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Catering

Mini Kibbeh Spinach - Mini Kibbeh Meat - Cheese Sambousik - Spinach Small - Pizza Small

Meat Sambousik - Zaatar Small - Labneh Bites - Halloumi Bites - Hummus Dip - Tabouleh Dip

ا صغ�ي ـ  ز ة ـ  سمبوسك بالجبنة ـ سبانخ صغ�ي ـ بي�ت ة ـ كبة باللحمة صغ�ي كبة بالسبانخ صغ�ي

سمبوسك باللحمة ـ  زع�ت صغ�ي ـ لقمة لبنة ـ لقمة حلوم ـ  حمص ـ تبولة

Minimum Order: 50 Pcs.
Price: On Selection.

الوالئم 
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Kunafa
Kunafa dough, cheese, kunafa crumbs, sugar syrup.

كنافة
سميد، جبنة، عجينة الكنافة، قِطر.

24 Dhs

Latayef
Baked Atayef dough, sweet cheese, mixed walnuts with 

brown sugar & blossom water served with honey dip.

لطايف
عجينة قطايف مخبوزة، جبنة محالة، جوز مع سكر 
أسمر وماء الزهر يقدم مع العسل.

Kunafa

Latayef
1 pc 11 Dhs

KUNAFA

LATAYEF

كنافة

لطايف
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Morning to Morning
Plain Omelette

Labneh Plate

Cheese and Beef Bacon Omelette

Labneh Plate with Zaatar

Halloumi Sizzling Platter

16.5 Dhs

 20 Dhs

22 Dhs

22 Dhs

22 Dhs

أومليت سادة 

صحن لبنة

أومليت مع جبنة وبايكون بقري
صحن لبنة مع زع�ت

صحن حلوم مشوي

Side Order
French Fries Box

  Mashed Potato 

Hummus Dip

Tabbouleh Dip

Regular Bread (3 Pcs)

Tapenadi Box

Zaatar Bread (3 Pcs)

Black Olive Box

10 Dhs

11 Dhs

7 Dhs

7 Dhs

2 Dhs

5 Dhs

3.25 Dhs

3.25 Dhs

علبة بطاطا مقلية

 بطاطا مهروسة 

حمص

تبولة

ز عادي )٣ قطع(  خ�ب

علبة صلصة الزيتون

ز بالزع�ت )٣ قطع( خ�ب

علبة زيتون أسود

Lentil Soup
Lentil, crouton served with lemon wedges.

Creamy Chicken Mushroom
Grilled chicken breast, fresh mushroom, cream sauce.

14 Dhs

29 Dhs

شوربة العدس
عدس، توست محمص تقدم مع قطع الليمون.

شوربة الكريما بالدجاج والفطر
صدر دجاج مشوي، فطر طازج، صلصة الكريمة.

Soup

CREAMY CHICKEN 
MUSHROOM

من الصباح إىل الصباح

شوربة

طلب جانبـي
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CHEESE AND BEEF 
BACON OMELETTE

HALLOUMI SIZZLING 
PLATTER

LABNEH PLATE 
WITH ZAATAR
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Lebanese Pastries

Thyme (small)

Spinach (small)

Cheese Sambousik (small)

Meat Sambousik (small)

Mini Kibbeh Spinach 

Mini Kibbeh Meat 

Pizza (small)

Labneh Bites 

Halloumi Bites 

10 Dhs

10 Dhs

13 Dhs

13 Dhs

13 Dhs

16.5 Dhs

16.5 Dhs

16.5 Dhs

22 Dhs

) زع�ت )صغ�ي

) سبانخ )صغ�ي

 ) سمبوسك جبنة )صغ�ي

) سمبوسك لحمة )صغ�ي

ة  كبة بالسبانخ صغ�ي

ة  كبة باللحمة صغ�ي

) ا )صغ�ي ز بي�ت

لقمة لبنة 

لقمة حلوم 

3 Pc

معجنات لبنانية
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HALLOUMI BITES

LABNEH BITES

MINI KIBBEH 
SPINACH

MINI KIBBEH 
MEAT
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Classic Hummus Plate

  Hummus Spicy  
Hummus ,muhamara sauce, serving with 6pcs bread & vegetable plate.

Mutabal 
Mutabal, olive oil, pomegranate seeds fresh, serving with 6pcs bread.

Hummus Green  
Hummus mix with tabbouleh.

Vine Leaves Plate  
Vine leaves, rice, fresh lemon topped with

 fresh pomegranate seeds, lettuce romaine.

 Vine Leaves  Plate (Half Portion)
Vine leaves, rice, fresh lemon topped with 

fresh pomegranate seeds, lettuce romaine.

Mutabal Exotic  
Cucumber, fresh lemon juice, mutabal, olive oil, onion, spring onion, 

parsley, pomegranate molasses, pomegranate seeds, salt, tabbouleh pepper,
 fresh tomato, white burgul serving with 6pcs bread.

صحن حمص تقليدي

   حمص حار 
ز وصحن خضار. حمص، صوص محّمرة ويقدم مع 6 قطع خ�ب

متبل 
. ز متبل، زيت زيتون، بذور الرمان الطازجة ويقدم مع 6 قطع خ�ب

حمص أخ�ز  
حمص مع تبولة.

ورق عنب 
أوراق العنب، رز، ليمون طازج مغطاة 
ببذور الرمان الطازجة، خس رومان. 

)   ورق عنب )صغ�ي
أوراق العنب، رز، ليمون طازج مغطاة 
ببذور الرمان الطازجة، خس رومان. 

متبل اكزوتيك 
خيار، عص�ي ليمون طازج، متبل، زيت زيتون، بصل، 
، بقدونس، دبس رمان، رمان، ملح، فلفل تبولة،  بصل أخ�ز
. ز طماطم طازجة، برغل أبيض، يقدم مع 6 قطع خ�ب

19 Dhs

21 Dhs

22 Dhs

22 Dhs

24 Dhs

15.5 Dhs

27.5 Dhs

Lebanese Appetizers

HUMMUS GREEN VINE LEAVES 
PLATE

مقبالت لبنانية
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HUMMUS WITH 
SPICY SAUSAGE

MAHARAJA 
HUMMUS WITH 
CHICKEN

HUMMUS WITH
 BEEF SPICY

 Maharaja Hummus
Hummus, joy sauce, muhamara sauce, serving with 6pcs bread.

 Maharaja Hummus with Chicken
Hummus topped with chicken, joy sauce, 

muhamara sauce, serving with 6pcs bread.

Hummus Fajita
Hummus with avocado sauce topped with fajita, green 

onion, green capsicum, fresh mushroom & chilli sauce.

Hummus Tawouk
Hummus with tawouk garlic sauce topped with tawouk, 

green capsicum & fresh mushroom.

Hummus with Beef
Hummus topped with kafta, pomegranate molasses & pine seeds.

 Hummus with Beef Spicy 
Hummus topped with kafta, pomegranate molasses 

& pine seeds, serving with 6pcs bread & vegetable plate.

 Hummus with Spicy Sausage
Sausage, hummus, muhamara sauce, spicy sauce & oregano,

served with vegetable plate & 6 pcs bread.

27.5 Dhs

33 Dhs

34 Dhs

34 Dhs

34 Dhs

36.5 Dhs

31.5 Dhs

 حمص مهراجا
. ز حمص، صوص جوي، صوص محّمرة ويقدم مع 6 قطع خ�ب

 حمص مهراجا مع دجاج
حمص مع دجاج، صوص جوي، 
. ز صوص محّمرة ويقدم مع 6 قطع خ�ب

حمص بالفاهيتا
، فليفلة حلوة،  حمص مع صلصة الأفوكادو، فاهيتا، بصل أخ�ز
فطر طازج وصلصة حارة.

حمص بالطاووق
حمص مع صلصة الطاووق بالثوم، طاووق، 
فليفلة حلوة والفطر الطازج.

حمص باللحمة
حمص مع كفتة، دبس الرمان وصنوبر.

 حمص باللحمة الحار
حمص مع كفتة، دبس الرمان وصنوبر، صوص محّمرة 
ز وصحن خضار. ويقدم مع 6 قطع خ�ب

 حمص مع سجق بالشطة
سجق، حمص، صلصة المحمرة، صلصة الشطة وأوريغانو، 
ز . يقدم مع صحن خضار و 6 قطع خ�ب
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Manakish
8.5 Dhs

11.5 Dhs

11.5 Dhs

19 Dhs

12.5 Dhs

13.75 Dhs

14.75 Dhs

14.75 Dhs

14.75 Dhs

Thyme

Labneh

Labneh and Thyme

Baker Pie 
Cereals dough, labneh, white onion, rocca leaves,

fresh tomato, vegetable oil, zaatar.

 Kechek (Regular or Muhamara) 
Dough, kechek, vegetable oil, tomato paste, sesame,

tomato & onion.

Cheese and Thyme

Mankoushte
Thyme, labneh, baked white onion and rocca leaves.

Meat in Dough

Meat & Cheese in Dough
Meat with akawi cheese.

زع�ت

لبنة
لبنة وزع�ت

ة الخباز  فط�ي
 عجينة من الحبوب، لبنة، بصل أبيض، أوراق الروكا،
طماطم طازجة.

  كشك )عادي أو محمرة(
، صلصة الطماطم، سمسم،  ي

عجينة، كشك، زيت نبا�ت
طماطم وبصل.

جبنة وزع�ت

ي
منقوش�ت

، لبنة، بصل أبيض مشوي مع أوراق الروكا. زع�ت

ز لحم بعج�ي

لحمة بالجبنة العّكاوي
لحمة، جبنة عّكاوي

MANKOUSHTE

MIX CHEESE 
WITH TURKEY

ز النخالة للرجيم. ز بطح�ي ز الأسمر يخ�ب العج�ي
Brown Dough are baked in Bran Flour.

عجينة أصناف الحبوب المتعددة مخبوزة برقائق القمح، السمسم، رقائق الشوفان، بذور الكتان، حبة الدّخن وبذور عباد الشمس.
MultiCereal Dough are baked in Wheat Flakes, sesame, oat flakes, linseed, millet & sunflower seeds.

Regular
*  Add 2 Dhs for 

LIGHT DOUGH

*  Add 4 Dhs for 

MULTI CEREAL 

DOUGH

مناقيش
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ز النخالة للرجيم. ز بطح�ي ز الأسمر يخ�ب العج�ي
Brown Dough are baked in Bran Flour.

عجينة أصناف الحبوب المتعددة مخبوزة برقائق القمح، السمسم، رقائق الشوفان، بذور الكتان، حبة الدّخن وبذور عباد الشمس.
MultiCereal Dough are baked in Wheat Flakes, sesame, oat flakes, linseed, millet & sunflower seeds.

CHICKEN MEXICANA

SAVORY

BAKER PIE

RANCHERO
CHICKEN

سبانخ

جبنة

لبنة بيستو
لبنة كريمية طازجة، صلصة البيستو، طماطم، أوراق الروكا.

سافوري 
ا. ز ، صلصة البي�ت ز مناقيش، جبنة عكاوي، جبنة موزيريال، زع�ت عج�ي

قشقوان مع شطة )محمرة(

سبانخ وعكاوي

جبنة مشكل 
ي بـ ٢ درهم, زيادة رومي بـ 6 دراهم(

و�ن )زيادة بي�ب
جبنة عّكاوي وخليط الجبنة.

مورتاديالّ بالجبنة
مورتاديالّ، جبنة قشقوان، خس، طماطم، 
مخلل وصلصة الخردل.

كفتة وعكاوي

و الدجاج  رانش�ي
ز مناقيش، صدر دجاج متبل، زيتون اسود، بهار فاهيتا، زيت  عج�ي
وم  ، بقدونس طازج، م�ش ، بصل اخ�ز ز الثوم، هالبينو، مزيج ج�ب
سوتيه، صلصة أرابياتا و صلصة الأفوكادو.

دجاج مكسيكانا 
ز مناقيش، صدر دجاج متبل، رقائق تورتيال الذرة، جبنة مشكلة  عج�ي
صلصة الأفوكادو، صلصة جوي.

14.75 Dhs

15.75 Dhs

16.75 Dhs

19 Dhs

21 Dhs

17.75 Dhs

19 Dhs

21 Dhs

21 Dhs

34.75 Dhs

34.75 Dhs

Spinach

Cheese

Labneh Pesto
Fresh creamy labneh, pesto sauce, tomato, rocca leaves.

Savory 
Manakish dough, akkawi cheese, shreded mozzarella, 

zaatar, pizza sauce.

Kashkaval and Chilli (Muhamara)

Spinach & Akkawi

Mix Cheese 
(Add pepperoni  2 dhs, add Turkey 6 dhs)

Akawi cheese and mix cheese.

Cheese Mortadelle
Mortadelle, kashkaval cheese, lettuce,

tomato, pickles and mustard sauce.

Kafta & Akkawi

Ranchero Chicken  
Manakish dough, marinated chicken breast, black

olives, fajita pepper, garlic oil, jalapeno, mix cheese,
spring onion, fresh parsley, sauted mushroom,

arrabiata sauce, avocado sauce.

Chicken Mexicana 
Manakish dough, marinated chicken breast, corn 

tortillas chips, mix cheese,  avocado sauce, joy sauce. 

*  Add 2 Dhs for 

LIGHT DOUGH

*  Add 4 Dhs for 

MULTI CEREAL 

DOUGH
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You can add: Chicken 7.5 dhs, pepperoni 4 dhs, Louisiana hot sauce 5 dhs

Pastas
34 Dhs

39 Dhs

42 Dhs

50 Dhs

FOUR CHEESE PENNE 
PINK SAUCE

BIRYANI PASTA

Arrabbiata (Penne)
Tomato sauce, basil, oregano,  red chilli pepper, 

olive oil & parmesan cheese.

Four Cheese Penne (White or Pink sauce)
Penne pasta, four cheese & fresh mixed cream sauce.

Biryani Pasta
Marinated chicken breast, manakish dough,  parmesan cheese, 

pasta penne de cecco, onion spring, biryani sauce, cream sauce,
lite life oil, black seeds, sesame roasted brown.

Pollo Alfredo Penne
Penne pasta, marinated chicken breast, mushroom fresh, 

broccoli fresh, cream sauce & 4 cheese .

) ي
آرابياتا )بي�ز

صلصة طماطم، حبق، أوريجانو، حر أحمر،
ان وزيت زيتون. ز جبنة بارم�ي

ي )بالصلصة البيضاء أو الزهرية(
ز بي�ز فور تش�ي

، أربع أنواع جبنة وصلصة كريم. ي
معكرونة بي�ز

ي باستا
بريا�ز

ان، ز صدر دجاج متبل، عجينة المناقيش، جبنة بارم�ي
،صوص كريمة، ي

، بصل، صوص بريا�ز ي
باستا بي�ز

كة، سمسم. زيت ليت، حبة ال�ب

ي
بولو الفريدو بي�ز

 ، ، صدر دجاج، فطر، بروكولي ي
معكرونة بي�ز

صلصة الكريم واربع انواع جبنة.

معكرونة
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Salads
20 Dhs

20 Dhs

20 Dhs

22 Dhs

24 Dhs

24 Dhs

31 Dhs

26.5 Dhs

36.5 Dhs

38.5 Dhs

You can add: Chicken 7.5 dhs

فتة سلطة
، بقلة، حمص حب، ي ز عر�ب باذنجان، خ�ب
، بذور الرمان. صوص فتة، زع�ت

سلطة الفتوش
)زيادة جبنة حلوم  1٢.5 درهم(
، خيار،  خس، فليفلة حلوة، بقلة،  ز محمص، طماطم، بصل أخ�ز خ�ب
، بقدونس، نعنع، دبس الرمان،  فجل، زع�ت أخ�ز
صلصة البالسميك وسماق.

تبولة 
، بصل، برغل أبيض،  بقدونس، بندورة، بصل أخ�ز
عص�ي حامض،زيت زيتون، خس فرنجي.

سلطة الحلوم المشوي
ان، طماطم،  ز حلوم مشوي، خس، أوراق الروكا، جبنة بارم�ي
بصل، فطر طازج وصلصة البالسميك.

تبولة كينوا 
، بصل، زيت زيتون،  بقدونس، بندورة، بصل أخ�ز
كينوا بيضاء، خس فرنجي.

سلطة الزيتون والخضار 
)زيادة جبنة حلوم  1٢.5 درهم(
روكا، طماطم كرزية، خيار، فليفلة حمرا، فطر طازج، نعنع، 
توست محمص، صلصة الكينوا، زيتون اخ�ز وشمندر.

تبولة الرمان 
 ، عص�ي ليمون طازج، خس رومان، زيت زيتون، بصل، بصل أخ�ز
بقدونس، رمان طازج، فلفل تبولة، طماطم طازجة، برغل أبيض.

سلطة قي� بالدجاج
ان، ز صدر دجاج مشوي، خس، جبنة بارم�ي
ر. ز توست محمص وصلصة س�ي

سلطة تاكو
غ، طماطم كرزية، ذرة، خيار، جبنة مشكلة، فاصوليا حمرا،  خس ايس�ب
تورتيال، صدر دجاج مشوي، جزر، صلصة افوكادو والهاوس صوص.

سلطة كينوا 
غ، روكا، شمندر، جزر، جبنة فيتا،  حبوب الكينوا البيضاء، خس ايس�ب
طماطم كرزية، صلصة الكينوا والرمان.

Fatteh Salad
Eggplant, arabic bread, bakleh green, chickpeas boiled, 

fatteh sauce, zaatar, pomegranate seeds.

Fattooch Salad 
(add grilled halloumi 12.5 Dhs)

Toasted bread, tomato, green onion, cucumber, romain lettuce, green 
capsicum, bakleh, radish, green thyme, parsley, mint, pomegranate 

molasses, balsamic sauce & sumac.

Tabouleh Regular 
Parsley, tomato, spring onion, onion, white burgul, 

lemon juice, olive oil, lettuce romaine.

Grilled Halloumi Salad
Grilled halloumi, romain lettuce, rocca leaves, parmesan cheese, 

tomato, onion, fresh mushroom & balsamic dressing.

Tabouleh Quinoa 
Parsley, tomato, spring onion, onion, olive oil, lemon juice,

 quinoa white, lettuce romaine.

Olive & Green Salad
(add grilled halloumi 12.5 Dhs)

Rocca leaves, cherry tomato, cucumber, red capsicum, fresh mushroom, 
mint leaves, crouton, quinoa sauce, green olive sliced & beetroot.

Tabouleh Pomegranate  
Fresh lemon juice, romain lettuce, olive oil, onion, spring onion, parsley, 

fresh pomegranate, tabouleh pepper, fresh tomato, white burgul.

Chicken Caesar Salad
Grilled chicken breast, romaine lettuce, parmesan cheese, 

crouton & caesar dressing.

Taco Salad 
Iceberg, cherry tomato, corn, cucumber, mix cheese, red beans, tortilla 

chips, grilled chicken breast, carrot, avocado sauce and house sauce.

Quinoa Salad
White quinoa, iceberg, rocca leaves, beetroots, carrot, fetta cheese,

 cherry tomato, quinoa sauce & pomogranate.

FATTEH SALAD

سلطة
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Sandwiches
16.5 Dhs

19 Dhs

19 Dhs

19 Dhs

19 Dhs

22 Dhs

Sandwichti
Thyme, labneh, tomato, turnip pickles, 

rocca leaves & mint leaves.

Beef Shawarma in Dough
Minced beef shawarma, biwaz (onions, parsley, & sumac),

pickles, grilled tomato and tahina sauce.

Chicken Shawarma in Dough
Minced chicken shawarma, french fries, 

pickles & chicken shawarma sauce.

Tawouk in Dough
Minced chicken tawouk, french fries,

 tawouk garlic sauce and pickles.

Lebanese Tawouk in Dough
Minced chicken tawouk, french fries, coleslaw, 

ketchup, tawouk garlic sauce and pickles.

   Arugula Halloumi
Sandwich dough,  halloumi cheese, pesto, 

parmesan cheese, thyme, tomato, rocca, 
mint & vegetbale oil.

ي
سندويش�ت

، لبنة، طماطم، مخلل لفت،  زع�ت
أوراق الروكا وأوراق النعنع.

ز شاورما لحمة بعج�ي
شاورما لحمة مفرومة، بواز )بصل، بقدونس، سماق(، 
طماطم مشوية، طحينية ومخلل.

ز شاورما دجاج بعج�ي
شاورما دجاج مفرومة، بطاطا مقلية، مخلل وصلصة شاورما 
الدجاج الخاصة بالثوم.

ز طاووق بعج�ي
طاووق دجاج مفروم، بطاطا مقلية، 
صلصة طاووق بالثوم ومخلل.

ز ي بعج�ي
طاووق لبنا�ز

طاووق دجاج مفروم، بطاطا مقلية، سلطة الملفوف، 
كاتشاب، صلصة طاووق بالثوم ومخلل.

   حلوم بالجرج�ي
ان،  ز ز بارم�ي ، جبنة حلوم، بيستو، ج�ب ز ز بعج�ي خ�ب
. ي

، نعنع وزيت نبا�ت ، طماطم، جرج�ي زع�ت

ARUGULA HALLOUMI

SANDWICHTI

سندويش
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24 Dhs

24 Dhs

24 Dhs

24 Dhs

27.5 Dhs

24 Dhs

31 Dhs

ز الأسمر للرجيم. أضف ٢ درهم للعج�ي
Add only 2 Dhs for Brown Grain Diet Dough.

ROMA ROLL

رومي مع جبنة
حبش مدخن، جبنة قشقوان، خس، طماطم، 
ز والخردل ومخلل. صلصة المايون�ي

فاهيتا راب
دجاج متبل، خليط الجبنة، خس، مخلل، 
غواكامولي وصلصة شاورما الدجاج.

كباب حار 
كباب بقر، خس، طماطم، جالبينو وصلصة مكسيكية.

كفتة
كفتة بقر، حمص، طماطم، بواز، مخلل لفت وصلصة الطحينة.

ز روستو بالجبنة بعج�ي
ائح طماطم، مخلل، خس، نعنع،  ائح الروستو، جبنة مشكلة، �ش �ش
صلصة الحامض والخردل، صلصة الستيك.

ي
و�ز بطاطا بالجبنة والبب�ي

، بطاطا مقلية، جبنة مشكلة، سلطة ملفوف، مخلل وصلصة الكوكتيل. ي
و�ز  بب�ي

روما رول
صدر دجاج متبل مع البستو، جبنة موزاريال، طماطم مجففة، 
أوراق الروكا وصلصة الطاووق بالثوم.

Turkey & Cheese
Smoked turkey, kashkawan cheese, lettuce, 

tomato, pickles and mustard mayo sauce.

Fajita Wrap
Minced chicken fajita, mix cheese, lettuce, pickles, 

guacamole & chicken shawarma sauce.

Chilli Kabab 
Beef Kabab, lettuce, tomato, jalapeno and mexican sauce.

Kafta
Beef Kafta, hummus, tomato, biwaz, turnip pickles and tahina sauce.

Cheesy Roast Beef in Dough
Sliced Roast beef, mix cheese, tomato slice, pickles, lettuce, mint, 

lemon mustard sauce & steak sauce.

Cheese Fries with Pepperoni
Pepperoni, french fries, mix cheese, coleslaw, pickles & cocktail sauce.

Roma Roll
Marinated chicken breast with pesto, mozzarella cheese, 

sundried tomato, rocca leaves & tawouk  garlic sauce.

TAHINA 
HUMMUS 

FALAFEL
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31 Dhs

34 Dhs

37.5 Dhs

43 Dhs

46 Dhs

وت ا ب�ي ز بي�ت
ا،جبنة عكاوي، فليفة حمرا،  ز صلصة بي�ت
. ي

صلصة الفطر، زيتون اسود وزع�ت لبنا�ز

ا مرغريتا ز بي�ت
ا،  جبنة موزاريال. ز صلصة البي�ت

ا الخضار ز بي�ت
، فطر طازج، زيتون اسود، بصل ابيض، فليفلة حمراء،  بروكلي
ا وصلصة الثوم. ز ة، صلصة البي�ت جبنة موزاريال، ذرة صغ�ي

ي
و�ز ا بيب�ي ز بي�ت

ا. ز ان، جبنة موزاريال، صلصة البي�ت ز ، جبنة بارم�ي ي
و�ز بيب�ي

ا 4 أجبان ز بي�ت
ان،  ز جبنة عكاوي، جبنة موزاريال، جبنة بارم�ي
ا. ز جبنة شيدر وصلصة البي�ت

Beirut Pizza
Sauce pizza, akkawi cheese, red capsicum,

mushroom sauted, black olive & lebanese thyme.

Margherita  Pizza
Pizza sauce, mozzarella cheese.

Vegetarian Pizza
Fresh broccoli, fresh mushroom, black olives, white onion, red 

capsicum, mozzarella cheese, baby corn, pizza sauce and garlic oil.

Pepperoni Pizza
Pepperoni, parmesan, mozzarella cheese, pizza sauce.

Four cheese
Akkawi cheese, parmesan, mozzarella and 

cheddar cheese, pizza sauce. 

Pizzas

CHICKEN 
TACO PIZZA

BEIRUT PIZZA

ا ن بي�ت
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ز الأسمر للرجيم. ا للعج�ي ز أضف 3 دراهم لبي�ت
Add only 3 Dhs for Brown Grain Diet Dough.

Chilli Pepperoni Pizza 
Pepperoni, parmesan, mozzarella cheese, joy sauce.

Calzone Chicken Quesadillas 
Marinated chicken strips, black olives, sauteed mushroom, 
green onion, parsley, jalapeno, mix cheese, arrabbiata sauce 

and guacamole sauce.

Chicken Pizza
Marinated chicken strips, sauteed mushroom, 

mozzarella cheese, red capsicum, garlic oil and pizza sauce.

Chicken Taco Pizza    
Marinated chicken strips, tortilla chips,

 mixed cheese, joy sauce & avocado sauce.

46 Dhs

47.5 Dhs

47.5 Dhs

54 Dhs

ي 
و�ز ا الحارة والبيب�ي ز بي�ت

ان، جبنة موزاريال، صلصة جوي. ز ،جبنة بارم�ي ي
و�ز بيب�ي

ا ز كساديا الدجاج بعجينة البي�ت
 ، ائح دجاج متبلة، زيتون اسود، فطر مشوي، بصل أخ�ز �ش
بقدونس، جالبينو، جبنة مشكلة، صلصة أربياتا 
. وصلصة الغواكامولي

ا الدجاج ز بي�ت
ائح دجاج متبلة، فطر مشوي، جبنة موزاريال،  �ش
ا. ز فليفلة حمراء، صلصة الثوم وصلصة البي�ت

ا الدجاج بالتاكو    ز بي�ت
ائح دجاج متبلة، رقائق التورتيال، خليط الجبنة، �ش
صلصة جوي وصلصة الأفوكادو.

CALZONE CHICKEN 
QUESADILLAS 

VEGETARIAN
PIZZA
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BAKER 
CHICKEN 
BIRYANI

BAKER’S VINE 
LEAVES WITH 
LAMB

Baked falafel

Plates

16.5 Dhs

14.5 Dhs

14.5 Dhs

  Chipotle Hummus Falafel
Baked falafel, hummus, lettuce, tomato, mint,

jalapeno and muhamara sauce.

Tahina Hummus Falafel
Baked falafel, hummus, lettuce, tomato, mint, 

turnip pickles and tahina sauce.

Labneh Falafel
Baked falafel, labneh, lettuce, tomato, turnip pickles, 

mint and tahina sauce.

  شيبوتلي حمص فالفل
فالفل مشوية، حمص، خس، طماطم، نعناع، 
هالبينو وصوص محمرة.

فالفل بالحمص والطحينة
فالفل مشوية، حمص، خس، طماطم، نعناع، مخلل 
لفت وصلصة طحينة.

فالفل باللبنة
فالفل مشوية، لبنة، خس، طماطم، مخلل لفت، 
نعناع وصلصة طحينة.

.Add only 2 Dhs for Brown Grain Diet Dough .ز الأسمر للرجيم أضف ٢ درهم للعج�ي

Grilled Kibbeh Meal
34 DhsKibbeh

Made of 200 gm of cracked wheat and finely ground lean 
beef stuffed with cooked minced beef, onions and flavored 

with Lebanese traditional spices.

كبة
200 غرام كبة محشوة باللحم الطازج المفروم،
البصل والبهارات اللبنانية التقليدية.

44 Dhs

55 Dhs

66 Dhs

42 Dhs

Pesto Chicken Alfredo 
Marinated chicken breast, baby corn, broccoli, fresh carrot, 

roasted garlic potato, black pepper powder, pesto,
mushroom sauce, vegetable oil.

   Baker’s Lamb & Rice 
Rice, 200gr of lamb & almond baked in light dough,

served with demi-glace sauce & yogurt with cucumber.

 Baker’s Vine Leaves with Lamb 
Vine leaves, lamb, fresh potato serving with salona sauce & yogurt.

 Baker Chicken Biryani
Marinated chicken breast, rice with green  & red capsicum, 

onion, salona sauce & biryani sauce.

بيستو دجاج الفريدو  
، جزر طازج، بطاطس محمرة بالثوم،  صدر دجاج متبل، ذرة، بروكلي
 . ي

فلفل أسود، بيستو، صوص الفطر، زيت نبا�ت

  رز خاروف الخباز
ي عجينة خفيفة، يقدم مع صلصة دومي 

رز، 200 غرام لحمة ولوز مطهي �ز
ز مع الخيار. غالس ول�ب

  ورق عنب الخباز مع اللحمة 
. ز ائح البطاطا الطازجة تقدم مع صوص صالونة ول�ب ورق عنب، لحمة، �ش

ي الخباز
  دجاج بريا�ز

صدر دجاج متبل، رز مع فلفل أخ�ز وأحمر، 
. ي

بصل، صوص صالونا وصوص بريا�ز

ز طازج. ل وخ�ب ز تقدم مع حمص بدبس الرمان، سلطة الم�ز
Served with Hommos dip & pomegranate molases, house Salad and fresh bread .

فالفل مشوية

كبة مشوية

وجبات
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Desserts

Drinks

Hot drinks
14 Dhs

14 Dhs

17 Dhs

17 Dhs

18 Dhs

18 Dhs

18 Dhs

18 Dhs

18 Dhs

18 Dhs

23 Dhs

5 Dhs

8 Dhs

D14/S10.5

12 Dhs

14 Dhs

18 Dhs

Tea
Chamomile

Espresso 
Turkish coffee 

Cappuccino
Caramel Macchiato 

شاي
بابونج
يسو اس�ب
قهوة تركية
كابوتشينو
كراميل ماكيتو

Juices

1 pc 11 Dhs

14 Dhs

23 Dhs

23 Dhs

23 Dhs

24 Dhs

) مياه معدنية )صغ�ي
وبات غازية م�ش
ز ل�ب

 ) مياه غازية )صغ�ي

3 Dhs

5 Dhs

8 Dhs

10.5 Dhs

Water (Small)

Soft Drinks
Yogurt

Sparkling Water (Small)

16 Dhs

17 Dhs

18 Dhs

23 Dhs

23 Dhs

Banana Milkshake
Oreo MilkShake

Strawberry Banana
Watermelon & Strawberry 

Pineapple Blue

ميلك شايك موز
ميلك شايك أوريو
فراولة وموز
بطيخ وفراولة
أناناس أزرق

Smoothies

GINGER CARROT GINGER ORANGE CARAMEL 
MACCHIATO

Fresh Mint Lemonade

Fresh WaterMelon

Fresh Carrot

Fresh Apple 

Fresh Orange

Fresh Strawberry 

Fresh Pineapple 

Ginger Carrot

Ginger Orange

Ever Green

Fresh Avocado 

ليمون بالنعناع طازج

بطيخ طازج

جزر طازج

تفاح طازج

برتقال طازج

فراولة طازج

اناناس طازج

زنجبيل بالجزر

تقال زنجبيل بال�ب

ايفر غرين

افوكادو طازج

Chocoba
Chocolate nutella with banana.

Chocolate cake
Cheese cake
Carrot cake

Kunafa
Kunafa dough, cheese, kunafa crumbs, sugar syrup.

Latayef
Baked Atayef dough, sweet cheese, mixed walnuts with 

brown sugar and blossom water served with honey dip.

شوكوبا
شوكول نوتيال مع موز.

كيك شوكول
ز كيك تش�ي
كروت كيك
كنافة
سميد، جبنة، عجينة الكنافة، قطر.

لطايف
عجينة قطايف مخبوزة، جبنة محالة، جوز 
مع سكر أسمر وماء الزهر يقدم مع العسل.

حلويات

وبات م�ش

وبات ساخنةعصائر م�ش

عصائر بالثلج
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600-546008
FOR DELIVERY

DUBAI BRANCHES
Al barsha

Silicon Oasis
Al tawar

Jumeirah
Mirdif

Dubai Investments Park

SHARJAH BRANCHES
Al Khan Street

University road
Sharjah University-Medical College

RAK BRANCH
Dhait South 

AJMAN BRANCH
Sheikh Ammar Street

ABU DHABI BRANCH
Manthora Street opposite Ministry of Finance

AL AIN BRANCH
Muwaiji’i Fort District

OMAN BRANCH
Muscat

 (AlMawaleh - Shati Al-Qurm
Al Maabilah - 18 November Street)

     for WhatsApp ordering

Designed by: S.P.G. www.spg-lb.com

www.onthewood.com   /onthewoodrest
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