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Khosh Amadid
خـــوش أمــــديد

HOT Appetizers

املقبالت الساخنة
KD

Nargesi

نرجيس

1.950

سوتيه السبانخ الطازجة مع نكهة الثوم
 تزين بأجنحة البصل املقلية،و الكشك

Fresh spinach sautéed with garlic
and kashek, garnished with fried onion

Mirza kasemi

مريزا قاسمي

1.950

الباذنجان املشوي و املتبل
 الثوم و البيض، البندورة،مع البصل

Eggplant purée with egg and tomato,
seasoned with onion and garlic

Naz Khatoon

ناز خاتون

2.250

، البصل،قطع الدجاج الصغرية مع الفلفل
 الكوىس الفطر و الزعفران،الطامطم

Fried chicken cubes mixed with capsicum,
onion, tomato paste, saffron, baby marrow
and mushrooms

KASHKeh-E-BADEnJAN

كشك باذنجان

2.250

 الجوز،باذنجان متبل مع اللنب
 البصل و اللبنة،النعناع الجاف

Eggplant purée mixed with yogurt, walnuts,
onions, dry mint and fresh labneh

cold Appetizers

املقبالت الباردة
KD

Iranian Caviar (50gr)

50.000

Spoil yourself with premium Iranian Beluga
caviar served with classic condiments

IRANIAN MUTABLE

1.950

Eggplant purée with vinegar, spring onion,
mayonnaise and olive oil

Zeytoon PARvARDEH

Purée of green olives mixed with pomegranate
syrup, olive oil, walnuts, parsley, garlic and
coriander

1.950

) غرام٥٠( خافيار إيراين
متع نفسك بأفخر أنواع الخافيار
اإليراين من شبستان

متبل إيراين

، الخل،متبل باذنجان مع الطحينة
 املايونيز و زيت الزيتون،البصل األخرض

زيتون بروده

 زيت،زيتون أخرض مهروس مع رشاب الرمان
 الثوم و الكزبره، البقدونس، الجوز،الزيتون

Soups

Salads

الشوربة

السلطات

KD

KD

Ash-E-Adas

1.950

The classic Iranian lentil soup

Ash-E-Reshteh

1.950

A traditional Iranian soup made with fresh
vegetables, mix fine grains, noodles and kashek

Soup-E-Jo

1.950

Thick creamy barley soup

Soup-E-Morg

1.950

Iranian vermicelli chicken soup

SOUP-E-GHARCH
Creamy mushroom soup with carrots and onion

1.950

اش عدس

شوربة العدس اإليرانية التقليدية

اش رشته

شوربة الخضار اإليرانية
 الشعريية و الكشك،مع القمح املشكل

سوب جو

شوربة كرمية القمح الكثيفة

سوب مرغ

شوربة الدجاج بالشعريية عىل الطريقة اإليرانية

سوب جارش

شوربة الفطر بالكرميا مع الجزر و البصل

Salad-E-Olivieh

1.950

Salad-E-Shirazi

1.950

Salad-E-Shabestan

1.950

Salad-E-khaligh

1.950

Salad-E-ANAR

1.950

Diced chicken, potato, egg, green peas and
pickled cucumber mixed with light mayonnaise

Cucumber, tomato, onion and green peppers
seasoned with lemon dressing

Traditional garden vegetables topped with
halloumi cheese and avocado slices, served
with lemon dressing

Cubes of cucumber, tomato and halloumi
cheese mixed together with rocca leaves,
spring onion and red radish, seasoned with
pomegranate and lemon dressing

Cabbage, cucumber and carrots, mixed with
mayonnaise and fresh pomegranate seeds

سلطة اوليفيه

، البازيال الخرضاء،قطع الدجاج الصغرية مع البيض
 كبيس الخيار و املايونيز الخفيف،البطاطا

سلطة شريازي

، الخيار،مكعبات صغرية من الطامطم
 مع صلصة الليمون، الفلفل األخرض،البصل

سلطة شبستان

سلطة الخضار التقليدية مع جبنة الحلوم
 تقدم مع صلصة الليمون،و األفوكادو

سلطة الخليج

، البصل األخرض، الجرجري، الطامطم،تشكيلة من الخيار
 جبنة الحلوم مع عصري الرمان و الليمون،الزيتون األسود

سلطة أنار

سلطة امللفوف و الخيار و الجزر املربوش
مع املايونيز و حب الرمان الطازج

Lamb

لحم الغنم
All our kabab dishes are served with three kinds of Iranian rice and saffron sauce

جميع أطباق لحم الغنم املشوي تقدم مع ثالث أنواع من األرز اإليراين و صلصة الزعفران
KD

Chelo Kabab-E-Kubideh

6.500

Charcoal grilled minced lamb kabab
with a special blend of spices

Chelo KABAB-E-LOGMEH

6.500

Charcoal grilled minced lamb with parsley,
onion and special spices

CHELO Kabab-E-tikka

6.500

Charcoal grilled skewer of lamb cubes marinated
with red onion, garlic and capsicum

CHELO KABAB-E-BARG

6.950

Charcoal grilled flattened lamb fillet, dressed
with homemade saffron, garlic and oil sauce

Chelo Kabab-E-shashlik

6.950

Marinated lamb chops seasoned
and grilled over a slow charcoal fire

Chelo Kabab-E-Sultani

6.950

Combination of Kabab-e-Barg
and Kabab-e-Kubideh

Special Chelo Kabab

7.250

A trio of lamb skewers; Kabab-e-Barg,
Kabab-e-Kubideh and Kabab-e-Logmeh

Baghali Polo-Ba-Mahicheh
Slow cooked lamb shank seasoned
with special spices, served in saffron
with Baghali Polo rice

6.250

شيلو كباب كوبيده

الكباب اإليراين التقليدي من لحم
الغنم مع التوابل املميزة

شيلو كباب لوغمه

،كباب لحم الغنم مع البقدونس
البصل و التوابل املميزة

شيلو كباب تكا

سيخ من مكعبات لحم الغنم
 الثوم و الفلفل،املتبل مع البصل األحمر

شيلو كباب برغ

،كباب فيليه لحم الغنم املتبل مع البصل
 الثوم و الزعفران،الزيت

شيلو كباب شيشليك

ريش لحم الغنم املنقوعة بالتوابل املميزة

شيلو كباب سلطاين

تشكيلة من كباب الكوبيده
و كباب برغ

شيلو كباب مخصوص

 كباب لوغام بالبصل،تشكيلة من كباب الكوبيده
و البقدونس و كباب برغ

باغايل بولو ما هيتشه

موزات غنم مطبوخة عىل نار هادئة مع التوابل
 تقدم يف مرق الزعفران مع أرز بغايل،الخاصة
بولو بالشبت و الفول األخرض

Beef

لحم البقر

All our beef dishes are served with three kinds of Iranian rice and saffron sauce

جميع أطباق لحم البقر املشوي تقدم مع ثالث أنواع من األرز اإليراين و صلصة الزعفران
KD

CHELO Kabab-E-Fillet

6.500

Charcoal grilled mini fillets of beef tenderloin
with our special blend of spices

CHELO KABAB-E-TORSH

6.950

Charcoal grilled beef tenderloin cubes marinated
in pomegranate syrup, fresh herbs and walnuts

Chelo Kabab-BA-MAAST

6.950

Charcoal grilled skewer of beef marinated
with labneh, lemon and olive oil

شيلو كباب فيليه

Seafood

قطع فيليه بقري صغري املتبل
و املشوي عىل الفحم مع التوابل املميزة

املأكوالت البحرية

شيلو كباب طورش

،سيخ من لحم البقري الطري املتبل بدبس الرمان
األعشاب الطازجة و الجوز

شيلو كباب باماست

سيخ من لحم البقري الطري املتبل مع اللبنة
 و زيت الزيتون،الليمون

KD

CHELO KABAB-E-MAHI

6.950

Charcoal grilled fresh hammour skewer
with our special seafood marinade and saffron
sauce – served with three kinds of Iranian rice

CHELO Kabab-E-Meygo

6.950

Charcoal grilled prawns with our special seafood
marinade and saffron sauce – served with three
kinds of Iranian rice

Pollo-E-Meygo

6.750

Slow cooked shrimps with butter, tomato
and chili sauce on a bed of saffron and white rice

Polo Daryayee
Iranian seafood Biryani with shrimps, hammour
and calamari on a bed of white and saffron rice

Chicken

الدجاج

Mahi zubaidi

All our chicken dishes are served with three kinds of Iranian rice and saffron sauce

جميع أطباق الدجاج املشوية تقدم مع ثالث أنواع من األرز اإليراين و صلصة الزعفران
KD

CHELO KABAB-E-JOOJEH

5.950

Charcoal grilled chicken cubes
marinated with yogurt and saffron

Chelo Kabab Joojeh-Ba-Maast
Charcoal grilled chicken pieces marinated
with labneh, lemon and saffron

6.500

5.950

شيلو كباب جوجه

قطع الدجاج الشهية املتبلة
مع اللنب و الزعفران

شيلو كباب جوجه باماست

،قطع الدجاج املنقوعة باللبنة
الليمون و الزعفران

Fried whole fresh Zubaidi
served with Baghali Polo

Market Price

شيلو كباب ماهي

سيخ من قطع الهامور املتبل و املشوي عىل
 يقدم مع ثالث أنواع من األرز اإليراين،الفحم
و صلصة الزعفران

شيلو ميغو كباب

 يقدم،روبيان مشوي عىل الفحم
مع ثالث أنواع من األرز اإليراين
و صلصة الزعفران

بولو ميغو

روبيان مطبوخ مع الزبدة و صلصة الطامطم
الحارة يقدم مع األرز األبيض و أرز الزعفران

بولو دريايي

 الكاالماري،برياين عىل الطريقة اإليرانية مع الهامور
و الروبيان مع األرز األبيض و أرز الزعفران

ماهي زبيدي

 يقدم مع أرز الباغايل بولو،سمك الزبيدي املقيل

Shabestan Mixed grills

مشاوي شبستان املشكلة

All Mixed Grills are served with three kinds of Iranian rice and saffron sauce

جميع أطباق املشاوي املشكلة تقدم مع ثالث أنواع من األرز اإليراين و صلصة الزعفران
KD

CHELO MIXed GRILL

6.950

A sampler assortment of Kabab-e-Kubideh,
Joojeh Kabab, Kabab-e-Shashlik and Kabab-e-Mahi

CHELO Kabab-E-Bakhtiyari

6.950

Combination of Joojeh Kabab
and Beef Kabab-e-Tikka on one skewer

mixed Grills for two
KD

Persopolis

14.450

Shabestan’s famous platter consisting of
Kabab-e-Kubideh, Joojeh Kabab, Kabab-e-Barg
and Kabab-ba-Maast

SHABESTAN royal PLATTER
Platter of Kabab-e-Kubideh, Joojeh Kabab,
Kabab-e-Barg, Kabab-e-Mahi and Kabab-e-Meygo
– with your choice of two salads

19.950

مشاوي مشكلة

،تشكيلة مشاوي إيرانية من كباب الكوبيده
 الريش املشوي و سمك الهامور،جوجه كباب

شيلو كباب بختياري

سيخ مشكل من من لحم العجل
و دجاج التكا املشوي عىل الفحم

مشاوي مشكلة لشخصني
بريسبوليس

 جوجه،شواية شبستان املشهورة من كباب الكوبيده
 رشيحة لحم الغنم و كباب باماست،كباب

طبق شبستان املليك

، الدجاج، لحم البقر،تشكيلة غنية من لحم الغنم
سمك الهامور و الروبيان مع إختيارك نوعني من
سلطات شبستان املميزة

Stew Specialties

Rice Specialties

مرق شبستان الخاص

أرز شبستان الخاص

All our stews are served with three kinds of Iranian rice

جميع أنواع املرق تقدم مع ثالث أنواع من األرز اإليراين
KD

Khoreshet-E-Bamia

3.450

Iranian okra stew with lamb

Khoreshet-E-Ghormeh Sabzi

3.450

Iranian spinach stew
with vegetables, kidney beans and lamb

Khoreshet-E-Ghormeh
Bademjan

3.450

Eggplant and chick peas stew with lamb

Khoreshet-E-Gheimeh
Sibzamini

3. 250

Tomato, chick peas and lamb stew
topped with crispy potato strips

Khoreshet-E-Fasenjan

3.250

Chicken stew with walnuts,
pomegranate syrup and onion

KHORESHET-E-ALO SPINACH
Spinach stew with lamb and dry apricot

3.450

KD

خورشت بامية

Baghali Polo

خورشت قورمه سبزي

ZAreshk Polo

خورشت غورمه باذنجان

Saffron Polo

خورشت غيمه بطاطا

BANDARI Polo

يخنة البامية مع لحم الغنم

،يخنة السبانخ اإليرانية مع الخضار
الفاصولياء الحمراء و لحم الغنم

يخنة إيرانية من الباذنجان
و الحمص مع لحم الغنم

يخنة الحمص بالطامطم
مع لحم الغنم و رقائق البطاطا

خورشت فسنجان

،يخنة الدجاج مع الجوز
البصل و عصري الرمان

خورشت آلو اسفناج

مرق السبانخ املطهو مع لحم الغنم و املشمش الجاف

1.750

Rice with broad beans and dill
1.750

Rice with Iranian dried sour berries,
pistachio and saffron
1.500

White rice seasoned
with traditional Iranian saffron

Tomato chili rice,
with green beans and capsicum

1.750

باغايل بولو

أرز إيراين مع الفاصولياء الخرضاء و الشبت

زرشك بولو

،أرز إيراين مع التوت الجاف
الفستق و الزعفران

زعفران بولو

أرز أبيض مع الزعفران اإليراين التقليدي

بندري بولو

أرز بالطامطم مع الفاصولياء و الفلفل األحمر الحار

Desserts

الحلويات
KD

Falooda

1.950

A traditional Iranian sorbet with a hint
refreshing rose flavor served with grenadine syrup

Pistachio Ice Cream

1.950

Two scoops of pistachio ice cream
garnished with fresh pistachio nuts

Saffron Ice Cream

1.950

Two scoops of saffron ice cream
garnished with fresh pistachio nuts

Baba Ali
Fresh fruits cuts and Iranian dates,
topped with vanilla ice cream

1.950

فالوده

ايس كريم إيراين تقليدي باملكونات املنعشة
مع ماء الورد و الغرينادين

ايس كريم الفستق

ايس كريم بالفستق عىل الطريقة اإليرانية

ايس كريم بالزعفران

ايس كريم لذيذ بالزعفران
مع حبات الفستق الصغرية

بابا عيل

سلطة الفاكهة الطازجة مع ايس
كريم الفانيال و التمر اإليراين

Beverages

املرشوبات

Freshly squeezed juices

عصري الفاكهة الطبيعي
KD 2.250

الربتقال
Kiwi - الكيوي
Carrot - الجزر
Pineapple - األناناس
Apple - التفاح
Mango - املانجو
Strawberry - الفراولة
Lemon With Mint - الليمون بالنعناع
orange -

mocktails

موكتيل

KENTUCKY DERBY - KD 2.250 - دريب

كنتيك

Mojito syrup, lemon juice, mint leaves,
fresh lime and ginger ale

 جينجر ايل و موهيتو، عصري الليمون،نعناع طبيعي
BORA BORA - KD 2.250 - بورا

بورا

Fresh passion fruit, pineapple,
lemon juice and grenadine

 ليمون و الغرينادين، أناناس،باشن فروت طبيعي
MAGICO - KD 2.250 - ماجيكو

Fresh passion fruit, pineapple, orange juice,
vanilla syrup and almond syrup

 برتقال مع نكهة الفانيال و اللوز، أناناس،باشن فروت
BULL ON THE BEACH - KD 2.250 - بيتش

Mineral Water

بول اون ذ

Red Bull, pineapple, sweet and sour blue curaçao

مياه معدنية

 كوراساو األزرق، أناناس،ريد بول

ABC (small) - KD 0.950 - ((صغري

مياه معدنيه
ABC (large) - KD 1.250 - (مياه معدنيه (كبري
Evian (large) - KD 2.450 - (إيفيان (كبري
Perrier - KD 1.750 - برييه

PINA COLADA - KD 2.250 - كوالدا
Pineapple, strawberry or peach

بينا

 أناناس أو الخوخ،فراولة

coffee

قهوة

Soft Drinks

Espresso - KD 1.450 - اسربيسو

مرشوبات غازية

Red bull - KD 1.750 -

اسربيسو دوبل
FRENCH Coffee - KD 1.750 - قهوة فرنسية
CafFÈ lattE - KD 1.950 - كافيه التيه
Cappuccino - KD 1.950 - كابوتشينو
Turkish coffee - KD 1.450 - قهوة تركية

DOUBLE Espresso - KD 1.750 -

KD 1.350

ريد بول

traditional Iranian
saffron tea

الشاي اإليراين التقليدي بالزعفران
KD 1.750

Kuwait – MUSCAT

