THE ARABIC RESTAURANT MENU 18:00 to 23:00

المقبالت الباردة

COLD STARTER

Kale Wraps (lactose)

60.00

halloumi, pimento, honey, parsley, chickpeas
٦٠.٠٠

)لفائف الكرنـب (الالكتوز

 حمص,  بقدونس,  عسل,  فلفل كرزي, جبنة حلومي

Burrata (lactose)

90.00

zaatar, heirloom tomatoes, lime olive oil
٩٠.٠٠

)جبنه بوراتا (الالكتوز

 زيت الزيتون,  طماطم الهرليوم المعلقه,زعتر

Golden Beets (egg, lactose)

60.00

honey roasted, garlic mousse, grilled halloumi
٦٠.٠٠

) الالكتوز. الشمندر الذهبي (بيض

محمر بالعسل مع موس الثوم وجبنة حلومي المشوية
المازات البارده

COLD MEZZEH

Hummus

35.00

٣٥.٠٠

حمص

Stuffed Vine Leaves

35.00
ورق عنب بالزيت

٣٥.٠٠
Tabbouleh (gluten)

35.00

٣٥.٠٠

)تبولة (الغولتين

Fattoush (gluten)

35.00

٣٥.٠٠

)فتوش (الغولتين

Baba Ghanoush (nuts)

35.00

٣٥.٠٠

)بابا غنوج (المكسرات

Moutabel (lactose)

35.00

٣٥.٠٠

)متبل (الالكتوز

Labneh with Garlic (lactose)

35.00

٣٥.٠٠

)لبنة بالثوم (الالكتوز

Muhammara (gluten, nuts)

35.00

٣٥.٠٠

) المكسرات, محمرة (الغولتين

Individual Cold Platter (gluten, lactose, nuts)
hummus, labneh with garlic, muhammara, stuffed vine leaves, tabbouleh, baba ghanoush
٩٥.٠٠
HOT STARTER

Lentil Soup
٤٥.٠٠
Harira Soup (gluten)
٥٠.٠٠
Hummus Lamb (lactose)
٥٠.٠٠
Falafel (lactose)
٤٥.٠٠
Chicken Liver (lactose)
٤٥.٠٠

95.00

) المكسرات,  الالكتوز, طبق المقبالت البارده (الغولتين

 بابا غنوج.  تبوله.  ورق عنب بالزيت.  محمره.  لبنه بالثوم. حمص
المقبالت الساخنة

45.00
شوربة عدس
50.00
)حريره (الغولتين
50.00
)حمص باللحم (الالكتوز
45.00
)فالفل (الالكتوز
45.00
)كبدة دجاج (الالكتوز

45.00
حالقات الحبار المطفى (الالكتوز)
المازات الساخنه

35.00
فتة حمص (الغولتين  ,الالكتوز)
35.00
رقائق جبنة (بيض  ,الغولتين  ,الالكتوز)
35.00
فطائر السبانخ (المكسرات  ,الغولتين  ,الالكتوز)
35.00
جبنة حلومي مشوية (الالكتوز)
35.00
سمبوسك لحم الضأن (المكسرات  ,الغولتين  ,الالكتوز)
35.00
بطاطا حرة (الالكتوز)
35.00
كبة لحم (الغولتين  ,المكسرات)

)Calamari Mutafa (lactose
٤٥.٠٠
HOT MEZZEH

)Fattet Hummus (gluten, lactose
٣٥.٠٠
)Cheese Roll (egg, gluten, lactose
٣٥.٠٠
)Spinach Fatayer (gluten, lactose, nuts
٣٥.٠٠
)Grilled Halloumi (lactose
٣٥.٠٠
)Lamb Sambousek (gluten, lactose, nuts
٣٥.٠٠
)Potato Harra (lactose
٣٥.٠٠
)Kibbeh (gluten, nuts
٣٥.٠٠
)Individual Hot Platter (egg, gluten, lactose, nuts

100.00
طبق المقبالت الساخنه (بيض  ,الغولتين ,الالكتوز  ,المكسرات)

kibbeh, cheese roll, spinach fatayer, lamb sambousek , falafel
١٠٠.٠٠

كبه  .رقاقات جبنه  .فطاير سبانخ  .سمبوسك لحمه  .فالفل

المناقيش
45.00
عكاوي (المكسرات  ,الغولتين  ,الالكتوز)
45.00
زعتر (الغولتين)
45.00
لحم ضأن مفروم (الغولتين  ,الالكتوز)
45.00
جبنة حلومي (المكسرات  ,الغولتين  ,الالكتوز)
االطباق الرئيسية

125.00

MANAKEESH

)Akkawi (gluten, lactose, nuts
٤٥.٠٠
)Zaatar (gluten
٤٥.٠٠
)Minced Lamb (gluten, lactose
٤٥.٠٠
)Halloumi (gluten, lactose, nuts
٤٥.٠٠
MAIN COURSE

)Gradis Harra (lactose, shellfish
prawns, avocado, harra sauce, charcoal dust labneh

روبيان حار (الالكتوز  ,المحار والقشريات)

١٢٥.٠٠

روبيان  ,أفوكادو  ,صلصة الحارة  ,لبنة سوداء

120.00

)Wagyu Beef Fatteh (gluten, lactose
braised, chickpeas, yoghurt, pita crisps

فتة لحم الواجيو (الغولتين  ,الالكتوز)

١٢٠.٠٠

لحم الواجيو المطهو ببطئ  .حمص  .زبادي  .خبز مقرمش
85.00

)Grilled Boneless Chicken (egg, gluten, lactose
garlic mousse, gherkin pickles, mixed leaves, chili tahina

دجاج مسحب مشوي (بيض  .الغولتين  .الالكتوز)

٨٥.٠٠

مثومه  .مخلل الخيار  .اوراق مشكله يانعه  .طحينه حاره

85.00

)Portobello (lactose
roasted, verjus, argan oil, thyme and garlic

فطر بورتوبيللو (الالكتوز)

محمر مع الحصرم بزيت االرغان  ,الزعتر البري والثوم

٨٥.٠٠

75.00

)Baked Eggplant (lactose
musak’a sauce, feta, macerated cherry, mixed leaves

باذنجان المشوي بالفرن (الالكتوز)

٧٥.٠٠

صوص المشقعه  .جبنه الفيتا  .طماطم كرزيه متبله  .اوراق يانعه مشكله

175.00

)Grilled Lobster (gluten, lactose, shellfish
garlic, parsley, coriander butter, dill cream sauce

ام الروبيان المشوي (الغولتين  ,الالكتوز  ,المحار والقشريات)

١٧٥.٠٠

ثوم ،بقدونس  ,زبدة بالكزبرة  ,صلصة كريمة الشبت
120.00

)Grilled Hamour (fish, lactose
tahina sauce, tomato salsa, lime and garlic sauce

سمك هامور مشوي (الالكتوز  ,سمك)

صلصة طحينة  ,صلصة طماطم  ,صلصة الثوم باللمون االخضر
150.00

١٢٠.٠٠
)Short Rib Ouzi (lactose, nuts
oriental rice, cucumber yoghurt, pine seeds

أوزي اضالع لحم البقر (المكسرات  .الالكتوز )

١٥٠.٠٠

االرز العربي باللحم  .زبادي بالخيار  .صنوبر
طاجن

155.00
قطعة لحم  ,المشمش و البرقوق المجفف (المكسرات)
135.00
دجاج مغذى على الذرة  ,خضار الجــذريه الصغيرة و الزعفران (اللكتوز)
75.00
خضار الموسم  ،الليمون المخلل

Tajine
)lamb shank, dried prunes, apricot (nuts
١٥٥.٠٠
) corn-fed chicken, baby root vegetables, saffron (lactose
١٣٥.٠٠
spring vegetables, preserved home-made lemon
٧٥.٠٠
Royal Couscous

175.00
دجاج  ,ضأن  ,نقانق (الغولتين  ,الالكتوز)
130.00
دجاج (الغولتين  ,الالكتوز)
140.00
لحم ضأن (الغولتين  ,الالكتوز)
100.00
خضار (الغولتين  ,الالكتوز)
125.00

)chicken, lamb, sausage (gluten, lactose
١٧٥.٠٠
)chicken (gluten, lactose
١٣٠.٠٠
)lamb (gluten, lactose
١٤٠.٠٠
)vegetable (gluten, lactose
١٠٠.٠٠
)Sayadieh (fish, nuts
sea bass, sticky shallots, spiced rice

صيادية (سمك  ,المكسرات)

سمك القاروص  ,البصل محمر بالسكر  ,أرز ُمبهر

150.00

١٢٥.٠٠
)Mixed Grill (egg, gluten, lactose
lamb chops, lamb brochette, lamb kofta, shish taouk, arais

مشاوي مشكلة (بيض  ,الغولتين  ,الالكتوز)

ريش لحم الضأن  ,أسياخ لحم الضأن  ,كفتة الضأن  ,شيش طاوق  ,عرايس

120.00
ريش لحم الضأن (الغولتين  ,الالكتوز)
110.00
أسياخ لحم الضأن (الغولتين  ,الالكتوز)
100.00
كفتة الضأن (الغولتين  ,الالكتوز)
85.00
شيش طاوق (بيض  ,الغولتين  ,الالكتوز)

١٥٠.٠٠
)lamb chops (gluten, lactose
١٢٠.٠٠
)lamb brochette (gluten, lactose
١١٠.٠٠
)lamb kofta (gluten, lactose
١٠٠.٠٠
)shish taouk (egg, gluten, lactose
٨٥.٠٠

)Seafood Mixed Grill (fish, lactose, shellfish

210.00

lobster, scallops, tiger prawns, salmon, sea bass
مشاوي بحرية مشكلة (الالكتوز  ,المحار والقشريات  ,سمك)

٢١٠.٠٠

ام الروبيان  ,اسكالوب  ,روبيان المرقط  ,سلمون  ,سمك القاروص

أطباق التحلية

SWEET ENDINGS

Camel Milk Ice Creams

25.00

baklava (nuts), date and peanut, mango, chocolate, lotus caramel biscuit (nuts),
vanilla, pistachio (nuts), Arabic mastic (nuts), honey saffron
آيس كريم حليب الجمل

٢٥.٠٠

بقالوة )المكسرات(  ,تمر وفول سوداني  .مانجو  .شوكوالته  .بسكويت لوتس بالكراميل )المكسرات(,
الفانيليا  .فستق الحلبي )المكسرات(  ,مسكة عربية )المكسرات(  ,عسل بالزعفران
45.00

)Saffron and Date Delight (egg, gluten, lactose, nuts
moist date cake, saffron cream, lychee

كعكه الزعفران و التمر(بيض  ,الغولتين  ,الالكتوز  ,المكسرات)

٤٥.٠٠

كريمه الزعفران  .كعكة التمر الرطبه  .الليتشي

40.00

)Umm Ali (egg, gluten, lactose, nuts
puffed pastry, milk, cream, rose water, mixed nuts

ام علي (بيض  ,الغولتين  ,الالكتوز  ,المكسرات)

٤٠.٠٠

عجبينه الحلو الهشه  .حليب  .كريمه  .ماء الورد  .مكسرات

45.00

)Tiramisu (egg, gluten, lactose, nuts
coffee lady finger, mascarpone, cocoa powder

تراميسو (بيض  ,الغولتين  ,الالكتوز  ,المكسرات)

٤٥.٠٠

بسكويت بالقهوة  .جبنه المسكربونيه  .بودره الكاكاو

50.00

)Dark Emotion (egg, gluten, lactose, nuts
70% dark chocolate, aromatic vanilla cream

عاطفة الشوكوالتة (بيض  ,الغولتين  ,الالكتوز  ,المكسرات)

٥٠.٠٠

شوكوالته داكنة  , %70عطر كريم الفانيليا
45.00

)Orange and Almond Delight (egg, gluten, lactose, nuts
dark chocolate and milk ganache, roasted almond, orange chips

كعكة البرتقال واللوز (بيض  ,الغولتين  ,الالكتوز  ,المكسرات)

٤٥.٠٠

شوكوالتة داكنة  ,جاناش الحليب  ,اللوز المحمص ورقائق البرتقال
القهوة
25.00

COFFEE

Ristretto
short espresso

ريستريتو

٢٥.٠٠

قدح صغير من االسبريسو

25.00

Short Black
single espresso

شورت بالك

٢٥.٠٠

سينجل اسبريسو
25.00

Doppio
double espresso

دوبيو

٢٥.٠٠

دبل اسبريسو

25.00

Macchiato
espresso, foamed milk

ماكياتو

اسبريسو ،حليب مخفوق

٢٥.٠٠

Long Black

25.00

espresso, hot water
٢٥.٠٠

لونج بالك

 ماء ساخن،اسبريسو
Café Latte

25.00

espresso, steamed milk
٢٥.٠٠

كافيه التيه

 حليب مبخر, اسبريسو
Cappuccino

25.00

espresso, steamed milk foam
٢٥.٠٠

كابوتشينو

 رغوة حليب مبخر, اسبريسو
Flat White

25.00

espresso, micro-foamed milk
٢٥.٠٠
Arabic Coffee

فالت وايت

 حليب مخفوق برغوة قليلة, اسبريسو
35.00

finely ground coffee , hot water
٣٥.٠٠

قهوة تركية

 ماء ساخنة،قهوة مطحونة ناعمة
Turkish Coffee

35.00

finely ground coffee , hot water
٣٥.٠٠

قهوة تركية

 ماء ساخنة،قهوة مطحونة ناعمة
HOT TEA

1001 Nights

الشاي الساخن
20.00

black tea, orange peels
٢٠.٠٠

ألف ليلة وليلة

 قشر البرتقال, شاي أسود
Celebration

20.00

black tea, chocolate. macadamia nuts
٢٠.٠٠

سيلبريشن

 مكسرات مكداميا.  شوكوالته, شاي أسود
Masala Chai

20.00

black tea , cardamom , ginger , star anise
٢٠.٠٠
Cheikh Blend

ماساال شاي

 يانسون,  زنجبيل,  هال, شاي أسود

20.00

green tea, pineapple, ginger
٢٠.٠٠

خلطة الشيخ

 زنجبيل.  أناناس. شاي أخضر
Happy Forest

20.00

hibiscus, rosehip, apple bits, grape, sour cherries
٢٠.٠٠

هابي فوريست

 كرز حامض.  عنب.  قطع التفاح.  وردة المسك. كركديه

Zaatar Digest

20.00

thyme
٢٠.٠٠

زعتر دايجست
زعتر

Chamomile Breeze

20.00

chamomile, lemongrass, rosehip, peppermint
٢٠.٠٠

كاموميل بريز

 نعناع,  وردة المسك,  أوراق الليمون, بابونج

Ginger Calm

20.00

ginger, orange and lemon peel, liquorice, mint, lemongrass
٢٠.٠٠

جينجر كالم

 أوراق الليمون,  نعناع,  عرقسوس,  قشر الليمون والبرتقال, زنجبيل

Royal Assam

20.00

black tea
٢٠.٠٠

رويال أسام

شاي أسود

Royal Breakfast

20.00

black tea
٢٠.٠٠

رويال بريكفاست

شاي أسود

Green Tea Curls

20.00

green tea
٢٠.٠٠

جرين تي كيرلز
شاي أخضر

Verbana Mint

20.00

verbena, mint
٢٠.٠٠

فيربينا مينت

 نعناع. ‘زهر ساق الحمام ’فيربينا
Moroccan Tea

35.00

green tea, spearmint leaves, sugar
٢٠.٠٠

الشاي المغربي

 سكر.  نعناع, شاي أخضر

الشاي المثلج

ICED TEA

Mint Lime

35.00

moroccan nights tea, lemon iced tea syrup, mint syrup, mint leaves
٣٥.٠٠

اليم بالنعناع

 أوراق النعناع,  شراب النعناع,  شراب الشاي المثلج بالليمون، شاي موراكن نايتس

Lemon

35.00

black tea, lemon juice, lemon iced tea syrup
ليمون

٣٥.٠٠

 شراب الشاي المثلج بالليمون,  عصير ليمون, شاي أسود

Blue Orange

35.00

chamomile breeze tea, passion fruit, fresh orange juice, blue curaçao syrup
٣٥.٠٠

بلو أورانج

 شراب بلو كوراساو,  عصير البرتقال الطازج,  باشن فروت, شاي كاموميل بريز

Masala Chai

35.00

masala chai tea, chai tea syrup, lemon juice
٣٥.٠٠

شاي ماساال

 عصير الليمون,  شراب الشاي الهند, شاي ماساال
مشروبات مبتكرة

INSPIRED DRINKS

Candy Cosmo

45.00

cranberry juice, orange juice, lime juice, candy floss
٤٥.٠٠

كاندي كوزمو

 غزل بنات,  عصير اليم,  عصير برتقال, عصير التوت البري

Sichuan Julep

45.00

mango juice, lime juice, agave syrup, mint, sichuan pepper, chili flakes
٤٥.٠٠

سيشوان جوليب

 رقائق الفلفل,  صلصة الفلفل, نعناع,  شراب األغاف,  عصير اليم, عصير مانجو
Berries

45.00

cranberry juice, raspberries, blackberries, lemon juice, agave syrup , soda
٤٥.٠٠

التوت

 صودا,  شراب األغاف,  عصير الليمون،  توت أسود,  توت العليق, عصير التوت البري

Cucumber Watermelon

35.00

watermelon juice, cucumber syrup, lemon juice, soda
٣٥.٠٠
Lemon Mint

شراب الخيار والبطيخ

 صودا,  عصير ليمون,  شراب خيار،عصير بطيخ
35.00

lemon juice, mint leaves, sugar syrup, soda
٣٥.٠٠
Passion Orange

الليمون والنعناع
 صودا,  محلول سكر,  أوراق النعناع, عصير ليمون
35.00

orange juice, passion fruit, passion fruit purée
٣٥.٠٠

البرتقال مع فاكهة الباشن

 محلول فاكهة الباشن,  باشن فروت, عصير برتقال
Mojito

35.00

lemon juice, lime, sugar syrup, soda
٣٥.٠٠
Pina Colada

موخيتو

 صودا,  محلول سكر,  ل الليمون االخضر, عصير ليمون

35.00

pineapple juice, coconut milk, sugar syrup
٣٥.٠٠

بينا كوالدا

 محلول سكر,  حليب جوز الهند, عصير أناناس
Milk Shake

35.00

vanilla ice cream, milk, vanilla syrup
٣٥.٠٠

حليب االتشاك

 شراب الفانيال,  حليب, آيس كريم بالفانيليا
FRESH JUICES

25.00

orange, grapefruit, watermelon, pineapple, mango, green apple, carrot
٢٥.٠٠

عصائر طازجة

 جزر,  تفاح أخضر، مانجو,  أناناس، بطيخ,  جريب فروت, برتقال

20.00

CARBONATED DRINKS

coke, coke light, , sprite, sprite light, Fanta, ginger ale, tonic, soda
٢٠.٠٠

مشروبات غازية

 صودا,  مياه الزنجبيل الغازية,  فانتا,  سبرايت اليت,  سبرايت,  كوك اليت, كوك
NON-ALCOHOLIC WINE PER BOTTLE

Thomas & Scott Noughty Chardonnay, 750 ml
١٩٥.٠٠
Espora Chardonnay, 750 ml
١٦٥.٠٠
Espora Cabernet Sauvignon, 750 ml
١٦٥.٠٠

195.00
 مل٧٥٠ نبيذ توماس الفوار
165.00
 مل٧٥٠ نبيذ اسبو ار االبيض
165.00
 مل٧٥٠ نبيذ اسبو ار االحمر

NON-ALCOHOLIC BEER PER BOTTLE

OPA Malt, 330 ml
٣٥.٠٠
St. Peters Gold Blonde, 330 ml
٣٥.٠٠

35.00
 مل٣٣٠ وبا
ّ شراب شعير َأو
35.00
 مل٣٣٠ شراب شعير سنت بيتر

AL BAIT WATER

Still , 500 ml
١٠.٠٠
Still , 1000 ml
١٥.٠٠
Sparkling , 500 ml
١٥.٠٠

10.00
 مل500 مياه عادية
15.00
 مل1000 مياه عادية
15.00

Sparkling , 1000 ml

 مل500 فوارة
ّ مياه
20.00

٢٠.٠٠

مل1000 فوارة
ّ مياه

All prices are inclusive of taxes and service charge.

.جميع األسعار شاملة الضرائب ورسوم الخدمة

