
 تشمل قائمة األسعار لدينا ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٪5 وفًقا
لتعليمات القواعد الجديدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

Our Menu Prices Include 5% VAT As Per UAE 
New Rules Implementation



Kavurmali 
Egg
Fried Beef and 
Egg 

بيض مشوي
لحم مقلي مع بيض

29

Gozleme
cheese or potato 
or minced meat, 
cucumber, tomato, 
vegetables, flour

غوزلمي
 جبنة او بطاطا او لحمة

 مفرومة، خيار، بندورة،
خضار، طحين

18

Pastirma with 
Egg
Egg with Sliced 
spicy Beef 

 بسطرمة مع
بيض

 بيض مع شرائح اللحم
الحار

26

Menemen
Tomato, pepper, butter,  
egg and spices 

مينيمين
 بندورة، فليفلة، زبدة،

بيض مع البهارات

20

~ BREAKFAST ~



Home style  
Breakfast 
(for single person)

35 افطار البيت 
للشخص الواحد

Egg, Fried Potato, Cherry 
Jam, Honey Cream, Olive, 
Cheese Plater

  بيض، بطاطا مقلية، مربى الكرز،
كريم العسل ، زيتون، صحن اجبان



Serpme Village 
Breakfast (for 2 
person)

65  افطار القرية التركية
   لشخصين

Cherry Jam,Quince Jam, 
Cheese Platter, Honey with 
white cream, Olives, eggs, 
Dry Apricot, Tahina Molasses, 
Fruits, Sujuk, Cheese Roll

 مربى الكرز، مربى السفرجل، طبق
 الجبن، عسل مع كريما بيضاء،

 زيتون، بيض، مشمش مجفف، دبس
الطحينة، فواكه، سجق، جبنة رول



Omelette 15 بيض اومليت
Kinds of omelletes egg and butter إختيار بيض األومليت و الزبدة

Sucuklu with Egg 20 سجق مع البيض
Egg, butter, sujuk بيض، زبدة، سجق

Halloumi Cheese 22 جبنة حلومي
Fried Halloumi حلومي مقلية

Potato with Egg 20 بطاطا مع البيض
Fried Potato and Egg بطاطا و بيض مقلية

Side Dish 8 اضافة

Su Boregi
Dough,Cheese and 
butter

مينيمين
 بندورة، فليفلة، زبدة،

بيض مع البهارات

18



Lentil Soup
Red lentil, flour, onion, 
carrot, butter, salt, white 
powder pepper, lemon 
juice

شوربة عدس
 عدس أصفر، طحين، بصل

 جزر،  زبدة، ملح، فلفل بودرة
بيضاء، عصير ليمون

20

Soup of the 
Day
الشوربة اليومية

20

~ SOUP ~

Gavurdagi 
Salad

26  سلطة
 كوفرداغي

Tomato, 
cucumber, 
onion, parsley, 
pomegranate 
sauce, olive 
oil , walnut, 
lemon juice, 
pomegranate 
seeds

 طماطم، خيار، بصل،
 بقدونس، دبس
 رمان، زيت زيتون،

 جوز، عصير ليمون،
بذور رمان صلصة



Halloumi grill salad 28 سلطة جبنة الحلوم المشوية
Capsicum red and green,lettuce, 
cucumber,tomato,halloumi cheese, olive oil 
,salt,lemon juice

 الفليفلة الحمراء و الخضراء، خس، خيار، طماطم،
جبنة الحلوم، زيت الزيتون، ملح، عصير الليمون

Tulum cheese 
salad

28  سلطة جبنة
التولوم

Traditional goat 
cheese,capsicum red 
and green,lettuce , 
cucumber,tomato,baby 
corn olive oil 
,salt,lemon juice

 جبنة الماعز ، الفليقلة
 الحمراء و الخضراء، خس،
 خيار، طماطم، الذرة، زيت

الزيتون، ملح، عصير الليمون

Gavurdagi 
Salad

26  سلطة
 كوفرداغي

Tomato, 
cucumber, 
onion, parsley, 
pomegranate 
sauce, olive 
oil , walnut, 
lemon juice, 
pomegranate 
seeds

 طماطم، خيار، بصل،
 بقدونس، دبس
 رمان، زيت زيتون،

 جوز، عصير ليمون،
بذور رمان صلصة

Chicken grilled salad 28 سلطة الدجاج المشوي
Grilled chicken breast,lettuce, cucumber, tomato, 
capsicum green, olive oil, salt, lemon juice

 صدر دجاج مشوي، خس، خيار، طماطم، فليفلة خضراء، زيت
زيتون، ملح، عصير الليمون

~ SALAD ~



Coban Salad 25 سلطة الكوبان
Tomato, cucumber, onion, parsley, pepper, olive oil, 
lemon juice

طماطم، خيار، بصل، بقدونس، فلفل، زيت زيتون، عصير ليمون

Mevsim Salad 25 سلطة الموسم
Tomato,lettuce, carrot,olive oil and lemon juice طماطم، خس، جزر، زيت زيتون، عصير الليمون

Tablaci salad peyvaz 25 سلطة تابلجي
Parsley,tomato,rocca,onion,olive oil, pomegranate 
souce, some spicy

بقدونس، طماطم، جرجير، بصل، زيت زيتون، عصير الرمان، بهارات

Rocca Salad 25 سلطة الجرجير
rocca, tomato,onion,olive oil, pomegranate sauce, 
lemon juice

جرجير، زيت زيتون، دبس رمان، عصير ليمون، طماطم، بصل

Cold Mix Platter 50 صحن مقبالت باردة مشكلة
Hummus,mutabbel,babaganus,muhammara,acili 
ezme, cacik

   حمص، متبل، باباغنوج، محمرة، ازما

~ COLD APPETIZER ~



Babaganus
Eggplant, capsicum, 
tomato, olive oil and 
garlic

بابا غنوج
 باذنجان، الفليفلة الحارة،

طماطم، زيت الزيتون، ثوم

23

Vine Leaves
 Vine leaves, white rice, 
olive oil, onion, tomato, 
black pepper, mint, 
parsley

ورق عنب
 ورق عنب، أرز أبيض، زيت

  زيتون  بصل، طماطم،
 فلفل أسود نعناع،

بقدونس

23

Hummus
Chickpeas, tahin, lemon 
juice, olive oil 

حمص
 حمص،طحينة،عصير

ليمون، زيت زيتون

23

Cacik
Cucumber, yogurt, dry 
mint,garlic

جاجيك
 خيار، لبن، نعناع جاف،

نعناع أخضر شبت، ثوم

20

Mutabbel
Eggplant, labneh, tahin, 
olive oil, garlic

متبل
 باذنجان، لبنة، طحينة،

زيت زيتون ثوم

23

Muhammara
Walnut, bulgur, tomato 
paste, pepper paste, 
olive oil , red pepper 
flakes, pomegranate 
juice, parsley

محمرة
 جوز،برغل، معجون

 طماطم، معجون
 فلفل، زيت زيتون، رقائق
 فلفل أحمر دبس رمان،

بقدونس

24

Green Beans 
with Olive oil
Green beans , tomato , 
onion and olive oil

 فاصوليا خضراء
مع زيت الزيتون

 فاصوليا خضراء، طماطم،
بصل، زيت الزيتون

23



Yoghurt with 
semiz out

23

purslane and 
yoghurt

 عشبه الرجله مع اللبن

Tabulle 23 تبولة
Parsley, tomato, 
onion, bulgur, olive 
oil and lemon juice

 بقدونس ، طماطم
 ، بصل ، برغل ، زيت

الزيتون و عصير الليمون

Acili Ezme 23  سلطة الطماطم
الحارة

Tomato, red onion, 
chili pepper, parsley, 
mint, olive oil, red 
pepper flakes, 
pomegranate juice

 طماطم، بصل احمر، 
 فلفل حار، بقدونس،

 نعنع، زيت الزيتون ، رقائق
 الفلفل الحمرا ، دبس

 الرمان

Yoghurt with 
eggplant

24  لبن مع
الباذنجان

Fried eggplant 
and youghurt 

باذنجان مقلي مع اللبن

Dolma with 
Olive Oil
Dried capsicum 
, Dried Eggplant 
,rice,some spicy and 
olive oil

 دولما بزيت
الزيتون

 فليقله مجففة ، باذنجان
 مجفف ، رز ، بعض البهارات و

زيت الزيتون

23

Cig Kofte
Tomato,lettuce, 
carrot,olive oil and 
lemon juice

كوفتا سيك
 طماطم، خس، جزر، زيت

زيتون، عصير الليمون

28



Yoghurt with 
semiz out

23

purslane and 
yoghurt

 عشبه الرجله مع اللبن

Tabulle 23 تبولة
Parsley, tomato, 
onion, bulgur, olive 
oil and lemon juice

 بقدونس ، طماطم
 ، بصل ، برغل ، زيت

الزيتون و عصير الليمون

Acili Ezme 23  سلطة الطماطم
الحارة

Tomato, red onion, 
chili pepper, parsley, 
mint, olive oil, red 
pepper flakes, 
pomegranate juice

 طماطم، بصل احمر، 
 فلفل حار، بقدونس،

 نعنع، زيت الزيتون ، رقائق
 الفلفل الحمرا ، دبس

 الرمان

Yoghurt with 
eggplant

24  لبن مع
الباذنجان

Fried eggplant 
and youghurt 

باذنجان مقلي مع اللبن

Icli Kofte
fried Bulgur,lamb meat 
and onion

كبة كفته
 برغر مقلي ،لحم خاروف و

بصل

26

Mucver
Mix vegatable and egg

عجة
خضار مشكله مع البيض

24

Manti
Dough,minced beef , 
onion and butter

عجين
 عجين ، لحم مفروم ، بصل

، زبده

22

Oven Cheese Mushroom
Mushroom,mozarella cheese and chilli

فطر مع الحلوه بالفرن
فطر ، جبن الموتزوريال ، الفلفل الحار

26

~ HOT STARTER ~

Cheese Roll 22 جبنه رول
White cheese, yellow cheese, parsley, flour, egg جبنه بيضاء ، جبنه صفراء ، بقدونس ، طحين ، بيض

French fries basket 18 سله البطاطا المقليه
Patato بطاطا

White Rice Pilav 8 أرز ابيض
vermicelli rice and butter أرز الشعيرية مع الزبدة

Crispy fried 
calamari
Calamari, flour, salt, oil, 
walnut, garlic, bread 
crumbs, mayonaise, yogurt

 كاليماري مقلي
 مقرمش

 كاليماري ،طحين ، ملح ، زيت
 ، جوز ، ثوم ، مطحون الخبز ،

مليونير ، لبن

30



Cubes Meat Pide
Tomato, pepper,Calf Meat, Spice

فطيره قطع اللحم
بندورة ، فليفله ، لحم عجل ، بهار

38

Lahmacun
Onion, minced meat, 
pepper, tomato, spices

لحم عجين
 بصل ، لحم مفروم ، فليفله

، بندورة ، بهارات

20Mix Pide
Meat , egg, cheese 

فطائر مشكله 
لحم ، بيض ، جبنه

40

Pide Cheese
White cheese, parsley, corn oil 

فطيره الجبنه البيضاء
جبنه بيضاء ، بقدونس ، زيت الذره

34

~ Pittas ~



One Meter Konya Etli Pide
Minced beef ,tomato ,parsley

متر من فطيره اللحمه مع البندوره
لحمه مفروم ، بقدونس

45

Minced Meat pide 38 فطيره اللحم المفروم
Tomato, pepper,Minced Meat Spice بندورة ، فليفله ، لحم مفروم مبهر حار

Kasarli pidel 36 فطيره الجبنه
Mozarella cheese جبنه الموتزوريال

pide with kavurma 50 فطيره القاورمه
Fried meat and egg لحم مقلي مع البيض

Pide with Pastirma 50 فطيره البسطرمه
Sliced spicy beef and egg لحم مقطع حار مع البيض



~ STEAK ~

Tendereloin Steak
spinach, mashed potato, corn, beef meat

شرائحه لحم التندرلون
سبانخ ، بطاطا مهروسه ، ذره ، لحم بقري

125



T bone Steak
sea salt, oregano, vegetable,  Beef meat

ريش لحم
ملح بحري ، اوريغانو ، خضار ، لحم بقري

195



Rib eye bone steak
sea salt, oregano, vegetable,  Beef meat

شرائحه لحم الضلع
ملح بحري ، اوريغانو ، خضار ، لحم بقري

195



Istanbul Steak
spinach, mash potato, corn,beef meat

شرائحه لحم إسطنبول
سبانخ ، بطاطا مهروسه ، ذره ، لحم بقري

120



Antrikot Steak
sea salt, oregano, spinach,mashed potato, rib-eye steak

شرائحه لحم االنتركوت
ملح بحري ، اوريغانو ، سبانخ ، بطاطا مهروسه ، شريحه لحم الضلع

130



Antrikot Steak
sea salt, oregano, spinach,mashed potato, rib-eye steak

شرائحه لحم االنتركوت
ملح بحري ، اوريغانو ، سبانخ ، بطاطا مهروسه ، شريحه لحم الضلع

130

Spagetti Steak
spinach, mash potato, corn,beef meat

قطعه من شرائحه لحم السترايبلون
سبانخ ، بطاطا مهروسه ، ذره ، لحم بقري

120



Ottoman Steak
sea salt, oregano, vegetable,  Beef meat

شرائحه اللحم العثماني
ملح بحري ، اوريغانو ، خضار ، لحم بقري

350



Kuzu Kafes Full
lamb ribs,french fries

ريش اللحم كامله
لحم اضالع الخاروف ، بطاطا مقليه

280



Butcher Kofte
onion, oregano, bread crumbs, egg, salt, black pepper, french fries,lamb meat

لحمه كفته
بصل ، اوريغانو ، خبز مطحون ، بيض ، ملح ، فلفل اسود ، بطاطا مقليه ، لحم خاروف

65



Butcher cheese Kofte
onion, oregano, bread crumbs, egg, salt, black pepper, cheese, french fries, lamb meat

لحمه كفته مع الجبنه 
بصل ، اوريغانو ، خبز مطحون ، بيض ، ملح ، فلفل اسود، جبنه ، بطاطا مقليه ، لحم خاروف 

65



Beef rib steak  (Assado)
sea salt, black pepper, oregano,french fries,beef rib

لحم ضلع بقري مشوي
ملح بحري ، فلفل اسود ، اوريغانو ، بطاطا مقلية ، لحم ضلع بقري

140



Tenderloin Burger
Cheedar cheese,caramelized onion, and tenderloin Beef

لحم البرغر من التندرلون
جبنه شيدر ، بصل مكرمل ، ولحم التندرلون البقري

75



Steak Burger
Cheedar cheese,caramelized onion,smoke beef and Minced Beef

برغر شرائحه اللحم
جبنه شيدر ، البصل المكرمل ، لحم مدخن مع اللحم المفروم

65



Mini Burger
Tomato,lettuce,Cheedar cheese,caramelized onion,Pickles and 
Minced Beef

 لحم البرغر حجم صغير
بندوره ، خس ، جبنه شيدر ، بصل المكرمل ، مخلل ، لحم مفروم

50



Steak Cheese Burger
Tomato,lettuce,Cheedar cheese,caramelized onion,Pickles and Minced Beef 

برغر شريحه اللحم مع الجبنه 
بندوره ، خس ، جبنه الشيدر ، بصل مكرمل ، مخلل ، لحم مفروم 

65



XXL Burger
Tomato,lettuce,Cheedar cheese,caramelized onion,Pickles and Minced Beef 

لحم البرغر حجم كبير
بندوره ، خس ، جبنه الشيدر ، بصل مكرمل ، مخلل ، لحم مفروم 

150



Saslik Steak
cooking cream, oregano, soya sauce, onion, cherry tomato, french fries,corn, beef tenderloin

لحمه مشويه
 كريمه طبخ ، اوريغانو ، صويا صوص ، بصل ، طماطم كرديه ، بطاطا مثليه ، ذره ، لحم التندرلون البقري 

125



Kuzu kafes half
lamb ribs,french fries

ريش اللحم نصف الضلع
لحم اضالع الخاروف ، بطاطا مقليه

165



Butcher XXL Cheese Kofte
Cheese,french fries,Minced beef

لحم الكفتة مع الجبنه حجم كبير
جبنه ،بطاطا مقليه ، لحم مفروم

80



Hot plate steak
Cherry tomato,rocca,butter beef meat

طبق شرائح اللحم الساخن
طماطم كرزيه ، جرجير ، زبده ، لحم بقري

220



~ SPECIAL DISH ~

Guvec
Tomato, onion, capsicum, chuck 
meat, olive oil

طاجن
 بندوره ، بصل ، فليفله ، شرحات لحم ،

زيت زيتون

60

Meat Saj Kavurma
Tomato, onion, capsicum, cups meat, olive oil

قاورما لحم صاج
بندوره ، بصل ، فليفله ، قطع لحم ، زيت زيتون

65

Shrimp guvec 
Tomato, onion, capsicum, 
shrimp, olive oil

طاجن القريدس
 بندوره ، بصل ، فليفله ،

قريدس ، زيت زيتون

70

Kilis tava
Minced meat, garlic, red 
capsicum, tomato spice

لحمه بالصينيه
 لحم مفروم ، ثوم ، فليفله

حمرا حلوه ، بندوره ، بهارات

60

Chicken Saj Kavurma
Tomato, onion, capsicum, cups chicken, olive oil

قاورما دجاج صاج
بندوره ، بصل ، فليفله ، قطع دجاج ، زيت زيتون

60



~ PASTA ~

Spaghetti Bolognese
beef meat, spaghetti pasta, tomato, butter

 معكرونة سباغيتي بالصوص
االحمر

لحم بقري ، سباغيتي ، بندوره ، زبده

35

Vegetable fusli with mozeralla
Cauliflower, broccoli, baby corn, carrot, cream, pasta

 معكرونة فوسيلي مع الخضار و
الموتزوريال

قرنبيط ، بروكلي ، ذره صغيره ، جزر ، كريمه ، باستا 

35

Fettucine  
Alfredo
Garlic, chicken, mushroom, 
butter, cream, pasta

 فيتوتشيني مع
 صوص الكريمة

البيضاء
ثوم ، دجاج ، فطر ، زبده ، باستا

35

Penne Arabbiata
Tomato, garlic, carrot, onion, penne pasta

معكرونة بيني ارابياتا
بندوره ، ثوم ، جزر ، معكرونة بيني

35



~ GRILLS ~

Chicken wings
Chicken Wings ,tomato, 
pepper

جوانح دجاج 
جوانح دجاج ، بندوره ، فليفله

55

Lamb Chops
Lamb meat with bone , 
tomato,onion,parsley

قطع لحم خاروف
 لحم خاروف مع عظم ، بندوره ،

بصل ، بقدونس

65

Adana Kebab 
(spicy)
Lamb meat, spices, red 
pepper, tomato, special 
bread

عدنان كباب حار
 لحم خاروف ، بهارات ، فليفله

حمرا ، بندوره ، خبز خاص

60

Tomato Kebab
 lamb minced, spices, 
tomato , pepper

كباب بندوره
 قطع لحم خاروف ، بهارات ،

بندوره ، فليفله

60



Beyti Kebab
Lamb meat, spices, green 
pepper, tomato, special 
bread ,parsley, garlic, 
labneh

بيته كباب
 لحم خاروف ، بهارات ، فليفله

 خضرا ، بندوره ، خبز خاص ،
بقدونس ، ثوم

65

Lamb Sish
Lamb meat,spices,tomato 
,onion,parsley,chilli

شيش لحم خاروف
 لحم خاروف ، بهارات ، بندوره ،

بصل ، بقدونس ، فلفل حار

65

ali nazik kebab
Lamb meat 
chops,eggplant,youghurt 
and butter

كباب علي نازك
 شقف لحم خاروف ، باذنجان ،

لبن ، زبده

65
Chicken sish 
Chicken fat, spices, red pepper, tomato, 
special bread

شيش دجاج
 دهن دجاج ، بهارات ، فليفله حمرا ، بندوره ، خبز

خاص

55



Grilled Liver
Lamb liver ,spices,tomato 
,onion,parsley,chilli

كبده مشوية
 كبده خاروف ، بهارات ، بندوره ،

بصل ، بقدونس ، فلفل حار

55

Mix Grill
Lamb shish, kebab, chicken 
shish, lamb cops, tomato 
,pepper ,special bread

مشاوي مشكلة
 شيش لحم خاروف ، كباب ،
 شيش دجاج ، شقف لحم ،

بندوره ، فليفله

85
Chicken Sish 
Kebab
Chicken minced, spices, 
red pepper, tomato, special 
bread

كباب دجاح 
 قطع دجاج ، بهارات ، فليفله

حمرا ، بندوره ، خبز خاص

55

Cop shish
Lamb meat, spices, 
tomato, onion, parsley, 
chilli

شيش لحم خاروف
 لحم خاروف ، بهارات ، بندوره ،

بصل ، بقدونس ، فلفل حار

65



Sultan 4 plate
LAdana kebab,kuzu shish kebab,chicken 
shish,lamb chops,tomato kebab

صحن السلطان ألربعة أشخاص
 عدنان كباب ، كوزو شيش كباب ، شيش دجاج

، لحم شقف ، كباب البندوره

285

Sultan 2 plate
LAdana kebab,kuzu shish kebab,chicken 
shish,lamb chops,tomato kebab

صحن السلطان لشخصين
 عدنان كباب ، كوزو شيش كباب ، شيش دجاج

، لحم شقف ، كباب البندوره

165



Eggplant Kebab
Eggplant , lamb minced, spices, tomato , 
pepper

كباب باذنجان
باذنجان ، قطع لحم ، بهارات ، بندوره ، فليفله

65



~ Dessert ~

Baklava with  Ice cream
بقالوة مع ايس كريم

30



Fruit Plater 4 pax
طبق فاكهة ألربعة أشخاص

55

Fruit Plater 2 pax
طبق فاكهة لشخصين

35



Katmer
كاتمير

30

Kunefe 25 كنافة
Scoop ice cream 8 سكوب ايس كريم
Mix Ice cream 15 ميكس ايس كريم



Beverage
Cold Drinks

المشروبات
المشروبات الباردة

Pepsi  (Regular, Diet) 12  بيبسي/ عادي ، دايت

Mirinda 12 ميرندا

7up (Regular, Diet) 12 سفن آب / عادي ، دايت

Turkish Gazoz 15 كازوز التركية 

Red Bull 20 رد بول

Turkish Sparkling Water 15 مياه فوارة التركية

Still Water  0.50 Lt 10 مياه معدنية  ٠.٥٠ ليتر

Still Water  0.75 Lt 18 مياه معدنية  ٠.٧٥ ليتر

Sparkling Water  0.25 Lt 18 مياه فوارة  ٠.٢٥ ليتر

Sparkling Water  0.75 Lt 22 مياه فوارة  ٠.٧٥ ليتر

Homemade Ayran (Basil, Mint) 10 عيران بيتي )ريحان، نعنع

Homemade Lemonade (Mint, 

Strawberries, Raspberry)
18 ليموناضة بيتي )نعنع، فريز، توت

Homemade Ice Tea (Lemon, Peach, 

Raspberry)
18 ايس تي بيتي )ليمون، خوخ، توت

Cold Shakes الشيكات الباردة

Ice Cappucino 24 ايس كابيتشينو

White Chocolate Mocha 24 موكا الشوكالته البيضاء

Frappe 24 فرابيه

Berry Shake 24 توت

Vanilla Shake 24 فانيال 

Strawberries Shake 24 فراولة

Chocolate Shake 24 شوكوالتة

Bull Special Mix 24 المشروب الخاص



Blue Hawaiian
Pıneaplle juıce ,lıme juıce ,Blue 
carucoa syrup

بلو هاواي
 جوز الهند، أناناس، شراب جوز الهند، بلو

كراكوا سيروب

30

Coffee Freezer
قهود مجمدة

24

Honey Roasted pear
Fresh Pear ,Honey,Balsamıc Vınıgar 
,cınamon,Apple juıce,Vanılıa Powder

الكمثرى المشوية بالعسل

30

Fruitasia
Fresh strawberries,Lychees 
and passion 
fruit,Grapefruite,Apple,Cranberry 
Juice

فروتاسيا

30



Mocktails المشروبات الباردة

Mojito ( Apple ,Strawberrie ,Blue-

berrie, Cucumber, Passion Fruite)
30  موهيتو - اختيار من التفاح، الفراولة، العنب

البري  خيار، باشن فروت

Mint Leavs,Lime,Sugar,Sparkling Water أوراق النعناع، حامض، سكر، ماء فوار

Moc Sangria 30 موك سنغريا
Cranberrie Juice,Orange Juice,Black berrie Syrup,Pc of 

Tropical Fruite
عصير توت بري، عصير برتقال، شراب بالك بيري، فاكهة إستوائية

Mango Tango 30 مانجو تانغو

Fresh mango,yogurt,Honey,Vanilia Icream مانجو طازج، لبن، عسل، آيس كريم فانيليا

Strawbery Margarita 30 مارغريتا الفراولة 
Fresh strawberries,strawberries paste ,lime juice,orange 

juice
فراولة طازج، معجون الفراولة، عصير الليمون، عصير البرتقال

Mango Margarita 30 مارغريتا المنغا 

Fresh mango ,Orange juice,mango paste ,simple syrup منغا طازج، معجون المنغا، السيروب، عصير البرتقال

Bull Horn 30 بول هورن 
Carrot juice,Green Apple Juice,Orange juice,Lime Juice 

,Ginger ale
 عصير الجزر، عصير التفاح االخضر، عصير البرتقال، عصير الليمون،

الزنجبيل

Mystıc Fruıt 30 عصير الميستك 
Fresh pıneapple ,fresh orange juıce ,fresh Banana ,coco 

syrup
عصير االناناس الطازج، عصير البرتقال الطازج، موز، كوكو سيروب

Garfield 30 غارفيلد

Mılk ,Chocolate souce ,hazelnut ,Cream and nesquıck حليب، صلصة الشوكوال، بندق، كريم و نسكويك

Shırley Temple 30 شيرلي تامبل 

Gınger Ale ,Lıme juıce ,Grenadıne عصير الليمون، الزنجبيل، غرانادين 



Moc Pina Colda
Fresh Pıneapple,Fresh 
Coconat ,Milk,Coco Syrup

بناكوالدا
 االناناس الطازج، جوز الهند

الطازج، حليب، كوكو سيرب

30 Mıckey mouse
Cola ,vanılıa ıce cream 
creama ,and sugar syrup

ميكي ماوس
 كوال، فانيال ايس كريم، كريمة،

سكر سيرب

30

Strawberry 
Lemonade

لموناضة الفراولة

18
Ice Mocha

 أيس موكا

24

Mint Lemonade
لموناضة النعنع

18

Blackberry Limeade
Fresh Blackberries,Fresh lime juice,simple 
syrup,sparklin water

لموناضة بالك بيري
 بالك بيري الطازج، عصير ليمون، سيرب، مياه

غازية

30



Frozen with summer المجمدة مع الصيف
Mojıto (Blackberry, Strawberry, 

Passion Friut) 
30 موهيتو توت، الفراولة، باشن فروت

Mint Leavs,Lime,Sugar,Sparkling Water أوراق النعناع، حامض، سكر، ماء فوار

Bull coke 30 بول كوك

Coke, Sımple syrup ,specıal paste ,Fresh cerry  كوال، سيروب، معجون خاص

Margarıta 30 مارغريتا

Choıse of fresh fruıt ,squıze lıme and sımple syrup فواكه طازج، سيروب، صلصة حلوة وحامضة

Moc sangrıa 30 موك سنغريا
Cranberrie Juice,Orange Juice,Black berrie Syrup,Pc of 

Tropical Fruite
عصير توت بري، عصير برتقال، شراب بالك بيري، فاكهة إستوائية

Drunk Melon 30  بطيخ

Fresh melon,honey and Fresh grapefruite juıce البطيخ الطازج، عسل، عصير العنب الطازج

Pitchers اباريق

Tornado Bull 70 تورنيدو بول

Specıal Turkısh Bull 70 سبشل بول التركي

Red Hot Chıllı 70 رد هت تشيلي

Blue Hawaıan Bull 70 بلو هاواي بول 

Moc Sangrıa 70 موك سنغريا

Lemonade (Mınt,Strawberry 

,Raspberry)
70 لموناضة نعنع، فراولة، توت

Fresh Fruit Juice عصائر الفاكهة الطازجة

Guava 24 جوافة

Strawberrie 24 فراولة

Watermelon 24 بطيخ

Carrot 24 جزر

Mix Fruit Juice (your choice) 28 مزيج عصير الفاكهة - حسب الرغبة



Pomogranete
رمان

28

Pineapple
اناناس

24

Mango
منغا

24

Orange
البرتقال

24

Avocado
افوكادو

28



Hot Drinks المشروبات الساخنة

Americano  20 أمريكانو

Chai Tea Latte 10 شاي كرك

Mochaccino موكاتشينو 20 

Espresso  12 إسبرسو

Double Espresso إسبرسو دبل 16 

Espresso Macchiato إسبرسو ماكياتو 12 

Filter Coffee فلتر القهوة 20 

Hot Chocolate شكوالته ساخنة 20 

Herbal Tea شاي اعشاب 8 

A Pot of Tea ابريق شاي 15 

Moraccon Tea 20 شاي مغربي

Moraccon Tea 2 pax 24 شاي مغربي لشخصين 

Moraccon Tea 4 pax 28 شاي مغربي ألربعة أشخاص



Turkish Tea
شاي تركي

5

Cappucino
كاباتشينو

20

Latte
Carmel, Coconut, 
Vanilla, Hazelnut, Walnut

كافيه التيه

 كارميل، جوز الهند، فانيال،
بندق، جوز

20

Turkish Coffee
قهوة تركية

15



SHISHA شيشة

Grape Mint عنب نعنع 53 

Lemon Mint 53 ليمون نعنع

Apple mint تفاح نعنع 53 

Cinnamon Gum علكة بالقرفة 53 

Blueberry Grape عنب توت بري 53 

Orange Mint برتقال نعنع 53 

Orange Cream كريم البرتقال 53 

Watermelon Mint بطيخ نعنع 45 

Grape  mint عنب نعنع 53 

Double Apple تفاحتين 45 

Gum  mint 45 علكة نعنع

Blue Mist 45 بلو مست

Blueberry 45 توت بري

Orange 45 برتقال

Peach 45 خوخ

Mint Cherry 45 كرز نعنع

Melon 53 شمام

Guava 45 جوافة

Watermelon 45 بطيخ

Vanilla 45 فانيال

Strawberry 45 فراولة

Saloum 40 سلوم

Special Mix 65 الخلطة الخاصة




