
نباتي: ) ن ( / غلوتين: ) غ ( / مكسرات: ) م ( / مشتقات اْللبان: ) أ (
بعض عناصر الطعام قد تحتوي على بعض المواد المسببة للحساسية الحبوب، البيض، الحليب، المكسرات أو بعض المواد األخرى

نحن نتفهم المخاطر لذوي الحساسية الشديدة. الرجاء التحدث إلى مدير المطعم ألخذ المزيد من المشورة

األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجميع الرسوم الحكومية المحلية والضرائب

      

      الئحة الشيشة
  

       تفاح                   95   
 

       تفاحتين                                     95  
       

 
      عنب نعناع                              95  

        
       بطيخ نعناع                                     95    

   
       برتقال نعناع                    95  

      
       بلو ميست                     95

       خوخ                        95

      علكة                         95
           

     علكة قرفة                     95

      بلو بري                       95
  

      خلطة فواكه                       95

      شمام                        95   
        

      نعناع                         95

       عنب                             95

       فراولة                             95

       ليمون نعناع                              95

       كرز                                95

       عجمي                           120  
      

       تنباك                       120
 

       زغلول                                 120  
            

      تغيير الرأس                                  60 



نباتي: ) ن ( / غلوتين: ) غ ( / مكسرات: ) م ( / مشتقات اْللبان: ) أ (
بعض عناصر الطعام قد تحتوي على بعض المواد المسببة للحساسية الحبوب، البيض، الحليب، المكسرات أو بعض المواد األخرى

نحن نتفهم المخاطر لذوي الحساسية الشديدة. الرجاء التحدث إلى مدير المطعم ألخذ المزيد من المشورة

األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجميع الرسوم الحكومية المحلية والضرائب

     ماء                                                    قنينة 
  22 )غازية  (                  اكوا موريللي 0.5 ل 

18 )معدنية (                  اكوا موريللي 0.5 ل 
  32 )غازية (                  اكوا موريللي 1.0  ل 

31 ) معدنية (                  اكوا موريللي 1.0  ل 
  10         العين 0.5ل            
  21         العين 1.5 ل            

     
      عصائر طازجة                                                           بالكاس 

 
30        برتقال             
30        مانجو             
30         جزر             
30        عصير بطيخ            
30        اناناس             
30        ليمون نعناع            
30        عصير ليمون            

    مشروبات غازية & مشروبات الطاقة                           قنينة/ علبة 
                                                                   

25        كوكا كوال            
25        كوكا كوال اليت           
25        سبرايت             
25        سبرايت اليت            
25        جينجر ايل            
25        فانتا             
25        بيتر ليمون            
25        صودا             
25       ماء تونيك            
40       مشروب الطاقة ريد بول          

      عادي/ ريد بول خال من السكر

     قهوة                  
                                                 

30        أسبرسو             
36        أسبرسو مزدوج            
36        قهوة امريكية            
30        ماكياتو             
36        قهوة التيه            
36        كابوتشينو            
34        قهوة تركية            
32       شوكوال ساخنة            
      تشكيلة من الشاي                             30
 50       شاي مغربي                 



نباتي: ) ن ( / غلوتين: ) غ ( / مكسرات: ) م ( / مشتقات اْللبان: ) أ (
بعض عناصر الطعام قد تحتوي على بعض المواد المسببة للحساسية الحبوب، البيض، الحليب، المكسرات أو بعض المواد األخرى

نحن نتفهم المخاطر لذوي الحساسية الشديدة. الرجاء التحدث إلى مدير المطعم ألخذ المزيد من المشورة

األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجميع الرسوم الحكومية المحلية والضرائب

 الكوكتيالت 
70     باتموا             

     فودكا، حبق، ليم، توت، سكر اسمر، سبرايت
   

60      زهرة تونس            
     فودكا، تربل سك، حامض، سكر، كركدي

55      موهيتو الشرقي            
     روم، شراب التفاح، ليم، نعناع، كركديه                                                                                

60      زعتر و جين               
     جين، زعتر، ليم، بطيخ، سكر

75      كراميل             
     بايليز، جغرمايستير، شراب الكراميل، سنيكرز                                                                 

55      ج . ب . أ             
     جين، مربى األناناس، أنغستورا، سكر، عصير األناناس

130      بيبلوس سانغريا            
      ويسكي، نبيذ بورتو، نبيذ احمر، مربى التين، دبس الرمان،

      سماق، كرز احمر، عنب  

75       غوبل             
      روم، نعناع، بطيخ، ماء زهر 

65       أهوم                  
      فودكا، دراي فيرموت، رمان، عصير الرمان، صودا 

    الموكتيالت  
      بربارين كركد             40      

    توت احمر، توت اسود، نعناع، كركدي، سبرايت 
 

      40       ليموناضة موشحة           
     فراولة، ليم، حامض، سكر، عصير تفاح

    40      قرطاج                                                       
     ليموناضة، فراولة، عصير التفاح 

    40      السوق الذهبي            
     أناناس، فراولة، نعناع، عصير األناناس، عصير التوت 

    40     بيبلوس باشن            
    بطيخ، نعناع، شراب فاكهة الباشن، سبرايت 

    40      5 . ب . م             
    منغا، فراولة، شراب الباشن، سكر 



المشاوي   

                                                                                      45 شيش طاووق بالطالمة              
خبز الطالمة و الطاووق المشوي المتبل بالثوم

                                                                                     45 شيش كباب بالطالمة               
خبز الطالمة و اللحم المشوي مقدم مع الحمص و البيواز

                                                                                    45 شيش كفتة بالطالمة                
خبز الطالمة و الكفتة المشوية تقدم مع الحمص

                                                                         67 القريدس المشوي               
قريدس مشوي يقدم مع الصلصة الطرابلسية و فاكهة الباشن

                                                                                      45 باشا بالكرز                 
كفتة مع حب الكرز , البصل , الطماطم و الفستق

التحلية

35 حالوة الجبن و العسل ) أ ( )ن( )م(          
قشطة مع التوت البري و العسل و الكاجو

31 عيش السرايا ) أ ( )ن( )م( ) غ (          
خبز بطعم ماء الزهر يقدم  مع  الكريمة، قشطة، عسل و مكسرات

34 ) أ ( )م( ) غ (            مهلبية بالكرز 
مهلبية بالكرز مع القشطة و التوت و حلوى المارش ملو

35 تشكيلة فواكه )ن(            
تشكيلة موسمية من الفواكه الطازجة  

نباتي: ) ن ( / غلوتين: ) غ ( / مكسرات: ) م ( / مشتقات اْللبان: ) أ (
بعض عناصر الطعام قد تحتوي على بعض المواد المسببة للحساسية الحبوب، البيض، الحليب، المكسرات أو بعض المواد األخرى

نحن نتفهم المخاطر لذوي الحساسية الشديدة. الرجاء التحدث إلى مدير المطعم ألخذ المزيد من المشورة

األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجميع الرسوم الحكومية المحلية والضرائب



المازات الساخنة  
موردة )م( )غ(                     29     

كبة لحم مفروم مفتوحة تقدم مع الكرز و دبس الرمان

21 بطاطا جبلية )ن( ) أ (            
بطاطا حرة مع الكزبرة والفلفل األخضر الحار

                                                                                       33 فالفل ) ن(              
حمص مطحون مع البصل و الثوم و الكزبرة يقدم مع الطحينة و المخلالت

قصبة و رمان ) أ (                            23   
كبدة الدجاج مقلية و مطفاية بدبس الرمان

 21 )م(              مقانق 
مقانق غنم مع البهارات المشكلة مقلية و مطفاية بدبس الرمان

24 سجق )م(             
لحم غنم مفروم مع البندورة و البصل مع الصلصة الحارة

   21 جوانح ) أ (             
جوانح دجاج بالكزبرة و الثوم و عصير الحامض

 35 ميني معجوقة )م(            
كفتة محشية مع الباذنجان و الصنوبر و الجوز و دبس الرمان

   28 كبة لقطين )غ( )م( )خ(                                  
لقطين و خضار مع دبس الرمان

21 زيتون مقرمش )ن(            
زيتون أخضر مغطى بفتات الخبز , لبنة , زعتر أخضر , طماطم صغيرة

صاج و مناقيش 

21  كشك )ن( )غ( )أ(             
خبز الصاج مع الكشك, طماطم ,بصل و زيت الزيتون

 لحم بالعجين                                               21
خبز الطالمة مغطى باللحم المفروم مع الطماطم والبصل ,

28 لبنة و زعتر              
خبز الطالمة مغطى باللبنة و الزعتر اليابس 

22 جبنة و زعتر              
خبز الطالمة مغطى بجبنة الحلوم والزعتر اليابس 

22 زعتر              
خبز الطالمة مغطى بالزعتر اليابس و زيت الزيتون

نباتي: ) ن ( / غلوتين: ) غ ( / مكسرات: ) م ( / مشتقات اْللبان: ) أ ( 
بعض عناصر الطعام قد تحتوي على بعض المواد المسببة للحساسية الحبوب، البيض، الحليب، المكسرات أو بعض المواد األخرى

نحن نتفهم المخاطر لذوي الحساسية الشديدة. الرجاء التحدث إلى مدير المطعم ألخذ المزيد من المشورة

األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجميع الرسوم الحكومية المحلية والضرائب



السلطات و المازات الباردة

   20 حمص )ن(            
حمص متبل بالطحينة و زيت الزيتون

 20 حمص تريو )ن(            
ثالث أنواع مختلفة من الحمص ) حمص حلبي بالشطة , حمص باللحمة , حمص (

 20 متبل )ن(             
باذنجان مشوي متبل بالطحينة يقدم مع الرمان

 20 متبل تريو )ن(            
ثالث أنواع مختلفة من المتبل ) باذنجان مشوي , سلطة الراهب , متبل الباذنجان مع الحامض و الثوم  (

                                                                                                              32 كبةبطاطا موردة )غ( )م( )ن(             
كبة البطاطا التقليدية باللحم المفروم مع الكرز و الجوز 

  21 تبولة )ن( )غ(            
بقدونس طازج، طماطم، نعناع، بصل، زيت الزيتون و البرغل

20 راهب )ن(            
باذنجان مشوي مع الخضار و خل التفاح

                                                                                            24 هندبة )ن(              
هندبة مقالة مع زيت الزيتون و الثوم 

24 عنابية )ن(            
ورق عنب محشي  بالخضار الناعمة و األرز و دبس الرمان

                                                                                                            24 شنكليش )ن()أ(                 
جبنة معتقة تقدم مع البقدونس , البصل و البندورة المشوية

  46 كبة نية )غ(            
لحم غنم مع نعناع و بصل,حبق, برغل



السلطات و المازات الباردة
تبولة )ن( )غ(

بقدونس طازج، طماطم، نعناع، بصل، زيت الزيتون و البرغل

حمص تريو )ن( 
ثالث أنواع مختلفة من الحمص ) حمص حلبي بالشطة , حمص باللحمة , حمص (

متبل )ن( 
باذنجان مشوي متبل بالطحينة مع حب الرمان

كبة نية )غ( )م(                                                                                                                  
لحم نيء طازج, برغل, بصل , نعنع , حبق , شطة 

هندبة مقالية )ن(                                                                                  
هندبة مقالية بزيت الزيتون مع البصل و الثوم  

المازات الساخنة
ميني معجوقة )ن( ) م (          

كفتة بالفرن محشوة بقطع الباذنجان مع حب الرمان , الفستق و دبس الرمان

سجق )م(
لحم غنم مفروم مع البندورة و البصل مع الصلصة الحارة

موردة )غ()ن( 
كبة مفتوحة محشوة باللحم المفروم مع الكرز و دبس الرمان 

فالفل ) ن(                                                                                        
حمص مطحون مع البصل و الثوم و الكزبرة يقدم مع الطحينة و المخلالت

لحم بالعجين )غ()ن(
خبز الطالمة مغطى باللحم المفروم مع الطماطم والبصل

جبنة و زعتر )أ()ن()غ(

المشاوي
 

شيش كباب بالطالمة                                                                                         
خبز الطالمة و اللحم المشوي مقدم مع الحمص و البيواز

القريدس المشوي                                                                                          
قريدس مشوي يقدم مع الصلصة الطرابلسية و فاكهة الباشن

التحلية    
حالوة الجبن و العسل ) أ ( )ن( )م(        

قشطة مع التوت البري و العسل و الكاجو

عيش السرايا ) أ ( )ن( )م( ) غ (        
خبز بطعم ماء الزهر يقدم  مع  الكريمة، قشطة، عسل و مكسرات

تشكيلة فواكه )ن(         
تشكيلة موسمية من الفواكه الطازجة  

نباتي: ) ن ( / غلوتين: ) غ ( / مكسرات: ) م ( / مشتقات اْللبان: ) أ (
بعض عناصر الطعام قد تحتوي على بعض المواد المسببة للحساسية الحبوب، البيض، الحليب، المكسرات أو بعض المواد األخرى

نحن نتفهم المخاطر لذوي الحساسية الشديدة. الرجاء التحدث إلى مدير المطعم ألخذ المزيد من المشورة

األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجميع الرسوم الحكومية المحلية والضرائب

195 درهمسطيحة 3



السلطات و المازات الباردة
تبولة )ن( )غ(

بقدونس طازج، طماطم، نعناع، بصل، زيت الزيتون و البرغل

حمص )ن( 
حمص بالطحينة مع زيت الزيتون

متبل تريو )ن( 
ثالث أنواع مختلفة من المتبل ) باذنجان مشوي , سلطة الراهب , متبل الباذنجان مع الحامض و الثوم  (

كبةبطاطا موردة )غ( )م( )ن(                                                                                                                  
كبة البطاطا التقليدية باللحم المفروم مع الكرز و الجوز 

عنابية )ن(                                                                                  
ورق العنب محشي بالخضار الناعمة مع الرز و دبس الرمان

المازات الساخنة
قصبة و رمان ) أ (            

كبدة الدجاج مقلية و مطفاية بدبس الرمان

جوانح ) أ (             
جوانح دجاج بالكزبرة و الثوم و عصير الحامض

)م(              مقانق 
مقانق غنم مع البهارات المشكلة مقلية و مطفاية بدبس الرمان

جبنة و زعتر )أ()ن()غ(
خبز الطالمة مغطى بجبنة الحلوم والزعتر اليابس

المشاوي
 

شيش طاووق بالطالمة                                                                                         
خبز الطالمة و الطاووق المشوي المتبل بالثوم

باشا بالكرز                                                                                          
كفتة مع حب الكرز , البصل , الطماطم و الفستق

التحلية    
حالوة الجبن و العسل ) أ ( )ن( )م(        

قشطة مع التوت البري و العسل و الكاجو

تشكيلة فواكه )ن(         
تشكيلة موسمية من الفواكه الطازجة  

نباتي: ) ن ( / غلوتين: ) غ ( / مكسرات: ) م ( / مشتقات اْللبان: ) أ (
بعض عناصر الطعام قد تحتوي على بعض المواد المسببة للحساسية الحبوب، البيض، الحليب، المكسرات أو بعض المواد األخرى

نحن نتفهم المخاطر لذوي الحساسية الشديدة. الرجاء التحدث إلى مدير المطعم ألخذ المزيد من المشورة

األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجميع الرسوم الحكومية المحلية والضرائب

160 درهمسطيحة 2



السلطات و المازات الباردة
تبولة )ن( )غ(

بقدونس طازج، طماطم، نعناع، بصل، زيت الزيتون و البرغل

حمص )ن( 
حمص بالطحينة مع زيت الزيتون

متبل )ن(  
باذنجان مشوي متبل بالطحينة يقدم مع الرمان

شنكليش )ن()أ(                                                                                                                  
جبنة معتقة تقدم مع البقدونس , البصل و البندورة المشوية

المازات الساخنة
لقطين موردة             

كبة لقطين مفتوحة مع خضار و دبس الرمان

بطاطا جبلية )ن( ) أ (            
بطاطا حرة مع الكزبرة والفلفل األخضر الحار

قصبة و رمان ) أ (            
كبدة الدجاج مقلية و مطفاية بدبس الرمان

كشك )ن()غ(
خبز الصاج مع الكشك, طماطم ,بصل و زيت الزيتون

المشاوي
 

شيش كفتة بالطالمة                                                                                         
خبز الطالمة و الكفتة المشوية تقدم مع الحمص

التحلية    
) أ ( )م( ) غ (          مهلبية بالكرز 

مهلبية بالكرز مع القشطة و التوت و حلوى المارش ملو

تشكيلة فواكه )ن(         
تشكيلة موسمية من الفواكه الطازجة  

نباتي: ) ن ( / غلوتين: ) غ ( / مكسرات: ) م ( / مشتقات اْللبان: ) أ (
بعض عناصر الطعام قد تحتوي على بعض المواد المسببة للحساسية الحبوب، البيض، الحليب، المكسرات أو بعض المواد األخرى

نحن نتفهم المخاطر لذوي الحساسية الشديدة. الرجاء التحدث إلى مدير المطعم ألخذ المزيد من المشورة

األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسم الخدمة وجميع الرسوم الحكومية المحلية والضرائب

130    درهم   سطيحة 1



           سطيحة


