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MAIN COURSE  PIZZA 

KIDS MENU 

Rez Bhaleeb Pasta
37 معكرونة رز بحليب

pasta, chicken pieces, cheddar cheese, butter cheese, special sauce
مكرونة ، دجاج، جبنة شيدر ، جبنة زبدة ، صلصة خاصة

Rice With Beef
ا�رز مع لحم البقر 40

Rice With Chicken
ا�رز مع الدجاج 40

Rice With Shrimp
ا�رز مع الروبيان 40

Tomato, onion, green pepper
الطماطم والبصل والفلفل ا�خضر

Chicken Breast Grilled
صدر دجاج مشوي 44

Grilled chicken breast with your choice of fries or steamed vegetables
صدر دجاج مشوي مع اختيارك من البطاطا المقلية أو الخضار المطهوة على البخار

Grilled Salmon
سلمون مشوي 69

Grilled Salmon with steamed vegetables and Special sauce
سمك السلمون المشوي مع الخضار المطهوه على البخار والصلصه الخاصة

Noodles With Beef
نودلز مع لحم بقري 34

Noodles With Chicken
نودلز مع دجاج 31

Noodles With Shrimp
نودلز مع روبيان 45

Noodles With Vegetable
نودلز مع خضار 30

Noodles, capsicum, cabbage, mushroom, ginger (asian sauce)
نودلز ، فليفلة ، كرنب ، فطر ، زنجبيل (صلصة آسيوية)

Stir Fry With Beef
ستير فراي مع لحم بقري 34

Stir Fry With Chicken
ستير فراي مع دجاج 31

Stir Fry With Shrimp
ستير فراي مع روبيان 45

Stir Fry With Vegetable
ستير فراي مع خضار 30

Broccoli, onion, cabbage, capsicum, mushroom and steamed rice (special thai sauce)
بروكلي ، بصل ، ملفوف ، فليفلة ، فطر و أرز مطبوخ على البخار (صلصة تايالندية خاصة)

Stir FryNoodles

Marguarita
مارغريتا 27

Italian tomato sauce, mozarella cheese, olive oil, oregano
صلصة الطماطم االيطالية ، جبنة موزاريال ، زيت زيتون ، اوريجانو

Pepperoni
ببروني 33

Italian tomato sauce, mozarella cheese, olive oil, oregano, pepperoni, parmesan
صلصة الطماطم ا£يطالية ، جبنة موزاريال ، زيت زيتون  ، أوريغانو ، بيبروني ، بارميزان

Four Cheese
أربعة جبنة 33

Pizza sauce, mozarella cheese, cheddar cheese, kashkawan cheese, parmesan
صلصة البيتزا ، جبنة موزاريال ، جبنة شيدر ، جبنة قشقوان ، بارميزان

Veggie
الخضروات 33

Italian tomato sauce, mozarella cheese, olive oil, green capsicum, black oliver , fresh 
mushroom, tomato cherry

صلصة طماطم إيطالية ، جبنة موزاريال ، زيت زيتون ، فلفل أخضر ، زيتون  أسود ، فطر طازج ، كرز طماطم

Burger Slider (2 pcs)
ساليدر برقر (٢ قطع) 34

One classical and one cheddar cheese 
 البرغر التقليدي, البرغرمع جبنة الشيدر

Chicken finger (3pcs)
اصابع الدجاج المقلي 26

Crispy chicken �nger
اصابع الدجاج المقرمش

Chicken Melt
تذويبة الدجاج 45

Beef Melt
تذويبة اللحم البقري 51

Shrimp Melt
تذويبة الروبيان 59

Vegetable Melt
تذويبة الخضار 41

with green pepper, tomato, onion, mozarella cheese and mayo baked in the oven on 
a �at pita bread

مع الفلفل ا�خضر والطماطم والبصل وجبنة الموزاريال والمايونيز المخبوزة في الفرن على 
خبز البيتا المسطح

Chicken Popcorn

Soft Drinks
المشروبات الغازية 5

7up, Pepsi, Mountain Dew, Mirinda
 سفن أب ، بيبسي ، ماونتن ديو ، ميريندا

Water
ماء 3

Orange
برتقال 18

Avocado
ا�فوكادو 18

Lemon Mint
ليمون نعناع 18

Mojito Passion Fruit
موهيتو باشن فروت 23

Mojito Strawberry
موهيتو الفراولة 23

Mojito Pomegranate
موهيتو الرمان 23

Mojito Lemon
23 موهيتو الليمون

Mojito Blueberry
موهيتو التوت 25

DRINKS 

Chicken Popcorn 
26 دجاج البوبكورن

Crispy Chicken Balls
كرات الدجاج المقرمش

Potato wedges 
17 شرئح البطاطا

Seasoned potato wedges
شرئح البطاطا المقرمشة

French Fries
13 بطاطا مقلية

Curly Fries
18 بطاطا كيرلي

Onion Ring
حلقات البصل 20



SALADS


SOUP


Quinoa Salad
سلطة الكينوا 39

White quinoa cherry tomato, avocado, pomegranate, lola 
rossa lola verde (mustard lemon dressing)

طماطم الكينوا الكرز ا�بيض ، ا�فوكادو ، بومجرانت ، لوال 
روسا لوال فيردي (صلصة الخردل بالليمون)

Chicken Caesar Salad
سلطة سيزر بالدجاج 37

Grilled chicken ,romaine lettuce, parmesan cheese, home 
made crouton (Caesar dressing)

دجاج مشوي ، خس روماني ، جبنة البارميزان ، خبز كروتون 
(صلصة السيزر)

Fattoush Salad
سلطة فتوش 24

Romaine lettuce, cherry tomato, mint, cucumber,  
raddish, onion, crispy bread, (Pomegranate dressing)

خس روماني ، طماطم كرزية ، نعناع ، خيار ، رديش ، بصل ، 
خبز مقرمش ، (صلصة الرمان)

Souflaki Salad (Beef)
سلطة سوفالكي (لحم بقر) 39

Romaine lettuce, tomato, onion, feta cheese, (chef 
special dressing) your choice

خس روماني ، طماطم ، بصل ، جبنة فيتا ، (صوص خاص)

Souflaki Salad (Chicken)
سلطة سوفالكي (دجاج) 35

Romaine lettuce, tomato, onion, feta cheese, (chef 
special dressing) your choice

خس روماني ، طماطم ، بصل ، جبنة فيتا ، (صوص خاص)

Souflaki Salad (Shrimp)
سلطة سوفالكي (روبيان) 45

Romaine lettuce, tomato, onion, feta cheese, (chef 
special dressing) your choice

خس روماني ، طماطم ، بصل ، جبنة فيتا ، (صوص خاص)

Lentil Soup
شوربة العدس 27

Red lentil, onion, tomato, carrots, potato, bay leaves, 
pepper, fresh cream

عدس أحمر ، بصل ، طماطم ، جزر ، بطاطا ، أوراق الغار ، 
فلفل ، كريمة طازجة

Rice Pudding Classical
رز بحليب الكالسيكية

16

Rice Pudding Issmalieh
رز بحليب  عصمليه

24

Rice Pudding Brulle
رز بحليب برول

21

STARTERS
 Buffalo Wings (7 Pcs)

بوفالو وينجز (٧ قطع) 34

American style chicken wings coated with vinegar 
cayenne pepper 

أجنحة الدجاج على الطريقة ا�مريكية مع الفلفل الحار 

Fried Shrimp
الروبيان المقلي 27

Deep fried to golden crisp shrimps (cocktail sauce)
مقلية روبيان ذهبي مقرمش (صلصة الكوكتيل)

Chicken Finger
اصابع الدجاج 37

6 pcs crispy fried chicken �ngers served with french fries, 
garlic sauce

٦ قطع أصابع دجاج مقرمشة تقدم مع البطاطس المقلية ، 
صلصة الثوم

Sambousek 6 pcs
سمبوسة ٦ قطع 34

6 pcs of spinach or cheese or meat served with salad
٦ قطع من السبانخ أو جبنه أو اللحم تقدم مع السلطة

Fried Kibbie 6pcs
كبة مقلية  ٦ قطع 25

Grilled Halloumi 6pcs
حلومي مشوي ٦ قطع 19

Mozarella Stick 6pcs
أصابع الموزيريال ٦ قطع 19

SANDWICHES


Philadelphia Sandwiches
فيالدلفيا ساندويتش 34

Grilled beef, onion, capsicum, mushroom, cheese
لحم بقر مشوي ، بصل ، فليفلة ، فطر ، جبنة

Halloumi Sandwiches
حلومي ساندويتش 34

Grilled halloumi cheese, cucumber, sauce
جبنة حلوم مشوية ، خيار ، صلصة

Chicken Sandwiches
ساندوتش دجاج 39

Slice chicken  breast lettuce, tomato, onion, mayo served 
with a bun french fries

سيليس صدر دجاج ، طماطم ، بصل ، مايونيز يقدم مع 
البطاطس المقلية

Fajita Chicken
فاهيتا الدجاج 27

Grilled chicken breast, onion, capsicum, mushroom, cheese
صدر دجاج مشوي ، بصل ، فليفلة ، فطر ، جبنة

Philly Steak
فيلي ستيك 34

Beef steak, romaine lettuce, cheese onion, mushroom, 
tomato, capsicum (barbecue or teriyaki sauce)

ستيك لحم بقر ، خس روماني ، بصل جبن ، فطر ، طماطم ، 
فلفل حار (شواء أو ترياكي صلصة)

Shish Taouk
شيش طاووق 20

Grilled taouk, fries, with chef speciality sauce, 
pickles, tomato

طاووق مشوي ، بطاطا مقلية ، مع صوص الشيف 
التخصصي ، مخلل ، طماطم

Beef Wrap Sandwich 
شطيرة لحم البقر 43

Shrimp Wrap Sandwich
شطيرة مع الروبيان 54

Chicken Wrap Sandwich
شطيرة ساندويتش دجاج 40

Curly fries, potato, lettuce
بطاطا مقلية ، بطاطا ، خس

Half Pound Cheese Burger
نصف رطل تشيز برغر 45

Beef patty with lettuce, tomato, onion, pickles cheddar 
cheese and mayo served with a bun french fries

فطيرة لحم بقري مع طماطم ، طماطم ، بصل ، مخلل جبنة 
شيدر و مايونيز تقدم مع البطاطا المقلية

Rez Bhaleeb French Fries
بطاطس رز بحليب 26

French fries, chicken pieces, cheddar cheese, butter 
cheese, special sauce

بطاطا مقلية ، قطع دجاج ، جبنة شيدر ، جبنة زبدة ،
صلصة خاصة

Quinoa Salad

Caesar Salad

Prices are 5% Value Added Tax excluded ا�سعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ٥٪

Fajita Chicken

Philly Steak

Gyro Sandwich

Shish Taouk

Angus Burger
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Angus Burger
انجوس برجر 39

Black angus beef, caramelized 
onion, cheddar cheese, pickles, 
mushroom, potato bun, french fries

لحم أنجوس ، بصل محفوظ ، جبنة 
شيدر ، مخلل ، فطر ، خبز بطاطس ، 

بطاطا مقلية

Gyro
قايرو 34

Beef doner, tomato, romaine 
lettuce, cream cheese, onion

خس   ، طماطم   ، دونر  بقر  لحم 
روماني ، جبنة كريمية ، بصل

Burrito
بوريتو 34

Rice, romaine lettuce, onion, 
tomato sauce, sour cream, re�ned 
beans, raspberry bread with your 
choice of beef, chicken.

 ، البصل   ، الروماني  الخس   ، ا�رز 
القشدة   ، الطماطم  صلصة 
خبز   ، المكررة  الفاصوليا   ، الحامضة 
التوتيا مع اختيارك من اللحم البقري 

، الدجاج

Buffalo Wings

DESSERTS 


