11.950 kd

Per Person /للشخص

فقط لثالث أشخاص او أكرث

قائمة الطعام املحددة

Only for 3 persons & more

املازات الباردة
تبولة

بقدونس مفروم مع الطماطم والنعناع والبصل
والبرغل وزيت الزيتون والحامض

فتو�ش

سلطة الفتوش التقليدية مع تشكيلة من الخضراوات
الطازجة والخبز المحمص تقدم مع صلصة زيت الزيتون
والحامض وخل العنب

Set Menu
Cold Mezzah
Tabouleh

Chopped parsley with tomato, fresh mint, onion,
cracked wheat, lemon juice and olive oil dressing

Fattoush

Traditional salad with lettuce, tomato, cucumber, mint,
onion, radish, sumac and toasted Lebanese bread with
lemon, olive oil dressing and red grape vinegar

Hommos

Blended chickpeas mixed with tahina, lemon and olive oil

Moutabal

Chargrilled eggplant purée mixed with tahina,
fresh lemon juice, olive oil and pomegranate

Loubieh bil zeit

Green beans stewed with tomato & onion and served cold
with fresh green chili

Warak Enab

Vine leaves stuffed with tomato, parsley, rice, onion,
lemon and olive oil

حم�ص

حمص مسلوق مطحون مع الطحينة والحامض
وزيت الزيتون

متبل

باذنجان مشوي متبل مع الطحينة والحامض مع
زيت الزيتون والرمان

لوبية بالزيت

 تقدم،لوبياء خضراء مطهوة مع الطماطم والبصل
باردة مع الفلفل األخضر

ورق عنب بالزيت

ورق عنب محشو بالطماطم والبقدونس واألرز والبصل
مطهو مع الحامض وزيت الزيتون

Hot Mezzah
Makanik

Fried Lebanese beef sausages with lemon butter sauce

Jawaneh Dajaj

Chargrilled marinated chicken wings served with
coriander, garlic and lemon

Batata Harra

Fried potato cubes with garlic, coriander, sumac and
chili paste

Mouajanat

Deep fried mix of Arabic savories (samboussik meat,
spinach fatayer and cheese spring rolls)

Fatteh

Fattet Hommos

Layers of boiled chickpeas, fried bread and crushed
garlic, topped with yogurt and pine seeds

Mixed Grill

A selection of taouk, lamb tikka, kafta and arayes lahme

Sweet Side
Fresh Fruits

Selection of seasonal fruits

Mouhalabiyah bil Gazal

Traditional milk pudding topped with candy floss,
caramel, bread crumbs and pistachio

املازة ال�ساخنة
مقانق

نقانق لبنانية مقلية مع الزبدة والحامض

جوانح دجاج

جوانح الدجاج المشوية تقدم مع الكزبرة
والثوم والحامض

بطاطا حرة

بطاطا مكعبات مقلية مع الكزبرة والفلفل
الحار والثوم والسماق

معجنات

معجنات عربية مشكلة (سمبوسك
)باللحمة وفطائر السبانخ ورقاقات بالجبن

الفتة

فتة حم�ص

حمص مع اللبن والخبز المحمص والثوم والصنوبر

م�شاوي م�شكلة
طبق مشاوي مشكل من شيش طاووق
وتكا لحم وكفتة وعرايس

احللويات

فواكه طازجة

تشكيلة من الفواكه الموسمية

		
مهلبية بالغزل

المهلبية التقليدية يعلوها غزل البنات والكراميل
وفتات الخبز والفستق الحلبي

14.950 kd

Per Person / للشخص

فقط ألربع أشخاص او أكرث

Only for 4 persons & more

قائمة الطعام املحددة
املازات الباردة
تبولة

بقدونس مفروم مع الطماطم والنعناع والبصل
والبرغل وزيت الزيتون والحامض

فتو�ش

سلطة الفتوش التقليدية مع تشكيلة من الخضراوات
الطازجة والخبز المحمص تقدم مع صلصة زيت الزيتون
والحامض وخل العنب

حم�ص

Set Menu

Cold Mezzah
Tabouleh

Chopped parsley with tomato, fresh mint, onion,
cracked wheat, lemon juice and olive oil dressing

Fattoush

Traditional salad with lettuce, tomato, cucumber, mint,
onion, radish, sumac and toasted Lebanese bread with
lemon, olive oil dressing and red grape vinegar

Hommos

Blended chickpeas mixed with tahina, lemon and olive oil

Moutabal Ajami

Char grilled eggplant mixed with tahina and lemon,
topped with fried eggplant, molasses and sesame seeds

Labneh Phoenician

Lebanese labneh mixed with tomato, olives, green onion,
olive oil and fresh zaatar

Mousakaa Batenjan

Fried eggplant stewed with onions, tomato and
boiled chickpeas served cold with fresh green chili

Shanklish

Lebanese aged cheese mixed with thyme, parsley,
onion, tomato and olive oil

Loubieh bil zeit

Green beans stewed with tomato & onion and served cold
with fresh green chili

Warak Enab

Stuffed vine leaves with tomato, parsley, rice, onion,
lemon and olive oil

Kibbeh Nayeh

Minced raw meat mixed with fine burgul and spices

حمص مسلوق مطحون مع الطحينة و الحامض
وزيت الزيتون

متبل عجمي

باذنجان مشوي متبل مع الطحينة و الحامض يعلوه
الباذنجان المقلي ودبس الرمان والسمسم

لبنة فينيقية

لبنة لبنانية ممزوجة مع الطماطم والزيتون والبصل
األخضر وزيت الزيتون والزعتر الطازج

م�سقعة باذجنان

باذنجان مقلي مع البصل والطماطم والحمص
المسلوق تقدم باردة مع الفلفل األخضر

�شنكلي�ش

الجبنة اللبنانية مع الزعتر والبقدونس والبصل
والطماطم المفرومة وزيت الزيتون

لوبية بالزيت

 تقدم،لوبياء خضراء مطهوة مع الطماطم والبصل
باردة مع الفلفل األخضر

ورق عنب بالزيت

ورق عنب محشو بالطماطم والبقدونس واألرز والبصل
مطهو مع الحامض وزيت الزيتون

		
كبة نيه

اللحم النيء ممزوج مع البرغل الناعم والبهارات

Hot Mezzah
Makanik
Fried Lebanese beef sausages with lemon butter sauce

Soujok		
Home-made Lebanese spicy sausages, sautéed in garlic, tomato
and chili paste

Kasbeh w Rouman
Fried chicken liver glazed with your choice of garlic and lemon
sauce or pomegranate sauce

Batata Harra
Fried potato cubes with garlic, coriander, sumac and
chili paste

Mouajanat
Deep fried mix of Arabic savories (samboussik meat,
spinach fatayer and cheese spring rolls)

Fatteh

Fatteh Keraydes
Provençal shrimps topped with fried eggplant, garlic, yogurt
and pine seeds

Mixed Grill

A selection of taouk, lamb tikka, kafta, arayes lahme,
shrimps and ribs

Sweet Side
Fresh Fruits

Selection of seasonal fruits

Mouhalabiyah bil Gazal
Traditional milk pudding topped with candy floss,
caramel, bread crumbs and pistachio

Tatli w Raha		
Assorted Lebanese Jams and Turkish delights with biscuit

املازة ال�ساخنة
مقانق

نقانق لبنانية مقلية مع الزبدة والحامض

�سجق

نقانق لبنانية حارة محضره منزليا مقلية مع الثوم والطماطم
و الفلفل الحار

ق�صبة و رمان

كبدة الدجاج المطهوة مع دبس الرمان او الثوم و الحامض

بطاطا حرة

بطاطا مكعبات مقلية مع الكزبرة و الفلفل الحار والثوم
والسماق

معجنات

معجنات عربية مشكلة (سمبوسك باللحمة وفطائر
)السبانخ ورقاقات بالجبن

الفتة

فتة روبيان

روبيان بروفنسال مع اللبن والثوم والباذنجان المقلي
يعلوها الصنوبر

م�شاوي م�شكلة

طبق مشاوي مشكل من شيش طاووق
وتكا لحم وكفتة وعرايس وريش وروبيان

احللويات

فواكه طازجة

تشكيلة من الفواكه الموسمية

		مهلبية بالغزل
المهلبية التقليدية يعلوها غزل البنات والكراميل
وفتات الخبز والفستق الحلبي

تطلي وراحة
تشكيلة من المربيات اللبنانية والحلقوم مع البسكويت

Soup

KD

Shorbat Adas

1.950

Soup of the Day

1.950

Traditional Lebanese oriental lentil soup with
lemon and croutons

Ask your server about the soup of the day

Lebanese Salads
Jat Khodra

Selection of fresh vegetable crisps

Kabees

2.950
2.500
1.800

Fattoush

1.750

Jarjeer w Bakleh

1.800

Khadra Salad				

1.750

Chopped parsley with tomato, fresh mint, onion,
cracked wheat, lemon juice and olive oil dressing

جاط خ�رضه

تشكيلة من الخضار الطازجة

كبي�س
تبولة

بقدونس مفروم مع الطماطم والنعناع والبصل
والبرغل وزيت الزيتون والحامض

فتو�ش

سلطة الفتوش التقليدية مع تشكيلة من الخضراوات
الطازجة والخبز المحمص تقدم مع صلصة زيت الزيتون
والحامض وخل العنب

Traditional salad with lettuce, tomato, cucumber, mint, onion,
radish, sumac and toasted Lebanese bread with
lemon, olive oil dressing and red grape vinegar

جرجري وبقلة

 مع صلصة الثوم والحامض،أوراق الجرجير والبقلة
وزيت الزيتون والطاطم والبصل والسماق

Rocca and watercress with onion,garlic, sumac, tomato,
lemon juice and olive oil dressing

Fresh tomato with onion and fresh mint with lemon, vinegar
and olive oil dressing

�شوربة اليوم

الرجاء سؤال موظف الخدمة عن شوربة اليوم

تشكيلة من المخلالت المنزلية

Tabouleh

Banadora w Basal				

�شوربة العد�س

شوربة العدس التقليدية اللبنانية مع عصير الليمون
والخبز المحمص

�سلطة لبنانية

Selection of homemade pickles

Fresh lettuce, zaatar, rocca, parsley, mint, tomato, onion, and
green olives, with lemon juice and olive oil

ال�شوربة

1.750

�سلطة خ�رضا

خس طازج وجرجير وبقلة وزعتر وبقدونس وبصل وزيتون
أخضر مقطع وطماطم ونعناع وعصير ليمون وزيت الزيتون

بندورة وب�صل

طماطم طازجة وبصل ونعناع مع الليمون والخل
وزيت الزيتون

Cold Mezzah

Hommos					1.800
Chickpeas purée mixed with tahina and
lemon juice, and served with olive oil

Hommos bil Habaa			

1.900

Hommos Beiruty

1.900

Chickpeas purée mixed with tahina and lemon juice,
fresh basil and walnuts served with chili sauce and olive oil

		

Chickpeas mixed with parsley, paprika,
tahina, lemon juice, pine seeds and olive oil

Moutabal					1.750
Chargrilled eggplant purée mixed with tahina,
fresh lemon juice, olive oil and pomegranate

املازة الباردة

Moutabal Ajami				1.900
Chargrilled eggplant purée mixed with tahina, and
topped with fried eggplant, pomegranate molasses and sesame

Batenjan Al Rahib 				
Chargrilled eggplant finely chopped with garlic,
tomato, onions and capsicum

1.900

Mouhamara					2.200
Roasted red capsicum with onion, chili, walnuts,
pomegranate molasses and olive oil

حم�ص

١٫٨٠٠

حمص مسلوق ومطحون مع الطحينة و الحامض
وزيت الزيتون

١٫9٠٠

حم�ص باحلبق

حمص مسلوق ومطحون مع الطحينة و الحامض
مع الحبق يعلوه الجوز والصلصة الحارة وزيت الزيتون

Warak Enab B’zeit				

2.100

١٫9٠٠

حم�ص بريوتي

Shanklish

2.800

١٫٧٥٠

متبل

1.900

متبل عجمي

Vine leaves stuffed with tomato, parsley, rice, onion,
lemon juice and olive oil

				

Lebanese aged cheese mixed with thyme, parsley,
onion, olive oil and tomato

Labneh Phoenician				2.200
Lebanese labneh mixed with tomato, olives,
green onion, olive oil and fresh zaatar

حمص مسلوق ومطحون مع الطحينة والحامض
والبقدونس والبابريكا والصنوبر

باذنجان مشوي متبل مع الطحينة و الحامض مع
زيت الزيتون والرمان

باذنجان مشوي متبل مع الطحينة و الحامض
يقدم مع الباذنجان المقلي ودبس الرمان والسمسم

باذجنان الراهب

1.900

باذنجان مشوي على الفحم وممزوج مع
الثوم والبصل والفليفلة والبندورة

حممرة

2.200

فلفل احمر وبصل وفلفل حار وجوز وزيت الزيتون
ودبس الرمان

2.100

2.800

2.200

ورق عنب بالزيت

ورق عنب محشو بالطماطم والبقدونس واألرز
والبصل مطهو مع الحامض وزيت الزيتون

�شنكلي�ش

الجبنة اللبنانية مع الزعتر والبقدونس
والبصل والطماطم المفرومة وزيت الزيتون

لبنة فينيقية

لبنة لبنانية مع الطماطم والزيتون والبصل األخضر
وزيت الزيتون والزعتر الطازج

Cold Mezzah
Mousakaa Batenjan

Fried eggplant stewed with onions, tomato and
boiled chickpeas served cold with fresh green chili

Loubieh B’zeit

Green beans stewed with tomato and onions, served
cold with fresh green chili

Hindbi or Sabanekh B’zeit

Hindbi or spinach boiled and sautéed with chopped
garlic and served with fried fine onion and lemon

Batata Mahrousse

Oriental style mashed potato with lemon juice,
green onion and olive oil

Labneh bil Toum

Lebanese labneh mixed with garlic and dried mint

Jibneh Baladiyeh

Homemade white cheese served with tomato,
olives, green thyme and olive oil

KD
1.950

1.950

املازة الباردة
م�سقعة باذجنان

باذنجان مقلي مع البصل والطماطم والحمص
المسلوق تقدم باردة مع الفلفل األخضر

		
لوبية بالزيت

،لوبياء خضراء مطهوة مع الطماطم والبصل
تقدم باردة مع الفلفل األخضر الحار

2.250

هندبة او �سبانخ بالزيت

هندبة او سبانخ بالزيت مسلوقة ومقالة مع الثوم
المقطع وتقدم مع البصل المقلي والليمون

1.950

بطاطا مهرو�سة

بطاطا مهروسة على الطريقة الشرقية مع الليمون
والبصل األخضر وزيت الزيتون

1.900

			
لبنة بالثوم

لبنة لبنانية مع الثوم والنعناع اليابس

2.500

جبنة بلدية

،جبنة بلدية محضرة منزليا تقدم مع الطماطم
الزيتون المقطع والزعتر الطازج وزيت الزيتون

Raw Meat

Kibbeh Nayeh 				3.850
Minced raw meat mixed with fine burgul and spices

Habra Nayeh			

3.550

Kibbeh Frakeh

3.650

Minced raw meat served with special condiments

		

Minced raw meat mixed with fine burgul and majroushe mix

Majroushe					2.950
Groat mixed with hot chili paste, olive oil
and pomegranate molasses

Tabliyet Nayeh 				9.250
A mixed platter of the above raw meat selection

3.650

			
كبة فراكه

2.950

			
جمرو�شي

النيه

اللحم النيء ممزوج مع خليط البرغل الناعم
والمجروش
جريش ممزوج مع الفلفل الحار وزيت الزيتون
ودبس الرمان

9.250

			
طبلية نيه

تشكيلة من األطباق النيه

3.850

			
كبة نيه

اللحم النيء ممزوج مع البرغل الناعم والبهارات

3.550

			
هربة نيه

اللحم النيء يقدم مع المقبالت الخاصة

Hot Mezzah
Makanik

Fried Lebanese beef sausages with lemon butter sauce

Soujok

Home-made Lebanese spicy sausages, sautéed in garlic,
tomato and chili paste

Kasbeh w Rouman

KD
2.850

2.850
2.500

2.850

2.500

Kibbet Baytna

2.950

Deep-fried kibbeh, filled with sautéed minced meat,
pine seeds and onions, served with mint labneh

Meat tenderloin cubes, sautéed with fresh basil and pine seeds

Alayet Lahmeh			

Meat tenderloin cubes sautéed with garlic, onion,
tomato and pine seeds

Keraydes Provençale		

Sautéed shrimps with fresh coriander, and garlic with
butter and lemon

Jawaneh Dajaj			

Deep fried shrimps served with tartar sauce and french fries

حم�ص مع اللحم او ال�شاورما
كباكيب

أقراص كبة محشوة باللحم المفروم
والبصل والصنوبر تقدم مع اللبنة بالنعناع

كبة بيتنا

الكبة التقليدية المقلية محشوة باللحم والكرز
والبصل والزعفران والصنوبر

4.250

را�س ع�صفور باحلبق

اللحم الطري المقطع المقلى مع الحبق الطازج والصنوبر

3.950

قالية حلمة

اللحم الطري المقطع المقلى مع الثوم والبصل
والطماطم والصنوبر

3.750

روبيان بروفي�سينيال

الروبيان المقلي مع الكزبرة والثوم مع الليمون والزبدة

2.450

Chargrilled marinated chicken wings served with
coriander, lemon and garlic

Keraydes Mekli			

ق�صبة ورمان

حمص مع اللحمة المقلية المفرومة او المقطعة والصنوبر

Kabekib				

Ras Asfour bil abaa

�سجق

نقانق لبنانية حارة محضره منزليا مقلية مع الثوم
والطماطم والفلفل الحار
كبدة الدجاج المطهوة مع دبس الرمان او الثوم والحامض

Traditional Lebanese hommos, topped with sliced
or diced marinated lamb and pine seeds

Traditional kibbeh fried and filled with cherry, meat,
onion, saffron and pine seeds

مقانق

نقانق لبنانية مقلية مع الزبدة والحامض

Fried chicken liver glazed with your choice of garlic and
lemon sauce or pomegranate sauce

Hommos bil Lahme or bil Shawarma

املازة ال�ساخنة

جوانح دجاج

جوانح الدجاج المشوية تقدم مع الكزبرة والثوم والحامض

6.950

روبيان مقلي

الروبيان المقلي يقدم مع صلصة التارتار
والبطاطا المقلية

املازة ال�ساخنة
3.750

روبيان بريوتي

روبيان مقلي بصلصة الطماطم الحارة مع الصنوبر

3.250

�سمكة طرابل�سية

3.250

�سمكة بريوتيه

سمك الهامور المطهو مع البصل والطحينة والثوم
والكزبرة الخضراء والليمون

Hot Mezzah
Keraydes Beiruty

Sautéed shrimps in a fresh chili tomato sauce
and pine seeds

Samkeh Traboulsiyeh

Gulf hamour fish, cooked with onion, tahina, garlic,
green coriander and lemon juice

Samkeh Beiroutiyeh

Gulf hamour fish, cooked with onion, fresh tomato,
pine nuts, hot pepper, garlic and fresh chili

سمك الهامور المطهو مع البصل والطماطم
والصنوبر والفلفل األحمر الحار والثوم والفلفل األخضر

2.000
3.750

2.250
3.250
3.500
3.250

Grilled Halloumi Cheese

2.000

Batata Harra

2.250

Mouajanat

3.500

French Fries

1.800

Halloumi cheese chargrilled and served on a bed of
fresh tomato and cucumber

Cubes of potatoes sautéed with garlic, coriander,
fresh chilli and sumac

Deep fried selection of Arabic savories (sambousek
meat, sambousek shrimps, spinach fatayer and cheese rolls)

جبنة احللومي امل�شوية

جبنة حلومي مشوية على الفحم مع الخيار والطماطم

1.800

بطاطا حرة

مكعبات بطاطا مقلية مع الكزبرة والفلفل الحار
والثوم والسماق

معجنات

معجنات عربية مشكلة (سمبوسك باللحمة
) رقاقات بالجبن، فطائر السبانخ،وبالروبيان

بطاطا مقلية

Ayam Zaman Fatteh
Fattet Hommos

2.850

Fattet Keraydes

4.950

Fattet Batenjan

2.850

Fattet Soujok

3.450

Layers of boiled chickpeas, fried bread and crushed
garlic, topped with yogurt and pine seeds

Layers of fried eggplant, boiled chickpeas,
fried bread and crushed garlic and pomegranate,
molasses, topped with yogurt and pine seeds

Shrimps provençal topped with fried bread,
and eggplant, crushed garlic, yogurt and pine seeds

Sautéed beef sausages topped with fried bread,
and eggplant, crushed garlic, yogurt and pine seeds

�أطباق الفتة
4.950

3.450

فتة روبيان

روبيان بروفنسال مع اللبن بالثوم والباذنجان
المقلي يعلوها الخبز المقلي والصنوبر

فتة �سجق

فتة سجق مع اللبن بالثوم والباذنجان والخبز المقلي والصنوبر

2.850

	فتة حم�ص

2.850

فتة باذجنان

حمص مع اللبن والخبز المحمص والثوم والصنوبر

باذنجان مقلي والحمص مع اللبن والخبز المقلي
والثوم ودبس الرمان والصنوبر

Main Courses
Ayam Zaman Mixed Grill

Chargrilled skewers of kafta, shish taouk, meat and
lamb ribs served with French fries, garlic and chili sauce

Shish Taouk
Chargrilled chicken cubes marinated in a lebanese style,
served with French fries, garlic and chili sauce

Lahem Meshwi				
Chargrilled marinated lamb tikka served with French fries,
and chili sauce

Kafta						

KD
7.750

4.250

Chargrilled skewers of minced lamb, served on a bed of fresh
chopped tomato, onion, spicy sauce and French fries

			
طاووق

قطع صدر دجاج المشوي والمتبل بالثوم يقدم مع الثوم
والصلصة الحارة والبطاطا المقلية

4.750

4.450

			
حلم م�شوي

 يقدم مع الصلصة،قطع من اللحم الغنم المشوي والمتبل
الحارة والبطاطا المقلية

				
كفتة

كفتة لبنانية (لحم مفروم مع البصل والبقدونس والبهارات
اللبنانية) يقدم مع والصلصة الحارة والبطاطا المقلية

5.950

Chargrilled marinated lamb chops, served with
French fries, garlic and chili sauce

Kabab Khoskhash

		
م�شاوي �أيام زمان

طبق مشاوي مشكل من شيش طاووق وتكا لحم وكفتة وريش
الغنم يقدم مع الثوم والصلصة الحارة والبطاطا المقلية

Chargrilled skewers of seasoned minced meat
with onion, parsley and Lebanese spices
served with French fries and chili sauce

Kastaletta 					

الأطباق الرئي�سية

				
ري�ش

ريش لحم الغنم متبلة و مشوية تقدم مع الثوم والصلصة
الحارة والبطاطا المقلية

4.950

		
كباب خ�شخا�ش

لحم الغنم المشوي تقدم مع صلصة البصل والطماطم
والبطاطا المقلية

الأطباق الرئي�سية
4.950

كباب بالباذجنان

كفتة لحم الغنم المشوي مع الباذنجان يقدم
مع الصلصة الحارة والبطاطا المقلية

5.250

دجاج م�سحب

دجاج بدون عظام مشوي على الفحم
مع الثومالصلصة الحارة والبطاطا المقلية

4.250

�شاورما �أيام زمان

3.950

	عراي�س

 محضرة على طريقة أيام زمان،لحم بقر أو دجاج
،ومشوية ومتبلة مع أفضل التوابل اللبنانية
تقدم مع كريم الثوم و بطاطا مقلية والطحينة

خبز عربي محشو باللحم المفروم مع البصل
والطماطم ومشوي على الفحم يقدم مع خيار باللبن

3.450

8.250

عراي�س حلومي

خبز لبناني محشو بجبنة الحلومي والزعتر
وزيت الزيتون ومشوي على الفحم يقدم مع
البطاطا المقلية

روبيان

روبيان مشوي يقدم مع الثوم والصلصة التارتار

Main Courses
Kabab Batenjan

4.950

Chargrilled skewers of minced lamb and
grilled eggplant cubes, served with
French fries and chili sauce

Farrouj Msahab

5.250

Chargrilled boneless chicken, served
with French fries, garlic and chili sauce

Ayam Zaman Shawarma

4.250

Arayes Lahme

3.950

Arayes Halloum

3.450

Ayam Zaman chicken or beef shawarma
marinated with the finest Lebanese spices and served
with French fries, garlic, tahina and chili sauce

Lebanese bread stuffed with minced seasoned
meat grilled on the charcoal and served with
yogurt and cucumber sauce

Lebanese bread stuffed with halloumi cheese,
grilled on the charcoal with a pinch of fresh zaatar
and olive oil and served with French fries

Keraydes Meshwi

Chargrilled king prawns, served with garlic
and tartar sauce

8.250

Sweet side
Sliced Fresh Fruit Platter

5.500

Batikh w Chamam

4.750

Tatli w Raha

3.250

Selection of seasonal sliced fruits

Selection of sliced red and green melon
Assorted Lebanese Jams and Turkish delights
with biscuit

Ashta bil Tout

3.950

A special clotted oriental cream, flavored with
orange blossom water and topped with Lebanese
cranberries jam and brown sugar

Mouhalabiyah bil Gazal

احللويات

2.750

Traditional milk pudding topped with candy floss,
caramel, bread crumbs and pistachio

Malfoufit Ashta

2.750

Traditional Lebanese halawat aljibin stuffed
with homemade ashta

Tamer bil Ashta

2.750

Date based dough, topped with Ashta,
syrup dates and mixed nuts

Fostok bil Ashta

2.750

Pistachio based dough, topped with
ashta, flower blossom and nuts

Kunafa

Ashta ice cream and ashta fresh with
flower jam and honey

4.750
3.250

2.750

Traditional homemade recipe served hot
with sugar syrup

Baytouti

5.500

3.950
2.950

2.750

فواكه طازجة

تشكيلة من الفواكه الموسمية

بطيخ و�شمام

شرائح من البطيخ األحمر والشمام

تطلي وراحة

تشكيلة من المربيات اللبنانية
والحلقوم مع البسكويت

ق�شطة بالتوت

قشطة بنكهة ماء ورد يعلوها
مربى التوت اللبناني والسكر األسمر

مهلبية بالغزل

المهلبية التقليدية يعلوها غزل البنات
والكراميل وفتات الخبز والفستق الحلبي

2.750

2.750

2.750

2.750
2.950

ملفوفة ق�شطة

حالوة الجبن التقليدية محشوة
بالقشطة المعدة منزليًا

متر بالق�شطة

مد بالتمر يعلوها القشطة
وشراب التمر والمكسرات

ف�ستق بالق�شطة

مد بالفستق يعلوها القشطة
والمكسرات وزهر الليمون

كنافة

كنافة بالجبن والسميد مع القطر

بيتوتي

بوظة القشطة مع القشطة الطازجة
ومربى الورد والعسل مع الفستق الحلبي

