


COLD MEZZEH & SALADS

Hummus 
Chick peas purée with olive oil and sesame paste

Moutabel 
Chargrilled eggplant, tahina paste, garlic and lemon juice

Labneh bel toum
Yoghurt with garlic

Vine leaves
Stu�ed vine leaves with rice and olive oil

Fattoush 
Fresh cucumber, lettuce, tomato, onion, sumac & crispy bread

Tabouleh
Chopped parsley, fresh tomato, burghul, onion and olive oil

Oriental salad
Seasonal vegetables with lemon dressing

سلطات ومقبالت باردة

حمص
الحمص التقليدي مع زيت الزيتون

باذنجان متبل 
باذنجان مشوي طحينة  السمسم٫ ثوم٫  لبن و عصير 

الليمون

لبنة بالثوم
لبنة، ثوم، نعناع مع زيت الزيتون

ورق عنب بالزيت
ورق عنب محشي با�رز مع زيت الزيتون

فتوش
خيار، خس، طماطم، بصل، فجل، سماق و خبز محمص

تبولة
بقدونس، برغل، طماطم، عصير حامض الليمون

سلطة شرقية
خس، خيار، طمام،  نعناع، بصل أخضر

AED 20

AED 20

AED 18

AED 22

AED 25

AED 22

AED 25

يضاف الى ا�سعار أعاله ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة 
If you have any food allergy or intolerance, 
we provide options to cater for your needs. Please let us know when ordering.

ان كنتم تعانون من حساسية الرجاء إعالمنا حيث لدينا بدائل متوفرة.
The above prices are subject to 10% service charge and 5% VAT



المقبالت الساخنة

حمص باللحمة
حمص  تقليدي مع اللحمة المفرومة والصنوبر

كبة مقلية
أقراص لحم وبرغل مقلية

فطائر السبانخ
مثلثات من عجينة الفيلو المحشوة بخلطة السبانخ

 
سمبوسك لحم

عجينة طازجة محشوة بخلطة اللحم ومقلية

لفائف الجبن
عجينة الفيلو محشوه بجبنة بيضاء و زعتر

معجنات مشكلة
تشكيلة من المعجنات

بطاطا مقلية

حلومي مشوي
جبنة حلوم مشوية تقدم مع الخيار و الزيتون و خضار طازجة

حبار مقلي
قطع حبار  مقلي

HOT MEZZEH 

Hummus with meat & pine seeds
Topped with sautée diced meat and pine seeds

Fried kebbeh
Deep fried crushed wheat and seasoned minced lamb

Spinach fatayer
Thin pastry triangles stu�ed with seasoned sautée spinach

Lamb sambousek
Fried seasoned minced lamb pasties

Cheese rolls
Filo pastry stu�ed with white cheese and fresh thyme

Mixed fried pastries
Selection of fried oriental seasoned pastries

French fries

Grilled halloumi cheese 
Grilled halloumi cheese served with fresh mint, cucumber, 
black olives and rocket leaves

Fried calamari
Marinated fried calamari rings with tahini sauce

AED 30

AED 26

AED 20

AED 22

AED 22

AED 26

AED 18

AED 26

AED 28

يضاف الى ا�سعار أعاله ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة 
If you have any food allergy or intolerance, 
we provide options to cater for your needs. Please let us know when ordering.

ان كنتم تعانون من حساسية الرجاء إعالمنا حيث لدينا بدائل متوفرة.
The above prices are subject to 10% service charge and 5% VAT



CHARCOAL GRILLED PLATTERS
(All platters are served with grilled vegetables, garlic sauce,
french fries & rice)

Mixed grill
Taouk, lamb chunks, kofta

Shish taouk                                           
Marinated chicken chunks

Lamb shish kebab                    
Minced lamb skewers

Lamb chops                                  
Lamb ribs with bones

Lamb skewers                                                                                                       
Marinated lamb chunks skewers
 

Arayess kofta with cheese
Lebanese bread toped with minced meat and cheese 

Marinated boneless half chicken                       

Grilled jumbo shrimps         
6 pcs of grilled shrimps with spicy sauce

AED 78

AED 45

AED 45

AED  75

AED 65

AED 42

AED 48

AED 99

أطباق المشاوي 
جميع المشاوي تقدم مع الخضار المشوية، كريما ثوم، 

بطاطا مقلية و أرز

مشاوي مشكلة
 طاووق، كفتة، تيكا لحم

طاووق شيش
قطع دجاج متبلة ومشوية على الفحم

كفتة
لحم مفروم متبل ومشوي على الفحم

ريش لحم
ريش اللحم متبلة ومشوية على الفحم

شقف 
قطع لحم متبلة ومشوية على الفحم

عرايس كفتة مع الجبن
لحم مفروم متبل ويمرح على الخبز تضاف الجبنة و تشوى.

فروج مشوي
نصف دجاجة متبلة ومشوية على الفحم

روبيان مشوي
6 حبات من القريدس مع الصالصة الحارة

يضاف الى ا�سعار أعاله ١٠٪ رسوم خدمة  و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة 
If you have any food allergy or intolerance, 
we provide options to cater for your needs. Please let us know when ordering.

ان كنتم تعانون من حساسية الرجاء إعالمنا حيث لدينا بدائل متوفرة.
The above prices are subject to 10% service charge and 5% VAT



السندويشات
جميع السندويشات تقدم مع بطاطا مقلية و مخلل

شيش طاووق

كفتة لحم

كباب شقف

كفتة دجاج

فالفل            

جبنة حلوم

هامبرغر لحم و الجبن

هامبرغر دجاج 

مناقيش بالفرن

منقوشة زعتر

منقوشة جبن قشقوان

منقوشة جبن حلوم

منقوشة زعتر و جبنة

منقوشة بيتزا

بيتزا بالخضار

منقوشة سجق و جبن

SANDWICHES
All sandwiches are served with french fries and pickles

Taouk                          

Kofta                           

kebab

Chicken kofta                         

Falafel                        

Haloumi cheese                 

Hamburger with cheese     

Chicken burger         

OVEN MANAKEESH

Zaatar                                                               

Kashkaval yellow cheese                              

Halloumi cheese                                              

Mix zaatar & cheese                                    

Pizza mankousheh  

Pizza vegetarian                                      

Soujok & cheese                                                                                

 

AED 24

AED 22

AED 28

AED 20

AED 18

AED 22

AED 35

AED 32

AED 22

AED 25

AED 25

AED 28

AED 28

AED 25

AED 30

يضاف الى ا�سعار أعاله ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة 
If you have any food allergy or intolerance, 
we provide options to cater for your needs. Please let us know when ordering.

ان كنتم تعانون من حساسية الرجاء إعالمنا حيث لدينا بدائل متوفرة.
The above prices are subject to 10% service charge and 5% VAT



ATAYEB & SWEETS 

Basboussa                                                                         
Semolina baked with sugar syrup

Aish el saraya                                                                                                              
Bread pudding served with cream and pistachio

Assorted Arabic sweets platter                                         

Mouhalabieh                                                                       
Trio of milk pudding-custard dessert

Seasonal fruits platter                                                          

Umm Ali                                                                               
Traditional Arabic bread and butter pudding

Ice cream   
Your choice of 3 scoops - chocolate, vanilla, 
strawberry, mango or tiramisu

AED 18

AED 22

AED 29

AED 22

AED 30

AED 25

AED 25

ا©طايب و الحلويات

بسبوسة

عيش السرايا

حلويات عربية مشكلة

مهلبية

طبق فاكهة مشكلة

أم علي

بوظة
ثالث مالعق من الشوكوال، ڤانيال، فراولة، 

مانغا أو تيراميسو 

يضاف الى ا�سعار أعاله ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة 
If you have any food allergy or intolerance, 
we provide options to cater for your needs. Please let us know when ordering.

ان كنتم تعانون من حساسية الرجاء إعالمنا حيث لدينا بدائل متوفرة.
The above prices are subject to 10% service charge and 5% VAT



المشروبات الساخنة

قهوة تركية

إسبرسو

دوبل إسبرسو

أمريكانو

كابتشينو

التيه

شوكوال ساخنة

شاي
شاي مغربي (لشخص واحد)

شاي مغربي (لشخصين)

مشروبات الباردة

مشروبات غازية
ريد بول

مياه كبير
مياه صغير
مياه غازية

عصائر طازجة

برتقال
ليمون نعناع

أناناس
بطيخ أحمر

HOT BEVERAGES

Turkish co�ee                                                                         

Espresso single                                                                           

Espresso double

Americano                                                                         
Cappuccino                                                                                   

Café latte                                                                                                                        
Hot chocolate                                                                                                    

Selection of teas                                                                                                                             
Moroccan tea (1 person)                                             

Moroccan tea (2 person)                                         

COLD BEVERAGES

Soft drinks
Red bull
Water large
Water small 
Sparkling water

FRESH JUICES

Orange
Lemon mint 
Pineapple
Watermelon

AED 20

AED 16

AED 20

AED 20

AED 25

AED 25

AED 25

AED 18

AED 22

AED 35

AED 18

AED 35

AED 15

AED 10

AED 25

AED 22

AED 25

AED 25

AED 20

يضاف الى ا�سعار أعاله ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة 
If you have any food allergy or intolerance, 
we provide options to cater for your needs. Please let us know when ordering.

ان كنتم تعانون من حساسية الرجاء إعالمنا حيث لدينا بدائل متوفرة.
The above prices are subject to 10% service charge and 5% VAT



كوكتيالت

كازابالنكا
بطيخ أحمر، أناناس، تفاح أحمر

صن شاين
مانغا، اناناس، باسيون، بوظة فانيال

كينغ كيوي
 كيوي، مانغا، موز ، حليب

ديتوكس
عصير برتقال، تفاح أخضر، زنجبيل، نعناع

ڤيتامين سي
كيوي، ليمون، برتقال، مانغا

عصير كوكتيل
موز، ليمون، برتقال، تفاح، أناناس

الشيشة

شيشة كالسيك

شيشة بريميوم

شيشة إكسكلوسيڤ

SPECIALTY COCKTAILS                              

Casablanca
Watermelon, pineapple, red apple

Sun shine
Mango, pineapple, passion fruit, vanilla ice cream

King kiwi
Kiwi, mango, banana, milk

Detox mix 
Orange, green apple, ginger, mint

Vitamine C
Kiwi, lemon, orange, mango

Fruits mix 
Banana, lemon, orange, apple, pineapple

SHISHA

Shisha Classic

Shisha Premium

Shisha Exclusive 

AED 28

AED 28

AED 28

AED 28

AED 30

AED 28

AED 65

AED 85

AED 120

يضاف الى ا�سعار أعاله ١٠٪ رسوم خدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة 
If you have any food allergy or intolerance, 
we provide options to cater for your needs. Please let us know when ordering.

ان كنتم تعانون من حساسية الرجاء إعالمنا حيث لدينا بدائل متوفرة.
The above prices are subject to 10% service charge and 5% VAT


