


Le
ba

ne
se

 A
pp

et
iz

er
s Hummus Beiruty

Served with tehina and parsley

Eggplants with Pomegranate Sauce

Makdous

Muhamarra

Stuffed Vine Leaves with Olive Oil

Taboula Salad

Your Choice from Cold Mezzah 
Fattoush - tomia - tehina - hummus salad - yoghurt 

salad - moutabel - white cheese with tomato and 

zaater - plain labna or with garlic - mix kabis 

 حمص بريوتى

يقدم مع الطحينة و البقدونس 

باذنجان بدبس الرمان

مكدوس

محمرة

ورق عنب بزيت الزيتون

سلطة تبولة

اختياركم من املزات الباردة

   

LE

63

31

52

77

45

45

31
فتوش - تومية – سلطة طحينة – سلطة حمص – سلطة

زبادي - متبل - جبنة بيضاء بالطماطم و 
الزعرت - لبنة سادة أو بالثوم - كبيس مشكل

Above Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% Service Charge, Applicable Taxes will be added to your bill
 األسعار أعاله بالجنية املرصي خاضعه لـ ١٢٪ خدمة وكافة الرضائب املقررة



H
ot

 A
pp

et
iz

er
s 

Ful Medamas

Falafel (4 pieces)

Samboussek with Minced Meat (4 pieces)

Cheese Rokak (4 pieces)

Mix Moaganat with Meat 

(cheese and zaater)

Hummus with Meat Shawerma 

Hummus with Basterma 

Chicken Wings with Coriander 

Chicken Liver with Pomegranate Sauce 

Fried or Grilled Halloumi Cheese

Fried or Grilled Sausage 

French Fries

Rice 

(white or khalta)

Potato Wedges with Parmesan Cheese  

 فول مدمس

فالفل  ( 4 قطع

سمبوسك لحمة ( 4 قطع

رقاقات بالجبنة ( 4 قطع

 

   

 حمص بشاورما اللحمة

حمص بالبسطرمة

 جوانح  الفراخ  بالكسربة

كبدة فراخ  بدبس الرمان

 جبنة حلومي مقلية أو مشوية

سجق مقىل او مشوى

 بطاطس محمرة

أرز

أبيض أو بالخلطة) 

 بطاطس ودجز مع الجبنة البارميزان

LE

39

39

52

52

52

77

83

45

64

58

96

20

20

77

(

(

(

(

(
معجنات مشكلة  باللحمة

جبنة و زعرت) 

Above Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% Service Charge, Applicable Taxes will be added to your bill
 األسعار أعاله بالجنية املرصي خاضعه لـ ١٢٪ خدمة وكافة الرضائب املقررة



So
up

K
eb

be
h

Fa
tt

eh

Lentil Soup

Vegetables Soup with Meat

Vermicelli Soup with Chicken 

Kebbeh Sajiya

Kebbeh Hamis

Kebbeh Halabea with 

Pine Nuts (4 pieces)

Chicken Fattah

Hummus Fattah 

شوربة عدس

شوربة خضار باللحم

شوربة شعرية بالفراخ

 كبة صاجية

كبة حميص

 كبة حلبية

بالصنوبر  (4 قطع

فتة فراخ

فتة حمص

LE

45

48

48

83

96

109

103

77

(

Above Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% Service Charge, Applicable Taxes will be added to your bill
 األسعار أعاله بالجنية املرصي خاضعه لـ ١٢٪ خدمة وكافة الرضائب املقررة



M
an

ak
is

h

Manakish with Zaater

Manakish with Cheese

Manakish with Zaater and Cheese

Manakish with Smoked Turkey

Manakish with Sausage

Manakish with Sausage and Cheese

Manakish with Halloumi Cheese

Manakish with Lahm Bi Ajeen

Mixed Manakish Platter

 مناقيش بالزعرت

مناقيش بالجبنة

مناقيش بالزعرت و الجبنة

مناقيش بالديك الرومى املدخن

مناقيش بالسجق

مناقيش بالسجق و الجبنة

مناقيش بالجبنة الحلومي

مناقيش بلحم العجني

طبق مناقيش مشكلة

LE

77

77

77

103

90

83

77

83

83

Above Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% Service Charge, Applicable Taxes will be added to your bill
 األسعار أعاله بالجنية املرصي خاضعه لـ ١٢٪ خدمة وكافة الرضائب املقررة



All Sandwiches are served with French Fries 
 تقدم جميع السندوتشات مع البطاطس املحمرة

Sh
aw

er
m

a
Sa

nd
w

ic
he

s

Meat Shawerma 

Chicken Shawerma 

Meat and Chicken Mini Shawerma 

Meat Shawerma Arayes with Cheese

Chicken Shawerma Arayes with Cheese

Shish Tawook Sandwich

Grilled Kofta Sandwich

Meat or Chicken Shawrma Sandwich

Alexandrian Spicy Beef Liver Sandwich 

Mini Hawawshi

 شاورما لحمة

شاورما فراخ

 ميني شاورما لحمة وفراخ

عرايس شاورما لحمة بالجبنة

 عرايس شاورما فراخ بالجبنة

 ساندوتش شيش طاووق

 ساندوتش كفتة مشوية

ساندوتش شاورما لحمة أو فراخ

سندوتش كبدة اسكندرانى

 مينى حواوىش

LE

96

83

96

96

96

77

112

96

58

81

Above Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% Service Charge, Applicable Taxes will be added to your bill
 األسعار أعاله بالجنية املرصي خاضعه لـ ١٢٪ خدمة وكافة الرضائب املقررة



Fr
om

 T
he

 G
ri

ll

Shish Tawook  

Marinated in yoghurt and tomato sauce

1/2  Messahab Chicken 

Served with zaater and potato

Grilled Kofta

Kofta with Khishkash Sauce  

Served with spicy tomato sauce and pine nuts

Grilled Veal Kebab Shaqaf 

Royal Mix Grilled 

Shish tawook, kebab, kofta and lamb Chop

Mix Grilled

Shish tawook, kebab and kofta 

Kostolata Veal Chops

شيش طاووق

 متبل يف الزبادي وصلصة الطماطم  

 تقدم مع الزعرت و البطاطس 

 كفتة مشوية

 كفتة مع صلصة الخشخاش

تقدم مع صلصة الطماطم الحارة والصنوبر 

 شقف اللحمة البتلو املشوي

رويال مكس جريل

 مكس جريل

  شيش طاووق، كباب و كفتة 

LE

151

151

151

177

300

320

276

259

All dishes are served with your choice of side dishes 
 جميع االطباق تقدم مع اختيارك من االطباق الجانبية

نصف فرخة مسحب

 شيش طاووق، كباب، كفتة و ريشة ضانى  

كستالتة الريش البتلو

Above Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% Service Charge, Applicable Taxes will be added to your bill
 األسعار أعاله بالجنية املرصي خاضعه لـ ١٢٪ خدمة وكافة الرضائب املقررة



Se
a 

Fo
od

Spicy Beiruteya Fish  

Served with parsley, tomato, 

chili pepper and garlic 

Shrimp

with ginger and cream sauce

Provencal Shrimp 

Sayadieh Fish

Fried Calamari 

Dinese or Sea Bass Fish 

Served with vinegar, oil and lemon (whole fish)

Grilled Prawns

Served with butter sauce and lemon 

Oven Baked Grey Mullet Fish

 سمكة  بريوتية حارة

جمربى

     بالجنزبيل و صوص الكريمة 

  جمربي بروفنسال 

 سمك صيادية

كاليمارى مقيل

  

جمربي مشوي

يقدم مع صوص الزبدة  و الليمون  

سمك بورى سنجارى

LE

191

329

322

191

128

294

345

191

 
All dishes are served with your choice of side dishes 

(

 جميع االطباق تقدم مع اختيارك من االطباق الجانبية

،، تقدم مع البقدونس، طماطم

فلفل حار و ثوم

سمكة دنيس أو قاروص

تقدم مع الخل، الزيت و الليمون (سمكة كاملة

Above Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% Service Charge, Applicable Taxes will be added to your bill
 األسعار أعاله بالجنية املرصي خاضعه لـ ١٢٪ خدمة وكافة الرضائب املقررة



D
es

se
rt

Mafroukeh   

Outhmanliya

Mahalabiya  

 مفروكة

 مع  القشطة واملكرسات 

   عثمانلية

  كنافة بالقشطة و املكرسات

مهلبية

كنافه بالجبن

 حالوة الجبن

فواكه املوسم ( رشائح

تشكيلة من الحلويات الرشقية

فوندو الشوكوالتة

 زنود الست

LE

103

71

77

77

96

35

71

52

(

Cheese konafa

Halawea El Gibn

Seasonal Fresh Fruits ( Slices )

Selection of Oriental Pastries

Chocolate Fondue 

Zanod El Set 

with heavy cream and nuts

konafa with heavy cream and mixed nuts  

Milk pudding with rose water 

32

 مع  القشطة واملكرسات 

  كنافة بالقشطة و املكرسات

 بودينج لبن مع ماء الورد

Above Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% Service Charge, Applicable Taxes will be added to your bill
 األسعار أعاله بالجنية املرصي خاضعه لـ ١٢٪ خدمة وكافة الرضائب املقررة



B
ev

er
ag

e

Fresh Juice 

(Orange, lemon, mango, strawberry)

Milk Shake 

Layaly lebanon 

(Yogurt - berry - honey)

Sobia

Hibiscus  

Laban Ayran 

Yoghurt blended with fresh mint and ice  

Guava with Mint 

Berrynana 

(Mango, banana, lemon, blueberry)

Pink lemonade 

(Strawberry, orange, lemon, mint)

Mocktail 

Large Mineral Water 

Small Mineral Water 

Soft Drinks

Birell

Sparkling Water

LE

35

70

45

45

40

45

45

45

45

45

25

15

30

40

40

عصري فريش

برتقال، ليمون، مانجو، فراولة)  

 ميلك شيك

لياىل لبنان

زبادى - توت - عسل)  

  سوبيا

عناب

 زبادى مخلوط بالنعناع و الثلج  

   جوافة بالنعناع

 برينانا

مانجو، موز، ليمون، توت أزرق) 

  بينك ليمونادا

فراولة، برتقال،  ليمون،  نعناع)

كوكتيل

مياه معدنية كبرية

مياه معدنية صغرية

مياه غازية

 برييل

مياه فوارة

(

(

(

لبن عريان

)

Above Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% Service Charge, Applicable Taxes will be added to your bill
 األسعار أعاله بالجنية املرصي خاضعه لـ ١٢٪ خدمة وكافة الرضائب املقررة



B
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e

 إسربيسو

 دبل إسربيسو

قهوة أمريكاني

قهوة تركي

كابتشينو

كاكاو باللبن

التيه

نسكافيه

أختيارك من الشاي

الفطور األنجليزي، إيرل جراي، أخرض  

 إضافة نكهة

Espresso

Double Espresso  

American Coffee  

Turkish Coffee  

Cappuccino

Hot Chocolate  

Latte

Nescafe

Tea Selection 

English Breakfast, earl grey, green 

Add Flavor

LE

40

45

40

40

45

40

40

40

30

15

Above Prices are in Egyptian Pounds, subject to 12% Service Charge, Applicable Taxes will be added to your bill
 األسعار أعاله بالجنية املرصي خاضعه لـ ١٢٪ خدمة وكافة الرضائب املقررة




