املازات الباردة و ال�ساخنة

cold and hot mezzes

٣١

								
 حم�ص.١
حم�ص مع الطحينة وع�صري الليمون

1.

٣٣

								
 متبل باذجنان.٢
باذجنان م�شوي ومطحون مع الطحينة وع�صري الليمون

2.

٣٥

								
 ماما غنوج.٣
باذجنان م�شوي ومطحون مع الطحينة وع�صري الليمون مع ال�شمندر

3.

٣٥

								
 لبنة ال�شمندر.٤
لبنة حملية ال�صنع ممزوجة مع ال�شمندر ومغلفة بالزعرت

4.

٣٥

								

 �سلطة الراهب.٥
باذجنان م�شوي مع ع�صري الليمون والفلفل

5.

٣٢

								
 تبولة.٦
 ب�صل مع ع�صري الليمون وزيت الزيتون، بندورة، برغل،بقدوني�س

6.

٣٤

								 فتو�ش. ٧
 خبز مقلي مع دب�س الرمان وال�سماق، ب�صل �أخ�رض، بندورة،خ�س

7.

٤٣									
 �سلطة م�شكلة. ٨
 مع �صل�صة خل البال�ساميك، بقلة، فطر،خ�س �أنديف

8.

٣٥

 �سلطة الروكا والزعرت.٩
				
 بقلة مع �صل�صة احلام�ض وزيت الزيتون، زعرت،روكا

9.

٢٧

 مكدو�س باذجنان، كبي�س.١٠
				  لفت ومكدو�س بذجنان �صغري،كبي�س خيار

10.

٣٦
										عري�ش
 ورق.١١
						
 ب�صل مع ع�صري احلام�ض والزيت، بندورة، �أرز،ورق عري�ش ملفوف بالبقدون�س

11.

٣٩									
 رقاقات باجلبنة.١٢
							
رقاقات حم�شية بخليط من �أنواع اجلبنة الفاخرة

12.

٣٢

 بطاطا حرة.١٣
							
قطع بطاطا �صغرية مقلية تقدم مع الكزبرة والبهارات

13.

batata harra 										 32
potatoes diced and cooked with coriander and spices

						

 بطاطا مقلية.١٤
بطاطا مقطعة �رشائح ومقلية بالزيت

14.

batata maklieh										 27

							

 فراكة بطاطا.١٥
 برغل وزيت الزيتون،بطاطا م�سلوقة

15.

٣٣
 م�سقعة.١٦
									
 ب�صل وفليفلة خ�رضاء، حم�ص حب، بندورة،باذجنان مطبوخ

16.

moussaka’a 									
sautéed aubergine, tomato, chick pea, onion and green pepper

33

kamoune’t banadoura

31

٢٧
٣٢

33

mama ghanoush									

35

grilled aubergine puree with sesame seed oil and lemon juice with beetroot

labneh beetroot										 35
homemade labneh mixed with beetroot topped with zaatar

raheb									

35

grilled aubergine, green and red pepper with lemon and olive oil

tabbouleh										

32

parsley, crushed wheat, tomatoes,onions, with lemon and olive oil

fattoush							

34

mixed herbs, tomatoes, spring onions, fried arabic bread with sumac dressing

mixed salad							

43

endive, mixed leaf, mushroom with balsamic dressing

roccah zaatar salad

									 35

rocket, thyme, purslane with special home dressing

kabiss, makdous batinjan

									 27

combination of pickled baby aubergine, cucumber and turnip

warak arich										 36
rice, tomatoes, onions with lemon and olive oil wrapped in vine leaves

rakakat with cheese									

39

fine combination of cheese wrapped in filo pastry

home made french fries

fraket batata									

32

boiled potato, crushed wheat, spices and olive oil

17.

٣٣

 جمدرة.١٨
عد�س مطبوخ مع البهارات العربية

18.

*

moutabbal batinjan									
grilled aubergine puree with sesame seed oil and lemon juice

 كمونة بندورة.١٧
							  برغل وخليط من الأع�شاب،بندورة مطحونة

جميع الأ�سعار ت�شمل ال�رضائب
حتتوي على الكحول

31

chick pea puree with sesame oil and lemon juice

٣١

			

hoummos										

fresh tomato puree, cracked wheat and a combination of fresh herbs

mujaddara hamra
lentils cooked with Arabic spices

all prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge
* contains alcohol

33

19.

lubieh bel zeit 							
sautéed green beans with tomato sauce, garlic onions and spices

33

20.

kibbet lateen								

41

pumpkin and cracked wheat shells filled with seasoned spinach, houmos and pomegranate, deep fried

crab salad								

79

fresh crab meat served with lemon dressing

22.

		

bizri

tajen samak								
batrakh bi zaatar							

						
									
 �سلطة الكراب.٢١
٧٩
								 �سلطعون طازج مع �صل�صة احلام�ض والزيت
									
) بزري (ح�سب املو�سم.٢٢
٤١
						
�سمك البزري مقلي مع البهارات وع�صري الليمون

43

									
٤٣
								

fish with sesame puree

24.

									
 كبة اللقطني.٢٠
٤١
 اجلوز وحب احلم�ص ودب�س الرمان مقلية، بهارات مع الطحني حم�شية بال�سبانغ، برغل،لقطني

41

white bait marinated in spices, lemon juice and deep fried

23.

٧٩

79

dried fish roe with thyme and olive oil

25.

batrakh bi toum								
hoummos bi samak								

43

									
 حم�ص بال�سمك.٢٦
٤٣
							
 زيت ال�سم�سم وع�صري الليمون،حم�ص مع قطع ال�سمك

27.

sabbidej bil hiber								
squid sautéed in a black ink marinade

42

28.

smoke salmon								

71

smoked salmon with capers, dill and olive oil

kibbet samak maklieh					
samke harra								

samke nayeh

								

croquettes								

										
حرة
٥٢
ّ  �سمكة.٣٠
						
 ب�صل وكزبرة، فلفل �أخ�رض حار، فلفل �أحمر حار،�سمك مع البندورة

47

										
نية
٤٧
ّ  �سمكة.٣١
								
�رشائح ال�سمك مع حب الفلفل الأحمر وزيت الزيتون

48

										
 كروكيت.٣٢
٤٨
								 قريد�س مطحون مع اجلبنة ومغلف بالكعك

prawn,gruyere cheese and bread crumbs, deep fried

33.

rakakat samak								
calamar (grilled)								

					

٤٣

42

					

٤٢

) كاالمار (م�شوي.٣٤
�صبيدج منقوع بع�صري احلام�ض وزيت الزيتون وم�شوي على الفحم
ّ

٤٣

 (كاالمار) مقلي.٣٥
�صبيدج مغلف بالطحني ومقلي
ّ

squid marinated in lemon juice and oil, charcaol grilled

35.

calamar (fried)								
squid with seasoned batter, deep fried

all prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge
* contains alcohol

مقلية
ّ كبة �سمك
ّ .٢٩
مقلية مع الب�صل
�سمك
ة
كب
ّ
ّ

43

combination seafood wrapped in filo pastry

34.

									
 �سلمون مدخن.٢٨
٧١
							 الثوم وزيت الزيتون،�سلمون مدخن مع القبار

52

fish of the day carpaccio with red peppercorns and olive oil

32.

�صبيدج باحلرب
ّ .٢٧
�صبيدج مطبوخ مع احلرب الأ�سود
ّ

										
٤٥
						

fish ratatouille with tomato, hot green pepper, hot red pepper, onion and coriander

31.

٤٢
								

 بطرخ بالثوم.٢٥
بطرخ جمفف مع الثوم وزيت الزيتون

45

fish and cracked wheat shells filled with seasoned minced fish and onion, deep fried

30.

 بطرخ بالزعرت.٢٤
						 الثوم وزيت الزيتون،بطرخ جمفف مع الزعرت

									
٧٨
						

chick pea puree with diced fish, sesame oil and lemon juice

29.

 طاجن �سمك.٢٣
�سمك مع �صل�صة الطحينة

78

dried fish roe with sliced garlic and olive oil

26.

 لوبية بالزيت.١٩
							  ب�صل وبهارات، ثوم، �صل�صة الطماطم،لوبية

املازات البحرية

seafood mézzes
21.

٣٣

43

					

 رقاقات �سمك.٣٣
حم�شية بامل�أكوالت البحرية
رقاقات
ّ

جميع الأ�سعار ت�شمل ال�رضائب
حتتوي على الكحول

*

٤٥									
* ) كاالمار (بروفان�سال.٣٦
								
�صبيدج مقلي مع الثوم والكزبرة
ّ

36.

calamar (provencal)*								 45
squid sautéed with garlic coriander

* ) قريد�س (برو ّفان�سال٣٧
قريد�س مقلي مع الثوم والكزبرة

37.

kraydes (provencal)*								 49
prawns sautéed with garlic and coriander

) قريد�س (بجبنة املاعز.٣٨
								
قريد�س مقلي بزيت الزيتون يقدم مع جبنة املاعز

38.

kraydes (chevre cheese)
prawns sautéed with olive oil, served with creamy goats’s cheese

 قريد�س بالعثمنلية.٣٩
قريد�س مغلف بال�شعريية ومقلي

39.

kraydes bil osmanliyi								 49

*  مقانق �سمك.٤٠
						
مقانق �سمك مع ع�صري الليمون ودب�س الرمان على الطريقة اللبنانية

40.

makanek samak*								 55
lebanese fish sausage sautéed in lemon and pomegranate

٥٥									
*  �سجق �سمك.٤١
							
�سجق �سمك مع �صل�صة البندورة على الطريقة اللبنانية

41.

sojok samak*								
lebanese fish sausage with house spices sautéed in tomato sauce

٦١									
						

 �شاورما ال�سمك.٤٢
هامور مقطع مع البهارات وال�صنوبر

42.

fish shawarma								 61

٥٩

 طاووق �سمك.٤٣
 م�شوية على الفحم، الثوم وزيت الزيتون،قطع �سمك منقوعة باحلام�ض

43.

٥٢

 فالفل �سمك.٤٤
								هامور مع الأع�شاب والبهارات مغلف بال�سم�سم

44.

٤٩
٥٩

						

٤٩									
					
٥٥

الرئي�سية
الأطباق
ّ

prawns with vermicelli, deep fried							

55

diced hammour with spices and pinenuts

fish taouk							

59

fish cubes marinated with lemon, garlic and olive oil, charcoal grilled

fish falafel							

52

hamour with herbs and spices wrapped with sesame seeds deep fried

main courses

من براد ال�سمك والئحة امل�أكوالت

from ice display and à la carte

.كل امل�أكوالت البحرية املعرو�ضة على واجهة الرباد حت�رض ح�سب الطلب
 الأ�سعار بالكيلو غرام.الرجاء اختيار ال�سمك وطريقة الطبخ

all the fish and shellfish from ice display are cooked to order please make your choice
and choose your method of cooking. price by the kilo.

:طرق الطبخ
املحلية �أو بالفرن
البهارات
مع
ور
ن
الت
على
،بالزيت
مقلي
،على الفحم
ّ
ّ

cooking methods:
charcoal grill, deep fried, cooked in the tannour with local spices served with naan bread

 ع�صري احلام�ض مع الثوم،طرابل�سية
، طَ راطور،حرة
ّ
ّ :جميع الأطباق تقدم مع ت�شكيلة من ال�صل�صات

or oven baked. all dishes come with a selection of sauces: harra, tarator and traboulsie.

) درهم٢٠  (ال�سعر بالكيلو غرام) ( ُي�ضاف: �سمك بامللح.٤٥
) دقيقة٣٠ �سمك ح�سب االختيار مطبوخ بامللح ال�صخري بالفرن(مدة التح�ضري
									

59

 �سمك مقلي م�شكل.٤٦
�سمك مقلي م�شكل مع �صل�صة الطَ َرطور

١٣٥
									 فلوكا في�ش �آن ت�شيب�س.٤٧
املقلية
�سمك مغلف بالكعك مقلي ُيق ّدم مع البطاطا
ّ
٧٣
										
 فيليه اليوم.٤٨
									
من اختيار ال�شيف
٧٣

جميع الأ�سعار ت�شمل ال�رضائب
حتتوي على الكحول

*

45.

samak bil meleh: price by the kilo (additional 20 Dhs.)					
fish (from the ice display) cooked in rock salt, oven baked (please allow 30 mins cooking time)

46.

samak mekli mixed								 135
a combination of small size fish served with tarator sauce, deep fried

47.

flooka fish and chips								

73

fried in our special batter

48.

filet of the day							
please ask your waiter for chef’s choice

all prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge
* contains alcohol

73

�أطباق الرز و البا�ستا

rice and pasta dishes
49.

sayadiyeh								

67

										
٦٧

grilled fish with rice, walnuts and almonds

50.

vegetarian biriyani								

53

									
برياين باخل�ضار
٥٣
ّ .٥٠
رز معطّ ر بالزعفران ومطبوخ مع اخل�ضار امل�شكلّة والبهارات

69

 برغل بالقريد�س.٥١
٦٩
					
 قريد�س مع �صل�صة الطماطم، حم�ص حب، ثوم، ب�صل، بهارات،برغل مطبوخ

65

 رافيويل مع ال�سبانغ والريكوتا.٥٢
٦٥
						
رافيويل طازج املح�شي بالريكوتا وال�سبانغ مع �صل�صة الطماطم

saffron flavored rice cooked with mixed vegetables and spices

51.

bourghoul kraydes
cooked cracked wheat, spices sautéed onions, garlic, chick peas, sauteed shrimp with a spicy tomato sauce

52.

spinach and ricotta ravioli								
fresh ravioli stuffed with ricotta and spinach with pomodoro sauce

احللويات
ّ

desserts

53.

mixed helou								

٤٦								

 حلو م�شكل.٥٣
حلويات عربية م�شكلة

24

									
٢٤

 راحة وب�سكويت.٥٤
راحة تركية مع الب�سكويت

49

									
٤٩

 فواكة.٥٥

46

a combination of arabic sweets

54.

raha biscot								
turkish delight and biscuits

55.

fruits								

										
56. ice creams and sorbets							
53
dabbouza ice cream, ashta ice cream, funky monkey ice cream,green apple sorbet,lemon gelato,
mango sorbet and raspberry sorbet

all prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge
* contains alcohol

ادية
ّ �صي
ّ .٤٩
�سمك م�شوي ُيق ّدم مع الرز والب�صل املقلي

		

									
 البوظة وال�سوربيه.٥٦
٥٣
، جيالتو احلام�ض، �سوربيه بالتفاح الأخ�رض، بوظة منكي، بوظة بالق�شدة،دبو�سة
ّ بوظة
الربي
ّ �سوربيه املانغو و�سوربيه التوت

جميع الأ�سعار ت�شمل ال�رضائب
حتتوي على الكحول

*

