The essence of art is patience, and cooking is an art.
The menu which you are about to sample has been carefully composed after months of
research, tasting, argumentation and despair. Finally, a perfect balance of herbs, spices
and ingredients has been accomplished. We wish you a pleasant dining experience.

. والطهي هو فن.الذروة يف الفن هو ال�صرب
 قد ح�ضرت بعناية فائقة،قائمة الطعام هذه التي �ستتذوق بع�ض �أ�صنافها
.من �أ�شهر خربائنا بعد تذوق ومناق�شة حتى تو�صلوا �إىل هذا امل�ستوى الرفيع يف الطهي واملذاق
.ًنتمنى لكم وقتا ممتعا

Soup
		

Lentil Soup 					

KD
1.650
1.650

Hommos					

املازات الباردة
1.300

Blended chickpeas mixed with tahina, lemon, garlic and olive oill.

Moutabal					

1.300

1.500

.والثوم والحامض مع زيت الزيتون

garlic, olive oil and lemon.

1.300

with onion and walnuts.

1.500

parsley, lemon and oil.

1.350

1.350

تشكيلة من الخضروات الطازجة والخبز

تبولة
,بقدونس مفروم ناعم مع بندورة وبصل

Chopped parsley, tomato, fresh mint,

. زيت زيتون والنعناع األخضر، حامض،برغل

crushed wheat, lemon and olive oil.

1.350

�سلطة �أيام زمان
، نعناع، خيار،خس طازج مع البندورة

Mixed green salad with avocado,
olives and cheese.

.حامض مع زيت زيتون وأفوكادو مغطي بالجبنة

1.350

�سلطة روكا
،جرجيرمع حامض

Rocca with onions, halloumi cheese,

.زيت الزيتون و جبنة حلوم

olives with garlic lemon dressing.

Shanklish					

	فتو�ش
وصلصة الخل وحامض وليمون

sumac powder with lemon and molasses dressing.

Rocca Salad				

ورق عنب طازج ومحشي باألرز

المحمص تقدم مع صلصة دبس الرمان

A mixture of fresh vegetables with toasted bread,

Ayam Zaman Salad			

ورق عنب بالزيت
.والبقدونس والبندورة والبصل

Stuffed vine leaves with rice, tomato,

Tabouleh					

حممرة
. جوز و دبس الرمان، بصل،فلفل احمر

Blended roasted red capsicum

Fattoush					

بابا غنوج
باذنجان مشوي متبل بالثوم والبندورة

Baked eggplant with tomato, onion,

Vine Leaves					

متبل
.والطحينة والحامض مع زيت الزيتون

lemon, garlic and olive oil.

Mohamara					

	حم�ص
.حمص مسلوق مطحون مع الثوم والطحينة والحامض

باذنجان مشوي متبل بالثوم

Grilled eggplant mixed with tahina,

Babaganouj					

�شوربة اليوم

يمكنك سؤال موظف الخدمة عن شوربة اليوم

Ask your server about the daily soup.

Traditional Cold Mezzah

�شوربة العد�س
شوربة العدس التقليدية اللبنانية

Traditional Lebanese oriental lentil soup.

Soup of the Day 				

ال�شوربة

1.350

�شنكلي�ش

Traditional Lebanese cheese mixed

 كرات من لبنه البقرة التقليدية مخلوطه3

with thyme, vegetables and sumac.

.مع الزعتر و الخضار والسمسم و السماق

Specialty Cold Mezzah
		

Hommos Ayam Zaman			

KD

1.450

.السمسم والفلفل االحمر وزيت الزيتون

sesame seeds, pimentos and olive oil.

1.450

.دبس الرمان مع حامض وليمون

molasses, lemon and garlic.

1.450

.المحمص و جبنة المجدولي مع حبة البركة

toasted bread, majdouli cheese and nigella seeds.

1.450

. والليمون و زيت الزيتون، العدس،النعناع

brown lentil, lemon and olive oil.

1.450

. جبنة فيتا وصلصة الليمون،الزعتر الطازج

feta cheese and lemon dressing.

1.450
1.350

.البصل والكزبرة وزيت الزيتون

onion, coriander and olive oil.

1.350

.البصل والحمص المسلوق

onion and boiled chickpeas.

Fresh pure yoghurt with garlic and dry mint.

م�سقعة البازجنان
باذنجان مطهو و مقلي مع طماطم

Fried eggplant stewed with tomato,

Labneh Baladiyi with Garlic		

هندبة بالزيت
سوتيه السبانخ المخلوطة مع الثوم

Spinach sautéed mixed with garlic,

Mousakaa Eggplant			

ال�سلطة الأرمينية
.سلطة خضراء مقطعة حارة

Spicy chopped green salad.

Hindbeh Bel Zeit				

�سلطة الزيتون واجلبنة
الزيتون األسود واألخضر مع

Black and green olives with fresh Zaatar,

Armenian Salad				

تبولة مع العد�س
البقدونس المفروم والطماطم الطازجة

Chopped parsley, tomato, fresh mint,

Olive & Cheese Salad			

فتو�ش �أيام زمان
تشكيلة من الخضروات الطازجة مع الخبز

A mixture of fresh shredded vegetables with

Tabbouleh Bel Addas			

باذجنان مف�سخ
،باذنجان مقلي محشو بالمكسرات

Deep fried eggplant with mixed nuts,

Fattoush Ayam Zaman			

حم�ص ايام زمان
حمص مسلوق مطحون مع

Blended chickpeas topped with roasted

Eggplant Mfassakh			

املازات الباردة اخلا�صة

1.350

لبنة بلدية مع الثوم
لبنة طازجة تقدم مع الثوم والنعناع الجاف

Raw
Meat
		
Kebbeh Neyeh			

KD

1.950

.والتوابل وزيت الزيتون

crushed wheat, fine spices and olive oil.

1.950
1.950

.والنعناع الطازج والبصل األخضر

raw lamb fat, fresh mint and spring onion

1.950

.والبقدونس واألعشاب الخاصة

parsley and fine herbs

1.950

فتيلة نية
.لحم غنم طازج من الخاصرة يقدم مكعبات

Fresh raw lamb tenderloin cubes

Assorted Raw Meat Platter

كفتة نية
لحم غنم مفروم مع البصل

Minced raw lamb meat, onion,

Fetilleh Neyeh		

�سوده نية
كبد غنم طازجة تقدم مع اللية

Fresh raw lamb liver served with

Kafta Neyeh		

هربة نية
.لحم غنم طازج مفروم و صلصة الثوم

Fresh minced raw lamb meat with garlic sauce

Sawda Neyeh			

الكبة النية
لحم غنم طازج مفروم مع البرغل

Fresh minced raw lamb meat with

Habra Neyeh			

اللحوم النية الطازجة

6.250

ت�شكيلة اللحوم الطازجة النية
اورفلية،سودة،فتيلة،هبرة،كبة

Traditional Hot Mezzah

		

Chicken Liver		

KD

املازات التقليدية ال�ساخنة

1.750

�سودة دجاج
كبدة الدجاج المقلية مع اختيارك من

Fried chicken liver glazed with your choice of

. صلصة الليمون والثوم أو صلصة الرمان

garlic lemon sauce or pomegranate sauce.

Fried or Grilled Chicken Wings		

1.750

.مع الثوم والكزبرة

garlic lemon and coriander.

Potato Harra			

1.750

البطاطا احلارة
مكعبات البطاطس المقلية مع

Fried potato cubes with

.الثوم والكزبرة

garlic and coriander.

Makanik			

جواجن الدجاج مقلية �أو م�شوية
أجنحة الدجاج المقلية

Fried or grilled chicken wings with

		

2.100

مقانق

Fried Lebanese sausage with lemon and

نقانق لبنانية مقلية مع الليمون

butter sauce or pomegranate sauce.

.وصلصة الزبدة أو صلصة الرمان

Sujuk				

		

2.100

الثوم والطماطم والفلفل الحار

with tomato garlic and chili.

Grilled Halloumi Cheese 		

1.350
1.750
1.750

Fried shrimps with garlic, coriander and lemon.

حم�ص مع ال�صنوبر
.حمص مع الصنوبر المقلي

Blended chickpeas with pine nut.

Shrimps Provencal				

حم�ص مع احلم املفروم
.حمص مع مكعبات اللحم المقلية

Blended chickpeas with sautéed meat cubes .

Hommos with Pine Seeds		

جبنة احللومي امل�شوية
.جبنة حلومي مشوية علي الفحم

Charcoal grilled halloumi cheese.

Hommos with Meat			

�سجق حار
النقانق اللبنانية المحشوة مع

Stuffed Lebanese homemade sausages

2.100

روبيان بروفن�سال
.روبيان مقلي مع الثوم والكزبرة والليمون

Traditional
Hot Mezzah
		
Fried Kebbeh		

		

KD

املازات التقليدية ال�ساخنة
كبة مقلية

1.750

Lamb meat with crushed wheat stuffed with

لحم الغنم محشوة مع برغل

minced meat, onion and pine seeds.

Cheese Rolls				

.المفروم والبصل واللحوم

فطائر اجلنب

1.450

Oriental spring rolls stuffed with

لفائف الرقاق محشوة

feta cheese and mint.

Samboussik Meat				

.مع جبنة فيتا والنعناع

�سمبو�سك اللحم

1.450

Special dough stuffed with lamb

فطائر محشوة خاصة مع لحم

minced meat and pine seeds.

Samboussik Cheese			

.مفروم والصنوبر

�سمبو�سك اجلبنة

1.450

Special dough stuffed with halloumi

فطائر محشوة خاصة مع

cheese and fresh mint.

Assorted Fattayer for 2			

جبنة الحلوم و النعناع

2.850

A special combination of cheese spring rolls,

. سمبوسك الجبن وكبة مقلية،سمبوسك االحمة

2.750

Arabic bread stuffed with spicy sujuk & kashkaval

. و جبنة القشقوان مشوي على الفحم

2.650

Arabic bread stuffed with minced meat and pine seeds

. ويقدم مع بطاطس محمرة،على الفحم

2.150

Arabic bread stuffed with halloum cheese

Minced meat, tomato, onion, parsley
and pine seeds mixed and baked in the oven.

عراي�س اجلنب
الخبز العربي المحشو مع جبنة حلوم مشوية

grilled on the charcoal, served with French fries.

Lahme Bel Ajine				

عراي�س اللحم
الخبز العربي المحشو باللحم المفروم بذور الصنوبر مشوية

grilled on the charcoal, served with French fries.

Arrayes Cheese				

عراي�س ال�سجق مع الق�شقوان
الخبز العربي المحشو بالسجق

cheese grilled on the charcoal served with French fries.

Arrayes Meat			

ت�شكيلة فطائر خا�صة ل�شخ�صني
تشكيلة خاصة من رقائق الجبنة

samboussik meat, samboussik cheese and fried kebbeh.

Arrayes Sujuk & Kashkaval		

		

. ويقدم مع بطاطس محمرة،على الفحم

2.150

حلم بالعجني
 البقدونس، بصل، طماطم،لحم مفروم
.مخلوط مع الصنوبر ويخبز في الفرن

Specialty
Hot Mezzah
		
Cheese Ossmaliyeh

KD

1.650

اجلبنة العثملية
جبنة حلوم مع الشعيرية

Deep fried Halloumi cheese breaded with

.المقلية مع صلصة الطماطم

vermicelli served with tomato sauce.

Assafir

املازات ال�ساخنة اخلا�صة

       

     3.450

ع�صافري

Grilled bird or sautéed with

الطيور المشوي أو سوتيه مع

lemon and sumac powder.

.الليمون ومسحوق السماق

Fried Nikaat					

1.950

نخاعات مقلية

Deep fried breaded lamb brain

نخاعات غنم مقلية بالبقصمات

served with garlic lemon sauce.

.مع صلصة الليمون والثوم

Alayet Lahme 				

1.950

قالية حلمة

Sauted lamb cubes with garlic,

مكعبات لحم الضأن المشوي مع البصل

onion, tomato and pine seeds.

.والطماطم والتوم و الصنوبر

Alayet Lahme with Figs			

2.150

. تقدم مع الخبز المحمص،لمجفف

on toasted bread.

Fatteh Eggplant				

2.100

لحم الغنم المفروم واللبن مع الدبس

minced lamb and yoghurt topped with molasses,

.والسماق سوتيه الصنوبر في الزبدة

sumac pine nuts sautéed in butter.

1.850
1.850

Sauted chicken liver with garlic and mint in yoghurt.

ق�شقوان مع ال�سبانخ
كالج محشو بجبنة القشقوان و السبانغ

Kellaj stuffed with kashkaval cheese and spinach.

Chicken Liver with Yoghurt		

رقائق الدجاج و الف�ستق احللبيف
.لفائف الدجاج المشوي مخلوطة مع الفستق والبصل

Grilled rolls of chicken mixed with pistachio and onion.

Kellaj Kashkaval & Spinach		

فتة الباذجنان
،باذنجان مقلي مع الخبز المحمص

Deep fried eggplant with toasted bread,

Chicken with Pistachio Rolls		

قالية حلمة مع التني
مكعبات لحم مقلية مع البصل و التين ا

Sauted lamb cubes with dry figs

1.850

�سودة دجاج باللنب والثوم
.سودة الدجاج المقلية مع الثوم والنعناع واللبن

Seafood
		
Fried Shrimps

KD

		

5.950

.ويقدم مع صلصة التارتار

served with tartar sauce.

6.250

.على الفحم ويقدم مع صلصة التارتار

charcoal and served with tartar sauce.

5.250

.و مشوي على الفحم

grilled on the charcoal.

5.250

. الطماطم والثوم ومشوي على الفحم

with garlic tomato sauce, grilled on charcoal.

4.950

مع مكعبات الفلفل األحمر المفروم

cubes and chopped minced coriander, diced tomato

والكزبرة و الطماطم

and marinated with red fresh chilly and garlic sauce.

4.950

على الفحم يقدم مع صلصة الطاجن

served with tajen sauce.

4.950

.مقلي و يقدم مع صلصة الطحينة

served with tahina sauce.

A grilled combination of zoubeidy, lobster, hammour
and gulf prawn served with tahina sauce.

All grilled items are served with French fries or rice.

�سلطان �إبراهيم مقلي مع ال�سمك البزري
سمك سلطان إبراهيم مع سمك البزري

Crispy fried white bait fish and red mullet

Seafood Platter				

�سمكة حارة طرابل�سية
فيليه هامور طازج متبل و مشوي

Marinated fresh hammour fillet grilled on charcoal

Fried White Bait Fish & Red Mullet

�سمكة حارة بريوتية
فيليه هامور طازج مطبوخ

Fresh hammour fillet cooked with red capsicum

Samkeh Harra Trabolsiyeh		

كباب هامور م�شوي
مكعبات الهامور الطازجة متبلة مع صلصة

Fresh cubes of hammour marinated

Samkeh Harra Beirutiyeh			

هامور م�شوي
فيليه هامور طازج متبل

Marinated fresh hammour fillet,

Grilled Hammour Kabab			

الروبيان امل�شوي
الربيان متبل مشوي

Marinated gulf shrimps grilled on the

Grilled Hammour Fillet			

ربيان مقلي
الروبيان المقلي

Breaded gulf shrimps fried and

Grilled Shrimps				

الأ�سماك البحرية

9.950

طبق الأ�سماك البحرية
 والهامور، أم الربيان،تشكيلة من زبيدي مشوي
.مع الربيان و يقدم مع صلصة الطحينة

جميع االطباق تقدم مع اختيارك من البطاطا المقلية او االرز

Chicken
		
Grilled Boneless Chicken

KD

3.500

.المشوية علي الفحم تقدم مع صلصة الثوم

half chicken served with garlic sauce.

3.650
2.750

.والبصل وزيت الزيتون في الخبز العربي

a hint of sumac wrapped in Arabic bread.

3.100
3.750

.مع صلصة الثوم والزعتر

with garlic sauce and oregano.

2.950

.مع صلصة الثوم

with garlic sauce.

2.950

.مع صلصة الثوم والبطاطس المقلية

served with garlic sauce.

All grilled items are served with French fries or rice.

�سودة دجاج م�شوية
كبدة الدجاج مشوية علي الفحم وتقدم

Charcoal grilled chicken liver

Shawarma Chicken			

دجاج فيليه
فيليه الدجاج المقلي المقرمش

Crispy fried chicken fillet

Grilled Chicken Liver			

طاووق مع توابل
صدور الدجاج مكعبات متبلة

Chicken breast cubes marinated

Chicken Fillet				

كفتة الدجاج
.دجاج مفروم مع الثوم والكزبرة

Minced chicken with garlic and coriander.

Taouk with Oregano			

دجاج م�سخن
شرائح الدجاج مع الصنوبر و قليل من السماق

Shredded chicken with pine seeds and

Chicken Kofta				

طاووق
.صدر الدجاج المشوي مكعبات على الفحم

Chicken breast cubes grilled on the charcoal.

Chicken Mousakhan			

دجاج م�سحب
نصف دجاجة الخالية من العظم المتبلة

Char-grilled Oriental marinated boneless

Taouk						

الدجاج

3.500

�شاورما الدجاج

جميع االطباق تقدم مع اختيارك من البطاطا المقلية او االرز

Grills
		

KD

Kafta					

3.750

) البصل والبهارات لبنانية،(اللحم المفروم والبقدونس المفروم

(Minced meat, chopped parsley, onion, Lebanese spices)

			

3.750

حلم م�شوي
مكعبات لحم الغنم الطازجة المتبلة مع

Fresh lamb cubes marinated wit

.زيت الزيتون اللبناني

Lebanese spices and olive oil.

Laham Meshwi Moutarbal		

كفتة
كفتة لبنانية

Homemade Lebanese Kofta

Laham Meshwi

امل�شويات

3.850

حلم م�شوي مرتبل
.لحم الضأن مشوي مع الصلصة الحارة

Grilled lamb tenderloin served with
hot spicy sauce.

Lamb Chops				

4.250

Ayam Zaman Mixed Grill		

6.750

م�شويات �أيام زمان اخلا�صة
 طاووق،مجموعة مختارة الكفتة

A selection of kafta, taouk, lamb tenderloin,

. ريش والربيان،لحم

lamb chops and shrimps.

Kabab Karaz				

ري�ش
. ريش متبلة و مشوية

Grilled marinated lamb chops.

3.950

كباب كرز

Homemade Lebanese Kabab with

كباب لبناني مع صلصة الكرز

sour cherry sauce on toasted bread.

.الحامض على الخبز المحمص

Kabab Entabli				

3.950

كباب عنتبلي

Homemade Lebanese Kabab

كباب لبناني خاص مع

with parsley and spicy pepper.

.البقدونس والفلفل الحار

Kabab Toshka				

3.950

كباب تو�شكا
.كباب لبناني خاص مع جبنة الحلوم

Homemade Lebanese kabab
with Halloumi cheese.

Kafta Sujuk					

3.850

لحمة مفرومة مع بهارات السجق و المكسرات

Minced lamb mixed with spicy sujuk.

Kabab Platter				

6.750

. كباب سجق وكفتة،كباب مع المكسرات

Kabab with nuts, Kabab Sujuk and Kafta.

Home made Lebanese kabab
with pistachio and pine seed.

All grilled items are served with French fries or rice.

ت�شكيلة الكباب املتنوعة
، توشكا كباب، كباب إنتابي،كباب كرز

Kabab karaz, Kabab entabli, Kabab toshka,

Kabab with Nuts		

كباب �سجق

3.950

كباب باملك�رسات
لحم الغنم مفروم مع الفستق الحلبي
.مشوي على الفحم،والصنوبر

جميع االطباق تقدم مع اختيارك من البطاطا المقلية او االرز

Nothing is more important than the authenticity of the past; the luxury of the present...
,
and at AYAM ZAMAN you ll find a fabulous combination of the authentic past and
luxurious present in a romantic atmosphere.

. ومن الرفاهية التي يقدمها احلا�ضر،ال �شيء �أجمل من العراقة التي ميثلها املا�ضي
.يف مطعم �أيام زمان جمعنا لك العراقة والرفاهية يف �أجواء �ساحرة

Desserts
		
Om Ali

KD

			

1.750
1.750

كنافة
.كنافة مع الجبنة اللبنانية

Baked cheese with honey and samida.

Fruit Salad					

�أم علي
.حليب مع الخبز والمكسرات في الفرن

Fresh milk with bread and nuts.

Kunafa					

احللويات

1.750

�سلطة فواكه
تقدم مع اآليس كريم اللبنانيف

Served with Lebanese ice cream.

1.750

ت�شكيلة حلويات عربية

1.750

عي�ش ال�رسايا

1.750

حالوة اجلنب

1.500

مهلبية

1.500

�أرز باحلليب

1.750

�أي�س كرمي علي الطريقة اللبنانية

1.750

مفروكه

1.750

�شوكوديالت

1.750

ع�صمالية

Tabliet Raha, Debs and Halawa

3.750

 دب�س و حالوة،طبلية راحة

Tabliet Home Made Lebanese Jam

3.750

طبلية مربيات لبنانية متنوعة

Assorted Arabic Sweets			
Assorted homemade baklawa .

Aish El Saraya Ghazl El Banet		
Kashta on ghazl el banet with syrup and nuts.

Halawet El Jebin				
Ekawi cheese rolls with kashta
topped with honey and pistachio nuts.

Mohalabiya					
Fresh milk flan with rose water and nuts.

Rice Pudding				
With rose water flavor.

Lebanese Ice Cream			
2 rolls of flavored Lebanese ice cream.

Mafroukeh					
Semolina roasted with pistachio,
stuffed with fresh kashta.

Chocodelice				
Special chocolate and biscuits roll.

Ossmaliyeh Cheese Cake		
Toasted osmaliya stuffed
with cheesecake and vanilla syrup.

