بالثوم واألعشاب

Oriental Mixed Grill    
Selection of kofta, veal kebab, shish taouk and lamb chops
مشويات مشكلة كفتة، كباب بتلو، شيش طاووك وريش ضأنى  

Marinated Boneless Half Chicken   
Grilled chicken with lemon and garlic 
دجاج مخلي متبل بالليمون والثوم

Grilled Mediternean Sea Bass Fillet    
Marinated in olive oil, garlic and lemon 
فيليه سمك قاروص متبل بزيت الزيتون والثوم والليمون

Grilled Australian Lamb Chops   
Marinated lamb with seven spices and olive oil 
ريش ضأني مشوية متبلة مع زيت الزيتون والتوابل
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Grilled Hamam   
 Grilled pigeon marinated with seven spices, served with rice and
sautéed vegetables

حمام مشوي متبل، يقدم مع الخضروات واألرز

Grilled Mixed Seafood    
Grilled fish, calamari and shrimps marinated with garlic,
 lemon and olive oil
تشكيلة من المأكوالت البحرية سمك وكاالماري وجمبري
يقدم مع األرز والخضروات المشوية 

All of the above items are served with your choice of:
جميع األطباق تقدم مع إختيارك من:

Oriental rice or French-fries  
أرز شرقي أو بطاطس مقلية

Sautéed vegetables or fresh greens   
خضار سوتيه أو سلطة خضراء

Tahini, barbeque sauce   
طحينة، صوص باربكيو

Tomeia, gravy sauce 
تومية، صوص جرافي
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DESSERT

Seasonal Fresh Fruit Platter     
تشكيلة من فواكه الموسم الطازجة

Crème Caramel   
كريم كراميل

Oriental Pastry Platter/ For 2 Persons   
تشكيلة من الحلويات الشرقية / لشخصين
 
Selection of Ice-Cream (1 Scoop)    
إختياركم من اآليس كريم/ 1 بولة

Choclate Ganache Cake   
كيكة جاناش الشيكوالتة

Rice Pudding    
أرز باللبن 

Mohalabeia    
مهلبيه

Om Ali    
أم على




