
All above prices included service charge and applicable taxes 
 رسوم الخدمة والضريبة الُمطبقةشمل جميع األسعار المذكورة أعاله ت

 

Our Show Fridge / العرض من ثالجة  

Meat / اللحوم 

 

Rib Eye Steak (100 gm)        290 

(جم100)قطعة لحم بدون عظم   

 

US Beef Strip-loin (100 gm)        260 

(جم100) ستريب لوينقطعة لحم بقري   

 

T-Bone Steak (100 gm)        260 

(جم100)قطعة لحم من الخاصرة   

 

Lamb Chops (100 gm)         220 

(جم100)شرائح لحم الضأن   

 

Veal Chops (100 gm)         220 

(جم100)قطع لحم العجل   

 

US Beef Fillet (100 gm)        290 

(جم100)فيليه لحم بقر أمريكي   

 

Lamb Kebab (100 gm)         220 

(جم100)كباب لحم ضأن   

 

With your choice of Rice, French Fries, Roasted Potatoes or Grilled Vegetables 

المحمرة، البطاطس أو الخضروات المشوية البطاطسرز، مع اختياركم من األ  

 

 



All above prices included service charge and applicable taxes 
 رسوم الخدمة والضريبة الُمطبقةشمل جميع األسعار المذكورة أعاله ت

 

Fish & Seafood / األسماك والمأكوالت البحرية 

 

Jumbo Prawns (100 gm)        240 

(جم100)جمبري جامبو   

 

Large Shrimp (100 gm)        220 

(جم100)جمبري كبير   

 

Calamari (100 gm)         170 

(جم100)ُسبيط   

 

Octopus (100 gm)         170 

(جم100)أخطبوط   

 

Lobster (100 gm)         450 

(جم100)استاكوزا   

 

Crab (100 gm)          130 

  (جم100) كابوريا

 

Catch of the Day 

 صيد اليوم

 

With your choice of Rice, French Fries, Roasted Potatoes or Grilled Vegetables 

 مع اختياركم من األرز، البطاطس المحمرة، البطاطس أو الخضروات المشوية

 

 



All above prices included service charge and applicable taxes 
 رسوم الخدمة والضريبة الُمطبقةشمل جميع األسعار المذكورة أعاله ت

 

Salads & Appetizers / السالطات والمقبالت 

 

Selection of Cold Mazza:        225 

(Taboula, Moutable, labneh, Vine Leaves, Pickles) 

:من المقبالت الباردة تشكيلة  

(تولة، متبل، لبنة، ورق عنب، مخلالتب)  

 

Fatoush, Taboula, Labneh, Hummos, Tehina, Moutabel, Samboussek    Each125  

 فتوش، تبولة، لبنة، حمص، طحينة، متبل، سمبوسك

 

Old Farmers Cheese with Spicy Tomatoes      95 

الحارة الطماطممع  قديمةال المزارعين جبنة  

 

Traditional Stuffed Vine Leaves       165 

 محشي ورق العنب

 

Braised Lamb Cubes with Chickpeas       225 

مع الحمص المطهو مكعبات اللحم الضأن  

 

Fried Kebbah          185 

 كبه مقلية

 

Fried Chicken Wings with Tommya Dips      185 

 أجنحة الدجاج المقلية مع صوص الثومية

 

Fried Beef Liver with Water-Cress       185 

 كبدة بقري محمرة مع الجرجير

 



All above prices included service charge and applicable taxes 
 رسوم الخدمة والضريبة الُمطبقةشمل جميع األسعار المذكورة أعاله ت

 

Soups / الشوربة 

 

Lintel Soup          120 

عدس شوربة  

 

Harira Soup          165 

 شوربة حريرة

 

Seafood Soup          280 

البحرشوربة ثمار  

 

Clear Chicken Soup with Vegetables       190 

 شوربة دجاج مع الخضار

 

Lessan Assfour Soup         190 

عصفورشوربة لسان   

 

Kawarea Soup          225 

كوارع شوربة  
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Main Dishes / الرئيسية طباقاأل  

 

Half Marinated Grilled Chicken served with Oriental Rice or French Fries  300  

 نصف دجاجة متبلة مشوية تُقدم مع األرز الشرقي أو البطاطس المحمرة

 

Shish Tawouk served with Garlic Bread & Fries                                             300 

 شيش طاووق يُقدم مع خبز الثوم والبطاطس

 

Stuffed chicken with Rice & Nuts                           325 

 دجاج محشي باألرز والمكسرات

 

Roasted Stuffed Pigeon                            375 

 حمام محشي محَمر

 

Chicken Mussakhan                             275 

ن دجاج مسخَ   
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Chef Specialties / الشيفطباق أ  

 

Oxtail with Onions Tajen served with Rice      475 

  طاجن عكاوي بالبصل يُقدم مع األرز

 

Vine leaves with Veal Feet Tajen       420 

 طاجن ورق عنب بالموزه البتلو 

 

Fatta with Lamb Shank        480 

باللحم الضأن  فتة  

 

Kebah bil Laban served with White Rice      420 

 كبه باللبن تُقدم مع األرز

 

Fish Sayadya Tajen         420 

 طاجن سمك صياديه

   

Chicken Moloukhya         370 

بالدجاج ملوخية  

 

Macaroni Béchamel         165 

بالباشاميل مكرونة  

 

Okra with Lamb Meat Tajen & Rice        370 

رزطاجن بامية باللحم الضأن مع األ  

 

Keshk with Roasted Duck Tajen       420 

 طاجن كشك مع البط المحمر



All above prices included service charge and applicable taxes 
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Special Request in Advance 

"طلب خاص مقدماً "   

 

For 6 persons” Roasted Lamb Leg       2600 

With Khalta Rice, Vegetables Tajen & 4 kinds of Salad 

بالخلطة، طاجن خضار و أربعة أنواع من السالطاتمع أرز " فخدة ضأن مشوية"أفراد  6لعدد   

 

For 4 Person” Roasted whole of Duck stuffed Rice, Moloukhya & 2 kinds of Salad 1800 

"بطة محمرة محشية باألرز تُقدم مع الملوخية ونوعين من السالطات"أفراد  4 لعدد  
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Deserts 

ياتالحلو  

 

Tajen Om Ali          140 

 طاجن أم علي

 

Selection of Oriental Sweets        120 

 تشكيلة من الحلويات الشرقية

 

Seasonal Fresh Fruits Platter        120 

ةالطازج ةالموسمي واكهالف طبق من  

 

Premium Movenpick Ice Cream       55 

الفاخر يس كريم موفنبيكآ    


