
 

 

 

Soup
Traditional lentil soup

AED 22

Chicken freekeh soup
Sauté chicken with green wheat, chicken broth and vegetables

AED 22

Salads and cold mezzeh
Grilled vegetables salad

Grilled baby eggplant, tomato, baby marrow and pepper, 
served with lemon dressing

AED 25

Khyar bi laban
Cucumber and yoghurt dressed with garlic and mint

AED 20

Rocca and zaatar
Green thyme with rocket leaves and cherry tomato

AED 38

Shankleesh salad
Aged cheese with thyme, cucumber, parsley, fresh tomato,

olive oil and onion
AED 38

Garden salad
Lettuce, tomato, cucumber, red radish and carrots

AED 25

Loubieh bel zeit
Green beans in tomato sauce

AED 20

Beef pastrami
Served with cucumber, tomato and garden greens

AED 45

Hummus
Chick peas puree with olive oil and sesame paste

AED 20

Hummus Beiruti
Chick peas puree with sesame paste, parsley, cucumber,

tomato and spring onion
AED 20

Moutabal batinjan
Chargrilled eggplant puree, tahina paste, garlic and lemon juice

AED 20

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

AED 20

Fattoush
Fresh cucumber, lettuce, tomato, onion and crispy pita bread

AED 25

Babaganoush
Eggplant, onion, tomato, pepper and garlic olive oil

AED 20

Labneh bel toum
Labneh with garlic, dry mint and olive oil

AED 20

Koussa kalaya with eggplant
Fried eggplant and baby marrow served with a garlic 

and yoghurt sauce
AED 20

Batata bil kizbara
Diced potato cooked with fresh coriander leaves, garlic and olive oil

AED 20

 

   
 

Hot mezzeh
Halloumi mashwi

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

AED 35

Calamari provençale
Herb marinated calamari with provençale sauce

AED 30

Falafel
Fried bean cakes with onions & garlic served with tahini sauce

AED 20

Kebbeh krass
Deep fried crushed wheat and seasoned minced lamb

AED 35

Kebbeh meshwi
Stuffed with lamb, mint, walnut and pomegranate seeds

AED 35

Yakteen kebbeh
Deep fried crushed wheat and pumpkin, 

stuffed with sautéed chick peas
AED 25

Makanek
Pan fried lamb sausage served with lemon juice

AED 32

Baked cheese roll
Filo pastry stuffed with halloumi cheese and fresh thyme

AED 25

Spinach fatayer
Thin pastry triangles stuffed with seasoned sautéed spinach

AED 20

Lamb sambousek
Seasoned minced lamb pasties

AED 20

Sfiha Baalbaki
Open top pasties, stuffed with seasoned minced lamb,

crushed tomato, onion and pine seeds
AED 25

Sweets and fruits
Aish el saraya

Bread pudding served with cream and pistachio
AED 20

Moughleh
Traditional spiced rice pudding

AED 20

Assorted Arabic sweets platter
AED 29

Mouhalabieh trio
Trio of milk pudding-custard dessert

AED 25

Seasonal fruit platter
AED 35

Khoshaf
Dried fruits and cinnamon compote served with vanilla ice cream

AED 28

Umm Ali
Traditional Arabic bread and butter pudding 

 AED 25

Cold drinks

Hot drinks

Soft drinks
AED 9

Sannine mineral water 500ml
AED 10

Sannine mineral water 1.5ltr 
AED 14

Energy drinks
AED 18

San Pellegrino 500ml
AED 18

Fresh juices
Your choice of freshly prepared fruit juice

AED 20

Laban ayran
 AED 12

Espresso
AED 16

Double espresso
AED 20

Americano
AED 18

Caffe latte
AED 20

Turkish coffee
AED 16

Cappuccino
 AED 22

Hot chocolate
AED 20

Selection of teas
AED 15

 

 
 

Warak enab bi zayt
Vine leaves stuffed with rice and olive oil

AED 20

Sabanikh
Spinach sautéed with onion and olive oil

AED 20

Moussaka
Oven baked eggplant with tomato, garlic and chick peas

AED 20

Assorted cold and hot mezzeh platter
AED 55

From our grill

Farrouj meshwi
Marinated boneless half chicken

AED 58

Shish taouk
Marinated chicken chunks

AED 58

Beef shish kebab
Marinated beef chunks

AED 65

Lamb shish kebab
Minced lamb skewers

AED 65

Lamb chops
AED 70

Lamb kebab
Marinated lamb chunks skewers

AED 65

Pistachio lamb kebab
Minced lamb and pistachio skewers

AED 65

Kebab orfali
Minced lamb and eggplant skewers

AED 65

Seafood shish kebab
Marinated prawn, salmon and hammour chunks

AED 75

Mixed grill
Serves two with assorted specialities from our grill

AED 95

Zaitouna special dishes
Samaka harra

Spicy char-grilled fresh sea bream fish served with roast potato,
grilled vegetables and tahina sauce

AED 90

Zaitouna chicken kebab
Oven baked marinated minced chicken, wrapped in lavash bread

AED 65

Chicken moghrabieh
A very homely dish, highlighted by traditional aromatic spices,

moughrabieh and silver onion sauce
AED 55

Wraps
Shish taouk

AED 30

Lamb shish kebab
AED 30

Beef kebab
AED 30

Falafel
AED 25

Arayes kofta
AED 30

Served on lavash bread with homemade sauces,
grilled garden vegetables and burghul or rice 

Served with French fries and salad

All prices are subject to 10% service chargeAll prices are subject to 10% service charge All prices are subject to 10% service charge All prices are subject to 10% service charge



جميع ا�سعار خاضعة إلى 10% رسوم خدمة جميع ا�سعار خاضعة إلى 10% رسوم خدمة جميع ا�سعار خاضعة إلى 10% رسوم خدمةجميع ا�سعار خاضعة إلى 10% رسوم خدمة

الشــــــــــــــوربـــات
 شوربة عدس تقليدية

22 درهم

شوربة دجاج بالفريكه
دجاج و فريكه مقدمة مع مرقة دجاج و الخضراوات 

22 درهم

احللويات
 عيش السرايا 

20 درهم

مغلى
20 درهم

حلويات عربية مشكلة
29 درهم

مهلبية 3 نكهات
تشكيلة من المهلبية بنكهات متعددة

25 درهم

تشكيلة من الفواكه الموسمية الطازجة 
28 درهم

ايس كريم مع الخشاف
25 درهم

ام علي
خبز عربي تقليدي و بودنغ الزبدة

25 درهم

مرشوبات باردة

مرشوبات ساخنه

المشروبات الباردة
9 درهم

مياه معدنيه سانين – 500 مل
10 درهم

مياه معدنيه سانين –100 مل
14 درهم

مشروبات الطاقة
18 درهم

سان بيليجرينو-  500 مل
18درهم

عصائر طازجة
20 درهم

لبن
12 درهم

قهوة إسبرسو
16 درهم

قهوة إسبرسو (مزدوجة)
20 درهم

قهوة أمريكانو
18 درهم

قهوة التيه
20 درهم

قهوة تركي
16 درهم

كباتشينو
22 درهم

شوكوالتة ساخنة
20 درهم

تشكيلة من الشاي الفاخر
15 درهم

سلطة و مقبالت باردة

 الخضراوات المشوية 
بازنجان ، طماطم،كوسا و فلفل مشوي مقدم مع صلصة الليمون

25 درهم

خيار باللبن
خيار مع صلصة الزبادي والثوم و النعناع اليابس

20 درهم

 جرجير مع الزعتر 
جرجير والزعتر الطازج مع الطماطم الطازجة

38 درهم

سلطة الشنكليش
جبنة الشنكليش مع الزعتر مقدمة مع الخيار ، الطماطم و البصل

 المفروم وزيت الزيتون
38 درهم

سلطة خضراء
خس ، طماطم، خيار ، فجل أحمر و جزر

25 درهم

لوبيا بالزيت
لوبيا خضراء مع صلصة الطماطم

20 درهم

 بسطرمة 
مقدمة مع الخيار ،الطماطم و تشكيلة من ا�عشاب الخضراء 

45 درهم

حمص
الحمص التقليدي مع زيت الزيتون 

20 درهم

حمص بيروتي
طحينة الحمص و البقدونس مقدمة مع الخيار، البقدونسالطماطم

 و البصل ا�خضر
20 درهم

 متبل بازنجان 
بازنجان مشوي، طحينة السمسم، ثوم و عصير الليمون

20 درهم

تبوله
ساطة التبولة الطازجة مع زيت الزيتون الفاخر

20 درهم

فتوش
خيار ، خس، طماطم، بصل مع خبز محمص

25 درهم

بابا غنوش
بازنجان مشوي ، بصل، طماطم، فلفل ثوم و زيت الزيتون

20 درهم

 لبنة بالثوم 
لبنة، ثوم، نعناع مع زيت الزيتون

20  درهم

كوسا مقلية مع البازنجان
كوسا و بازنجان مقلي مقدم مع الثوم و صلصة الزبادي

20 درهم

بطاطا بالكزبرة
قطع البطاطا المحضرة مع الكزبرة ، الثوم و زيت الزيتون

20 درهم

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

20 درهم

سبانخ
سلطة السبانخ المقدمة مع البصل المحمر و متبلة بزيت الزيتون

20 درهم

مسقعة
بازنجان مع الطماطم، الثوم و الحمص مطهوه في الفرن

20 درهم

تشكيلة من المقبالت الباردة و الساخنة
55 درهم

املقــــــــــبالت الساخنة
حلوم مشوية

جبنة حلوم مشوية تقدم مع النعناع الطازج، خيار، زيتون أسود و أوراق الجرجير
35 درهم

حبار بروفنسيال
حبار متبل بصلصة البروفنسيال

30 درهم

 فالفل 
فالفل مقلية مقدمة مع صلصة الطحينة و الخضراوات الطازجة

20 درهم

كبة أقراص
كبة لحم وبرغل مقلية

35 درهم

كبة مشوية
كبة لحم محشية  بالنعناع، الجوز و حبوب الرمان

35 درهم

كبة يقطين
كبة يقطين بالبرغل محشوة بالحمص و البصل السوتيه

25 درهم

مقانق
نقانق اللحم المقلية و المقدمة مع عصير الليمون الحامض

32 درهم

لفائف الجبن المخبوزة
عجينة الفيلو محشوه بجبنة بيضاء و الزعتر الطازج

25 درهم

فطاير السبانخ
مثلثات من عجينة الفيلو المحشوه بخلطة السبانخ

20 درهم

سمبوسك اللحم
عجينة طازجة محشوة بخلطة اللحم و مقلية

20 درهم

صفيحة بعلبكية
عجينة طازجة محشية بخلطة اللحم، طماطم ، بصل و الصنوبر

25 درهم

املـــــــــــــــــــشاوي

 فروج مشوي 
نصف دجاجة متبلة ومشوية على الفحم

58 درهم

شيش طاووك
قطع دجاج متبلة ومشوية على الفحم

58 درهم

شيش كباب اللحم
قطع لحم متبلة ومشوية على الفحم

65 درهم

كفتة لحم
أسياخ اللحم المفروم المتبلة على الفحم

65 درهم

ريش اللحم
ريش اللحم المتبلة و المشوية على الفحم

70 درهم

كباب اللحم
أسياخ من قطع اللحم المتبلة و المشوية على الفحم

65 درهم

كباب اللحم مع الفستق
أسياخ اللحم المفرومة المتبلة مع الفستق و مشوية على الفحم

65 درهم

كباب أوفلي
أسياخ من قطع اللحم المتبلة والبازنجان المشوية على الفحم

65 درهم

شيش كباب ثمار البحر
أسياخ من قطع السلمون، سمك الهامور و القريدس المتبلة والمشوية على الفحم

75 درهم

مشاوي مشكلة
تشكيلة من المشاوي لشخصين

95 درهم

أطباق بيت الزيتونه
 سمكة حارة 

سمكة الشبوط المتبلة و المشوية المقدمة مع البطاطا والخضراوات
 المشوية و صلصة الطحينة

90 درهم

كباب الدجاج الزيتونة
أسياخ من الدجاج المفرومه و المتبله. تقدم في خبز طازج

65 درهم

مغربية الدجاج
حبوب المغربية المطهوة على الطريقة التقليدية مع البهارات العربية 

و الدجاج، تقدم مع صلصة البصل
55 درهم

السندويشات
 شيش طاوك

30 درهم

شيش كباب اللحم
30 درهم

كباب اللحم
30 درهم

فالفل
25 درهم

عرايس
30 درهم

جميع المشاوي تقدم مع خبز طازج، تشكيلة من الصلصات، خضراوات مشوية، أرز أو البرغل

جميع السندويشات تقدم مع بطاطا مقلية وسلطة خضراء


