


أطباق الشوربة
��شوربة خضــــــــــــار���
�� شوربة عــــــــــــدس���
���شوربة كــــــــــــوارع��
��شوربة لسان عصـفور���
��شوربة حـــــــــــريرية���
���شوربة كريــــــــــــمة��
���شوربة مشروم و فراخ��
���شوربة كريمـــــة فراخ��
���شوربة كريمـة مشروم��

يضاف ١٤٪ ض.ق.م





السالطات
���سلطه طحـــــــــــــينة��
���سلطه بابا غنـــــــــوج��
���سلطه حمـــــــــــــص��
���سلطه حمـــص باللحم��
���سلطه فتـــــــــــــوش��
���بطاطا حــــــــــــــــارة��
���تبــــــــــــــــــــــــولة��
��زبــــــــــــــــــــــــادي���
���بصـــــــــــــــــــــــارة��
���لبــــــــــــــــــــــــــنه��
���سلطه جرجير بالمشروم��
���ثومــــــــــــــــــــــــية��
���سلطه بلـــــــــــــــدي��
��مخـــــــــــــــــــــــلل���
��باذنجان مخــــــــــــلل���
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المقبالت
����مخ مقــــــــــــــــــــــلي��
���كبده فــــــــــــــــــــــراخ��
�سجق شـــــــــــــــــــرقي����
���ممــــــــــــــــــــــــــــبار��
ورق عنـــــــــــــــــــــــب
محشي كرنــــــــــــــــــب

�����

محاشي مشــــــــــــــكلة
�����

حواوشـــــــــــــــــــــــي
�����

رقاق لحـــــــــــــــــــــــم
�����

سمبوسك لحـــــــــــــــم
�����

سمبوسك جبــــــــــــــنة
�����

سبرينج رول فــــــــــــراخ

�����
���سبرينج رول خضـــــــــــار��

سبرينج رول بســـــــطرمه
�����

مسقعه بلـــــــــــــــــدي
�����

كبيــــــــــــــــــــــــــــبة
�����

كبده أسكنــــــــــــــدراني
�����

كفـــــــــــــــــــــــــته أرز
�����

كشــــــــــــــــــــك فراخ
�����

مقبالت مشــــــــــــــكله
�����

أرز بالكبــــــــــــــــــــــدة
������

سبرينج رول خضار بالفراخ
�����
�����
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األطباق الرئيسة
����ملوخية لحـــــــــــــــــــــــــــــم��
���ملوخية فراخ محـــــــــــــــــــمرة���
���ملوخية باالرانـــــــــــــــــــــــــب���
����ملوخية بـــــــــــــــــــــــــــــــط��
فرد حمام محـــــــشي أرز او فريك
فته فــــــــــــــــــــــــــــــــــراخ

������

وليمه سيخ مشوي (يكفي 6 أفراد)
������

قطــر  سيخ مشوي (يكفي 6 أفراد)
�������

صندوق ضـــــــــــــــــــــاني شو
�������

فخـــــــــــــــــــــــــــــــارة لحمه
�������

فخــــــــــــــــــــــــــــــــارة فراخ
������
������

����طاسه كبـــــــــــــــــــــــــدة بتلو��
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ملوخية فراخ محمرة

وليمه سيخ مشوي (يكفي 6 أفراد)

قطر  سيخ مشوي (يكفي 6 أفراد)



المشويات
��ميكس جـــــــــــريل����
���فراخ مسحــــــــــب���
���فراخ رول مشـــــوية���
����كفته لحـــــــــــــــم��
كفته فــــــــــــــراخ
شيش طـــــــــاووق

������

عدد 2 سمان مشوي
������

عدد 2 حمام مشوي
������

كباب بـــــــــــــــتلو
������

ريش بتــــــــــــــــلو
������

ريش ضـــــــــــــاني
������
������

����كبده بتلو مشـــــوي��
طـــــــــــــــــــــرب
فلتو مشــــــــــــوي

������

فراخ فيليه مشـــوي
������
������

����ممبار مشــــــــــوي��
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مشويات بالكيلو

كيلو كفتــــــــــــــة

كيلو كيلو 3/1

������
����كيلو كفته ضـــــاني��
����كيلو مشكل ضــاني��
���كيلو كباب ضــــاني���
كيلو ريش ضـــــاني
كيلو مشكل بتـــــلو

������

كيلو كباب بتــــــــلو
������

كيلو ريش بتــــــــلو
������

كيلو طــــــــــــــرب
������

كيلو شيش طاووك
������

عرق فــــــــــــــلتو
������
�������

����كيلو سجق مشــوي��

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
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عرق فلتو

سجق مشوي



الطواجن
����طاجن مسقـــــــــــــــــــــــــعة��
����مسقعة بشاميـــــــــــــــــــــــل��
��طاجن كوســــــــــــــــــــــــــــة����
���� طاجن لحمة بالبصــــــــــــــــل ��
 طاجن بطاطس باللـــــــــــــحم 
 طاجن تورلي باللـــــــــــــــــحم 

������

 طاجن لسان عصفور باللحـــــمة 
������

 طاجن عكــــــــــــــــــــــــــاوي 
�����
������

ورق عنب بالكـــــــــــــــــــــوارع
 طاجن مكــــــــــــــــــــرونة فرن 

������

 طاجن باميــــــــــــــــــة باللحم 
�����
������

��� طاجن خضـــــــــــــــــــار ساده ��
���� طاجن فراخ بالبطــــــــــــاطس ��
����فته موزة ضــــــــــــــــــــــــاني��
����فته لحم ضـــــــــــــــــــــــــاني��
فته موزة بتـــــــــــــــــــــــــــلو
فته كــــــــــــــــــــــــــــــــوارع

������

 طاجن أرز معمر ســــــــــــــــاده 
������

 طاجن أرز معــــــــــــــمر باللحم 
�����
������

 طاجن أرز معـــــــــــمر بالسمان 
طاجن أرز معـــــــــــــــمر حمام 

������
������

���� طاجن أرز معـــــــــــــــــمر فراخ ��
ملوخية ســــــــــــــــــــــــــاده
طاجن فريك باللحمه بالبشاميل 

�����
������
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 طاجن أرز معمر باللحم  طاجن فراخ بالبطاطس  طاجن بامية باللحم 

طاجن فريك باللحمه بالبشاميل 



حلو شرقي
كنافة علي الفـــــــــــــحم
 (قشطه - جبنة - يعلوها الفستـــــق الحلبى)

 (تمتع بمذاق أيس كريم المستكه مع الكـــنافة)

 (مكســــــــــــــرات - نوتيـــــــال - لوتـــــس)

 (فستـــــــــــق - نوتـــــــــيال - لوتـــــــــس)

 (لوتــــــــــــــــــس - فستـــــــــــــــــــــــق)

 (أيس كريم مستكه مع حالوه الغزل و الفستق)

�����

�كنافه بااليس كــــــــــــريم����

���أرز باللـــــــــــــــــــــــــبن��

��قشــــــــــــــــــــــــطاليه���

أم علي مكــــــــــــــسرات

دولســــــــــــي تريليتشي

�����

�����

�حالوه الغــــــــــــــــــــزل����
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كنافة علي الفحم

دولسي تريليتشيأم علي مكسراتقشطاليه

حالوه الغزل



حلو غربي
فروت ســــالد

 (تمتع بطـــــعم الفاكهه الطـــــــــــــازجه مع أيس كريــــــــــم الفانيليا)

 ( قطع من االبل باي الســـــاخن مع االيس كريــــــــــــــم الفانيليا الشهير

وصوص الكراميل بطعم القرفه اللذيذ)

 ( قطـــــــــــــــــــــــــــعه من تشيز كيك الشهير مع أختيارك من الصوص)
 ( البلوبيري - استروبري - هني كبس - شيري - شيكوالته - لوتس - نوتيال)

 (قطـــــــــــــــــــعه من البراوني الساخن مع االيس كريم الفانيليا الشهير

وصوص شيكوالته اللذيذ وعين الجمل) 

�����

���االبل بــــــــاي��

���تشيز كيــــــك��

 ( كراميل - مابيل سيرب - شيكوآلته - توت)

 (تذوق قطعه التوست الحلو الغارق في الصوص مع اآليس كريم الفانيليا)

���بان بيــــــرديو��

 (شيكوآلته - لوتس)

 (بركــــــــــــان من الشيكوال او اللوتس مع اآليس كريم الفانيليا الشهير)
وصوص الشيكوال أو الوتس

���مولتــــن كيك��

 ( الفانيلـــــيا - الفـــراوله - المـــــــانجو - الشيـــكوال - زبــــادي توت
التوت - البندق - المستكة - الليمون - البابل جم )

���أيس كــــــريم��

براونـــــــــــي

أيس مادنــس

�����

 (تمتــــــع بجنون الطـــــــــعم بين الكريــــــــــمه والجبنه الحــــــــــلوه

واأليس كريم الفانيليا وقطع الفراولة الطازجه) 

�����

يضاف ١٤٪ ض.ق.م

أوريو مادنس
 (تمتع بمذاق األيس كريــــــم الفانيليا مع االوريو الغارق بصوص الشيكوآلته

�����



االبل بـايأيس كريم

أيس مادنس

أوريو مادنس



لقمة القاضي
���زالبيــــا ســـــــــــــــــــــــــكر��

����� زالبيــــا  عســــــــــــــــــــــل

�زالبيــــاشيكوالته بني ســـــاده����

�زالبيــــاشيكوالته بيضاء  ساده����

��زالبيــــاشيكوالته مكس ســاده����

�زالبيــــاسكر و عســـــــــــــــل����

����زالبيــــالوتـــــــــــــــــــــــس��

����زالبيــــاأوريـــــــــــــــــــــــــو��

���زالبيــــا أوريو لوتــــــــــــــس���
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مشروبات ساخنه
���شاي كالســــــــــــــــــــــــيك��
��شاي بــــــــــــــــــــــــــــــراد���
���شــــــــــــــــــــــــــــــاي زرده��
��شاي فليفر نعنـــــــــــــــــــاع���

��شاي فليفر قرنفـــــــــــــــــــل���
شاي أخضر (كالسيك - نعناع)

أعشــــــــــــــــــــــــــــــــاب

�����

قرفة بالجنـــــــــــــــــــــــزبيل
�����

هوت سيــــــــــــــــــــــــــــدر
�����
�����

نسكافـــــــــــــــــــــــــــــــية
هوت شوكليت كالســــــــــيك

�����

هوت شوكيت فول ســـــوداني
�����
�����

���هوت شوكليت لوتـــــــــــــس��
���هوت شوكليت بنـــــــــــــــدق��
���قهوة تركي كالســــــــــــــــيك��
��� قهوة تركي نوتيــــــــــــــــــــال��
 قهوة تركي بنـــــــــــــــــــــدق
قهوة عــــــــــــــــــــــــــــربي

�����

أسبرسو سينــــــــــــــــــــجل
�����

ميكـــــــــــــــــــــــــــــــــاتو
�����
�����

كابتشــــــــــــــــــــــــــــــينو
التيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

�����
�����

���موكــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��
أمريكان كــــــــــــــــــــــــوفي
سحلب مكــــــــــــــــــــسرات

يضاف حسب الرغبه (نوتيال - لوتس - بندق - كراميل - فانيليا - سوبريم )

�����
�����

يضاف ١٤٪ ض.ق.م





مشروبات غازيه

مشروبات مثلجه

ميلك شيك

���مياه معدنية صغيرة��
���مياه معدنية كبـــيرة��
���مشروبات غــــــازية��
���فيــــــــــــــــــــروز��
بيريــــــــــــــــــــل
ريد بـــــــــــــــــول

�����

مياه فـــــــــــــوارة
�����
�����

���شوكوال جالســـــية��
���أيس موكـــــــــــــا��
��أيس التـــــــــــــية���
��مشروب العـــــيران���

ميلك شيك فانلـــــيا
ميلك شيك شيكوالته

�����
�����

ميلك شيك مــــانجو
ميلك شيك فــــراولة

�����
�����

���ميلك شيك أوريــــــو��

يضاف ١٤٪ ض.ق.م





عصائر فريش

كوكتيالت

���برتقال عـــادي��
���برتقال بالجـــزر��

�����
���مـــــــــــانجو��

جوافة (عادي - نعناع فريش )

افوكادو (عسل - مانجو - مكسرات - موز )
باشون فروت  (مانجو - برتقال - زبادي)

مـــــــــــــــوز
���فـــــــــــراولة��

ليمـــــــــــون
�����

ليمــون نعناع سيرب
�����
�����

���ليمــون نعناع فريش��

يوسفي بالجزر
كانتــــــــلوب

�����
��يوسفي عادي���

رمـــــــــــــان
�����
�����

���بطيــــــــــــخ��
���كيــــــــــــوي��

���فروت كوكتــــيل��
��فــــــــــــلوريدا���

�����
���صن شــــــــاين��
���براديـــــــــــــــز��

مـينا ايطاليانــو

اليكتريك ليمون
��� سوبر اسكــواش��

شيري كــــــــوال
�����

بلو اوشـــــــــن
�����
�����

زبـــــــــــــــادي
زبادي عســــــل

�����

زبادي فــــــواكه
�����
�����

��زبادي تــــــــوت���

������
�����

يضاف ١٤٪ ض.ق.م





الشيشة
شيشة عـــــــــــــادي

���سلـــــــــــوم��
���قـــــــــــــص��
���زغـــــــــــلول��

شيشة فــــــــــــــاخر
عنـــــــــــــب
علكــــــــــــة

������

تفاحـــــــــــه
������
������

بطــــــــــــيخ
جوافـــــــــــة

������

نعـــــــــــناع
������
������

����دراقــــــــــــــ��

شيشة ميكــــــــسات

���عنب نعـــــــــــــــناع���
���علكه قـــــــــــــــــرفة���
علكه مســـــــــــــتكه
شيشة برتقال بالكريمة

������

شيشة المـــــــــــاني
������

لي طـــــــــــــــــــبي
������
�����

يضاف ١٤٪ ض.ق.م






