
Soup
(your choice of)

Vegetables soup 
Eggplant, potato, carrot, zucchini, and broccoli, served with crouton on the side 

Red lentil soup 
Red lentil, lemon juice, coriander, sun-dried tomato, served with crouton on the side 

Salad
(your choice of)

Oriental sumac salad
Sumac crouton, mix lettuce, cucumber, radish, quinoa, cherry tomatoes, green peppers,  

pomegranate, and fresh mint in lemon mustard sauce

Garden quinoa 
Diced fresh tomatoes, parsley, onion, fresh pomegranate, mint, cherry tomatoes  

and quinoa, served with virgin lemon oil sauce

Main course
(your choice of)

Lemon yogurt chicken
Grilled chicken breast marinated in taouk yogurt spices, roasted tomatoes,  

chickpeas cumin mix, served with garlic mayo sauce and  
your choice of oriental rice or sweet potato fries

Seabass sayadieh
Grilled seabass fish, served on a bed of oriental rice flavoured with  

sayadieh spices, topped with fried onion and nuts

Beef oriental spices
Beef tenderloin marinated in shawarma spices, roasted tomatoes, sumac onion salad,  

served with tahini yogurt dressing and your choice of oriental rice or French fries

Dessert
(your choice of)

Brioche Um Ali
PAUL brioche dough soaked with milk, sugar, rose water, raisin, pistachio, 

almond, pine seeds, served hot.

Flan osmaliya 
Vermicelli topped with sweet pistachio, flan with misk, rose  

and orange blossom water, with sugar syrup on the side

Dry fruit biscuit misk 
Home made dry fruit mix, spun sugar, vanilla ice-cream 

(The price is inclusive of your choice of drink Jallab or Kamardeen)
All prices are inclusive of VAT

Dhs 99



99 درهم

الحساء
)اختيارك من(

حساء الخضار
باذنجان، بطاطس، جزر، كوسا، بروكولي تقدم مع الخبز المقرمش

حساء العدس األحمر 
عدس، ليمون، كزبراء، طماطم مجففة، تقدم مع الخبز المقرمش

السلطات
)اختيارك من(

سلطة السماق الشرقية 
 الخبز المقرمش بالسماق، خس، خيار، فجل، كينوا، طماطم كرزية، فلفل اخضر، رمان، نعناع، 

صلصة الليمون والخردل

سلطة الكينوا
 طماطم مقطعة، بقدونس، بصل، رمان، نعناع، طماطم كرزية، والكينوا، 

تقدم مع صلصة الليمون وزيت الزيتون

الطبق الرئيسي
)اختيارك من(

دجاج بتتبيلة الطاووق
 صدر دجاج مشوي متبل بتتبيلة الطاووق الشرقية، طماطم مشوية، حمص بالكمون، 

تقدم مع الثوم وخيارك من الرز الشرقي أوالبطاطس الحلوة المقلية

صيادية سمك القاروس
سمك القاروس المشوي، مقدم على رز شرقي ببهارات الصيادية، مع البصل المقلي المقرمش

لحم العجل بتتبيلة الشاورما 
 تندرلوين لحم العجل بتتبيلة الشاورما، طماطم مشوية، سلطة البصل بالسماق، تقدم مع صلصة الطحينة 

وخيارك من الرز الشرقي أوالبطاطس المقلية 

الحلويات
)اختيارك من(

خبز البريوش أم علي
خبز بريوش بول، منقوع بالحليب، سكر، ماء الورد، زبيب، فستق حلبي، لوز، صنوبر، تقدم ساخنة 

فالن عثملية 
عثملية مع الفستق الحلبي المحلى، فالن بالمسكة، ماء الورد، مع القطر

بسكويت الفواكه المجففة والمسكة
بسكويت الفواكه المجففة المحضرة مع غزل البنات وآيس كريم الفانيال

)يتضمن السعر اختيارك من مشروب جالب أو قمر الدين(
جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة


