
سجق
مقانق

كرات الكفتة 
طاجن سمك

Sojok

Makanek

kafta boule

Fish tajen

$6.50
$6.50
$6.50
$7.50

$6.50
$6.50
$6.50
$6.50

Moujadara w bean

Chicken mousakhan

Habra mtafayeh 

Hommos  awarma

Hot Mezza
مجدرة لوبياء
 مسخن دجاج
هبرة مطفاية

حمص قاورمة

حمص 
متبل
سلق

ورق عنب بالزيت

Hommos

Moutabal

Selek

Vine leaves in oil 

مازات باردة 
$3.00
$3.00
$3.00
$3.00

$3.00
$3.00
$3.00
$3.00

مازات ساخنة

$14.00 HOT MEZZA COMBO TRAYصينية مازات ساخنة CHOOSE 5 ITEMS   اختر 5 أصناف

CHOOSE 5 ITEMSصينية مازات باردة COLD MEZZA COMBO TRAY  اختر 5 أصناف $7

Chicory in oil

Chard green leaves

Goat labneh

هندباء
سلق باللوبية

لبنة ماعز

Cold Mezza

Moughrabieh مغربية

فالفل
بطاطا بالكزبرا

$4.00
$4.00

Falafel
Batata b kzbara

DAILY



Grilled مشاوي

باستا

DAILY

Chicken stroganoff with rice

Beef stroganoff with rice

Chicken curry with rice

Chicken escalope with potatoes & vegetables

Chicken parmigiana with french fries

Chicken mushroom with potatoes & vegetables

ستروغونوف دجاج مع االرز
ستروغونوف لحمة مع االرز

دجاج بالكاري مع االرز
اسكالوب دجاج مع البطاطا والخضار

بارميجانا دجاج مع البطاطا
دجاج بالفطر مع البطاطا والخضار

$8.00
$10.00
$8.00
$10.00
$10.00
$10.00

Tabouleh

Fatouch

Turkish salad

تبولة
فتوش

سلطة تركية

$2.00
$2.00
$3.25

مشاوي مشكلة (1كغ)

سيخ لحمة شقف
سيخ كفتة

سيخ طاووق

( 3 لحمة, 3 طاووق,4كفتة ,
 صحن بطاطا, 1 صفيجة كفتة )

$10.00
$12.00
$14.00
$12.00
$5.00
$3.50
$2.50
$28.00
$35.00

(3meat, 3 tawook, 4kafta, 
Potato plate, kafta Sfiha)

 

Saladسلطة

Tawook plate

Mixed grill plate (one person)

Grilled meat plate

Kafta plate

Meat skewer

Kafta skewer

Tawook skewer

Mixed grill (1 kg)

صحن طاووق
صحن مشاوي  مشكل

صحن لحمة شقف
صحن كفته

Mixed grill plate صحن مشاوي مشكلة

PASTA
Penne Arabiata

Spaghetti Bolognese

Spaghetti Provençale 1881

Tagliatelle Fettuccine Alfredo

Farfalle Pesto

بيني أرابياتا
سباغيتي بولونيز

سباغيتي بروفانسيال 1881
تاغليتللي فيتوتشيني ألفريدو

فارفيللي باستو

$5.00
$5.00
$4.50
$6.50
$6.50



الطبق الرئيسيالوجبة الكاملة

DAILY MENU MAY             2023 الطبق اليومي  ايار

Combo MealMain Course

االثنين 1 ايار
بامية باللحمة واالرز

ضلع دجاج مع االرز

الثالثاء 2 ايار
فاصوليا باللحمة مع االرز بالشعيرية

دجاج مسحب بالثوم والبطاطا

االربعاء 3 ايار
كسكس مغربي باللحم

دجاج مع البطاطا بالفرن

الخميس 4 ايار
لوبياء مع اللحمة واالرز

مغربية دجاج

الجمعة 5 ايار
باذنجان شيخ المحشي مع االرز

ملوخية دجاج مع االرز

السبت 6 ايار
كبة بالصينية مع الخيار واللبن

منسف دجاج مع الصلصة او اللبن 

االحد 7 ايار
ورق عنب باللحمة مع الكستاليتا

شاورما دجاج مع البطاطا

االثنين 8 ايار
كبة لبنية مع االرز

فاصوليا حمراء بالدجاج مع االرز بالشعيرية

الثالثاء 9 ايار
عكوب باللحمة مع االرز بالشعيرية

سمكة حرة طرابلسية

االربعاء 10 ايار
داوود باشا مع االرز
ضلع دجاج مع االرز

MONDAY 1 MAY
Okra with meat and rice
Chicken Stew with white rice

TUESDAY 2 MAY
Beans with meat and rice vermicelli
boneless chicken garlic and fries 

WEDNESDAY 3 MAY
morocon couscous with meat
Chicken & potatoes in oven

THURSDAY 4 MAY
Green beans with meat and rice vermicelli
Chicken moughrabiyeh with sauce

FRIDAY 5 MAY
Eggplant cheikh al- mehcheh with rice
Chicken mouloukhiyeh with rice

SATURDAY 6 MAY
Roasted kebbeh with yogurt
Chicken manssaf with sauce or yogurt 

SUNDAY 7 MAY
Stuffed vine leaves with lamb chops
Chicken shawarma with potatoes

MONDAY 8 MAY
Kebbeh labaniyeh with rice
Red beans with chicken, vermicelli rice

TUESDAY 9 MAY
Akoub with meat with vermicelli rice
Spicy fish ( Tripoli style)

WEDNESDAY 10 MAY
Daoud bacha with rice
Chicken Stew with white rice

$8.00
$8.00

$11.00
$11.00

$10.00
$8.00

$13.00
$11.00

$8.00
$10.00

$11.00
$13.00

$10.00
$8.00

$13.00
$11.00

$12.00
$10.00

$15.00
$13 .00

$10.00
$8.00

$13.00
$11.00

$8.00
$8.00

$11.00
$11.00

$10.00
$8.00

$13.00
$11.00

$8.00
$8.00

$11.00
$11.00

$8.00
$8.00

$11.00
$11.00



الطبق الرئيسيالوجبة الكاملة

DAILY MENU MAY             2023 الطبق اليومي  ايار

Combo MealMain Course

الخميس 11 ايار
سبانخ باللحمة مع األرز

مقلوبة دجاج

الجمعة 12 ايار
كفتة وبطاطا مع االرز

فريكة دجاج مع الصلصة او اللبن

السبت 13 ايار
كبة مشوية مع المتبل

منسف دجاج مع الصلصة او اللبن 

االحد 14 ايار
ورق عنب باللحمة مع الكستاليتا

دجاج مسحب بالثوم والبطاطا

االثنين 15 ايار
كبة ارنبية مع االرز

سمك حّرة بيروتية مع أرز

الثالثاء 16 ايار
لبن امو مع االرز

ملوخية دجاج مع االرز

االربعاء 17 ايار
لوبياء مع اللحمة واالرز
مغربية دجاج مع الصلصة

الخميس 18 ايار
بازالء مع اللحمة واالرز

فريكة دجاج مع الصلصة او اللبن

الجمعة 19 ايار
بامية باللحمة واالرز

فاصوليا حمراء بالدجاج مع االرز بالشعيرية

السبت 20 ايار
كبة مشوية مع المتبل

شاورما دجاج مع البطاطا

THURSDAY 11 MAY
Meat spinach with rice
Chicken makloubeh

FRIDAY 12 MAY
Kafta & potatoes with rice
Chicken frikeh with sauce or yogurt

SATURDAY 13 MAY
Grilled kebbeh with moutabal
Chicken manssaf with sauce or yogurt 

SUNDAY 14 MAY
Stuffed vine leaves with lamb chops
boneless chicken garlic and fries 

MONDAY 15 MAY
Kebbeh arnabiyeh with rice
fish harra beirutieh with rice

TUESDAY 16 MAY
Laban emmo with rice
Chicken mouloukhiyeh with rice

WEDNESDAY 17 MAY
Green beans with meat and rice
Chicken moughrabiyeh with sauce

THURSDAY 18 MAY
green peas and meat stew with rice
Chicken frikeh with sauce or yogurt

FRIDAY 19 MAY
Okra with meat and rice
Red beans chicken stew with rice

SATURDAY 20 MAY
Grilled kebbeh with moutabal
Chicken shawarma with potatoes

$10.00
$8.00

$13.00
$11.00

$8.00
$8.00

$11.00
$11.00

$10.00
$8.00

$13.00
$11.00

$10.00
$8.00

$13.00
$11.00

$10.00
$8.00

$13.00
$11.00

$12.00
$10.00

$15.00
$13.00

$8.00
$8.00

$11.00
$11.00

$8.00
$8.00

$11.00
$11.00

$10.00
$8.00

$13.00
$11.00

$10.00
$10.00

$13.00
$13.00



-All take away orders and dine-in main course do not include juices
-All dine-in full meals include: fresh juice, salad, hummos
-Meals are served starting 12 pm till 5 pm
-BBQ platters available on demand till 5 pm
- V.A.T included

-جميع الطلبات الخارجية والطبق الرئيسي داخل الصالة ال تتضمن السلطة والحمص بالطحينة
-الوجبات الكاملة تتضمن العصير الطازج، السلطة والحمص بالطحينة

-تقدم الوجبات من الساعة 12 ظهرًا ولغاية 5 بعد الظهر
-مشاوي عند الطلب حتى 5 مساًء

-هذه األسعار تشمل القيمة  المضافة

الطبق الرئيسيالوجبة الكاملة

DAILY MENU MAY             2023 الطبق اليومي  ايار

Combo MealMain Course

 االحد 21 ايار
ورق عنب باللحمة مع الكستاليتا

دجاج مسحب بالثوم والبطاطا

االثنين 22 ايار
فاصوليا خضراء باللحم واألرز

دجاج شرقي بروفينسيال

الثالثاء 23 ايار
كبة بالصينية مع الخيار واللبن

دجاج بالصينية مع البطاطا 

االربعاء 24 ايار
منسف لحمة مع الصلصة او اللبن

مقلوبة دجاج

الخميس 25 ايار
كوسا باللبن مع اللحمة 

منسف دجاج مع الصلصة او اللبن 

الجمعة 26 ايار
داوود باشا مع االرز

مغربية دجاج مع الصلصة

السبت 27 ايار
كبة بالفرن مع البصل والمكسرات

شاورما دجاج مع البطاطا

 االحد 28 ايار
ورق عنب باللحمة مع الكستاليتا

دجاج مسحب بالثوم والبطاطا

االثنين 29 ايار
كوسا باللحمة مع البندورة

ملوخية دجاج مع االرز

الثالثاء 30 ايار
ملفوف أبيض مع لحم غنم

فريكة دجاج مع الصلصة او اللبن

االربعاء 31 ايار
شيش برك مع المجدرة

ضلع دجاج مع االرز

SUNDAY 21 MAY
Stuffed vine leaves with lamb chops
boneless chicken garlic and fries 

MONDAY 22 MAY
Green fava beans with meat and rice
Oriental chicken provencial

TUESDAY 23 MAY
Roasted kebbeh with  yogurt
Chicken in oven with potatoes

WEDNESDAY 24 MAY
Meat oriental style with sauce or yogurt
Chicken makloubeh

THURSDAY 25 MAY
Baby marrow & meat with yogurt
Chicken manssaf with sauce or yogurt 

FRIDAY 26 MAY
Daoud bacha with rice
Chicken moughrabiyeh with sauce

SATURDAY 27 MAY
kebbeh in oven with onion and nuts
Chicken shawarma with potatoes

SUNDAY 28 MAY
Stuffed vine leaves with lamb chops
boneless chicken garlic and fries 

MONDAY 29 MAY
Baby marrow & meat with tomatoes
Chicken mouloukhiyeh with rice

TUESDAY 30 MAY
white cabbage with lamb meat
Chicken frikeh with sauce or yogurt

WEDNESDAY 31 MAY
Chich bourak with moujadara
Chicken Stew with white rice

$10.00
$8.00

$13.00
$11.00

$12.00
$10.00

$15.00
$13.00

$10.00
$10.00

$13.00
$13.00

$8.00
$8.00

$11.00
$11.00

$8.00
$10.00

$11.00
$13.00

$10.00
$8.00

$13.00
$11.00

$5.00
$8.00

$8.00
$11.00

$12.00
$10.00

$15.00
$13.00

$5.00
$8.00

$8.00
$11.00

$10.00
$8.00

$13.00
$11.00

$5.00
$8.00

$8.00
$11.00


