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                                                                                                       Hummus Bithini 
A blend of soft chick peas with lemon, tahini, topped with, soft chickpeas and olive oil drizzled. 25 SAR 

 
 

 حمص بالطحينة

 ر.س 52 .الزيتون وزيت الحمص بحب متوجة ، والطحينة الليمون مع المطحون الحمص من مزيج

Hummus Al NAYA 

Special blend of hummus with fresh herbs, olive oil drizzled, cumin sprinkled. 30 SAR 

         حمص النايا 

 ر.س 03 والكمون الزيتون زيت ، الحار الحمص من خاص مزيج
 
 
 

COLD MEZZA 

 
 المازة الباردة

Soups 

حساءال  

 

Soups 

Lentil soup 

 Lebanese lentil soup, rich in taste, flavored with onion, garlic and cumin. 40 SAR 
 

 شوربة العدس

 ر.س 03 .شوربة عدس لبنانية ، منكهة بالبصل والثوم والكمون
 

Vermicelli chicken soup 

 Featured soup of chicken and vermicelli with onion and carrot. 45 SAR 
 

 شوربة الدجاج بالشعيرية

 ر.س 02 .شوربة من قطع الدجاج والشعيرية مع البصل والجزر
 

Soup of the day 

 Special soup selected by the chef. 50 SAR 

 المميزة شوربة اليوم

 ر.س 50 .شوربة مميزة مختارة من الشيف
 

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5)األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة 

 



 

 

 

  

Mtabal Batingan 
Smoky black skinned eggplant with tahini, lemon, pomegranate seeds, and olive oil drizzled. 25 SAR 

 
 متبل باذنجان

 ر.س 52 حب الرمان وزيت الزيتون. الليمون، مع الطحينة، باذنجان اسود مدخن،

 

Labneh 
Lebanese thick yoghurt cheese topped with olive oil and mint leaves <garlic optional>. 23 SAR 

 
 اللبنة

 ر.س 50 ."اختياري الثوم" النعناع واوراق الزيتون زيت مع لبنة
 
 

 

Baba Gannouge 

Char-broiled aubergine, touch of garlic, tomatoes, green pepper, fresh parsley. 33 SAR 

 

Baba Gannouge 

Char-broiled aubergine, touch of garlic, tomatoes, green pepper, fresh parsley. 33 SAR 

 

Baba Gannouge 

Char-broiled aubergine, touch of garlic, tomatoes, green pepper, fresh parsley. 33 SAR 

 

Baba Gannouge 

Char-broiled aubergine, touch of garlic, tomatoes, green pepper, fresh parsley. 33 SAR 

 

        بابا غنوج 

 ر.س 52 .البقدونس و اخضر فلفل ، طماطم ، التوم من لمسة مع ، مشوي باذنجان

 

                       Hummus with Pesto  

     A blend of soft chickpeas with lemon, tahini and pesto sauce topped with pine nuts and olive oil drizzled. 03 SAR 

 حمص بالبيستو           

ر.س 03 .الزيتون وزيت الصنوبربحبوب  متوجة ،وصلصة البيستو والطحينة الليمون مع المطحون الحمص من مزيج  
 

              Baba Gannouge 

Char-broiled aubergine, touch of garlic, tomatoes, green pepper, fresh parsley. 25 SAR 

 

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5القيمة المضافة )األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة 

 



 

 

  

Warak Inab 
A delight stuffed grape leaves, with rice, tomatoes, and fresh herbs, cooked in olive oil. 38 SAR 

 
 ورق عنب

 ر.س 03 االعشاب الطازجة المطبوخة بزيت الزيتون.مع  ورق العنب المحشو باالرز والطماطم 

 

     Majrooshe 
Homemade cracked wheat and dried tomato, with chili paste, flavored with kibbeh spices, small vegetables sprinkled. 35 SAR 

 
 مجروشه

 ر.س 02 .المقطعة والخضراوات ، الكبة بهارات بنكهة ، الفلفل ومعجون الطماطم مع برغل
 
 
 

Cucumber with yoghurt    
Yoghurt, cucumber, dry mint and garlic. 23 SAR 

 
 باللبنخيار 

 ر.س 50 .زبادي،خيار،نعناع يابس وثوم
 

 

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 



 

 

  

Mhamara bil jawz      
                                         Bell peppers and tomatoes in chili paste, topped with walnuts. 38 SAR 

 
 محمرة بالجوز

 ر.س 03فلفل حلو مع معجون البندورة الحارة، ومتوجة بالجوز ودبس الرمان.

Tagen Qraydis & Fish 

Poached prawns & Fish on a bed of onion, pistachio tahina sauce with chili pepper, pine nuts sprinkled and citrus segments. 45 SAR 
 

 طاجن قريدس
 ر.س 02 .الحمضيات وشرائح الصنوبر مع ،والفلفل الحار, بالفستق الطحينة وصلصة البصل مع المسلوق الروبيان 

 

 Green Spinach  
                                      Boiled fresh spinach leaves mixed with olive oil, lemon juice and a little of garlic.  

Topped with crispy onion   . 30 SAR 
 

 سبانخ أخضر
 الطازجة المسلوقة، ممزوجة مع زيت الزيتون,عصير الليمون, والقليل من الثوم.  السبانخاوراق  

 ر.س 03 .متوجة بالبصل المحمص
 

 
 

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 



 

 

  

Tabbouleh 

Freshly chopped parsley, tomatoes, cracked wheat. Flavored with onion, fresh mint, olive oil and lemon juice. 32 SAR 
 تبولة 

 ر.س 05 .لليمونطازج مع زيت الزيتون وعصير ابالبصل والنعناع ال ممزوجة البقدونس المفروم الطازج، برغل وطماطم
 
 

NAYA Spicy Tabbouleh    
Freshly  parsley leaves, tomatoes, pomegranate seeds, cracked wheat. 

Mixed with onion, fresh mint, lemon juice. Flavored with spicy olive oil with almond oil and pomegranate molasses . 32 SAR 
 

 الحارة نايا تبولة

 لليمون.بالبصل والنعناع الطازج وعصير ا ممزوجة .الطازج، برغل وطماطم البقدونسأوراق 

 ر.س 05 .اللوز مع دبس الرمانمنكهه بزيت الزيتون الحار وزيت 
 

Fattouch 
Lebanese mix green salad, with tomatoes, crispy fried pita breasumac dressing. 

Flavored with olive oil, lemon, sumac and pomegranate molasses.32 SAR 
 فتوش 

 .مع الطماطم،الخبز المقلي مزيج من السلطة اللبنانية الخضراء

 ر.س 05 ., عصير الليمون, السماق ودبس الرمانزيت الزيتونمنكهه ب 
 

LEBANESE SALADS  

 
 اللبنانية لسلطاتا

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5القيمة المضافة )األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة 

 



 

 

  

          Shamandar Salad  
Beetroot salad, with fresh Mango, herbs, sesame aromatic vinaigrette. 32 SAR 

 

 سلطة الشمندر
 ر.س 05 .مع السمسم صلصلة الخل العطريةوواالعشاب ة سلطة الشمندر مع المانجا الطازج

 

 

 

 السبانخلطة س 
 السبانخ االخضر مع الطماطم الكرزية, التوت البري, المانجا الطازجة.سلطة 

 ر.س 05متوجة بجبنة الحلوم و منكهة بصلصة الخل العطرية مع الحبق.  

 

Jarjeer bil Zaatar   
Fresh Jarjeer leaves and fresh Zaatar leaves witا baladi cheese and Tomato. 32 SAR 

 
 بالزعتر جرجير 

 ر.س 05 .البلدي والطماطممع الجبن  واوراق الزعتر طازج جرجير
 

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 

Spinach Salad    
Fresh green spinach leaves with cherry tomato, blackberry, fresh Mango. 

Topped with halloumi cheese and flavored with pesto balsamic dressing. 32 SAR 
 

 
 

 



 

 

  



 

 

  

Rakakat Shawarma chicken   
 Spring rolls fried and stuffed with chicken, garlic paste, cucumber pickles and pine nuts. 35 SAR 

 الدجاجشورما رقائق  

ر.س 02 .محشوة بالدجاج، كريمة الثوم, كبيس خيار والصنوبر مقلية ئفلفا   

       Rakakat Cheese    
 Spring rolls fried and stuffed with halloumi cheese and herbs. 35 SAR 

 

 الجبنة رقائق

ر.س 02 .محشوة بجبنة الحلوم واالعشاب مقلية ئفلفا   
 

 
 

Chicken wings Provencal 
 Chicken wings, cooked in light lemon sauce, with fresh coriander, garlic and butter. 45 SAR 

Hot mezza 

 المازة الساخنة

 

 جوانح الدجاج بروفنسال
 ر.س 02 .، مع الكزبرة الطازجة،الثوم والزبدةالليمون جوانح الدجاج، مطهية بصلصة

 
Chicken liver 

 Slices of chicken liver cooked carefully with light lemon sauce, coriander, pomegranate molasses, garlic and pomegranate molasses. 45 SAR 
 

 كبدة الدجاج
 ر.س  02. ودبس الرمانقطع من كبدة الدجاج مطبوخة بعناية مع صلصة الليمون، الكزبرة،دبس الرمان،الثوم 

 

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 



 

 

  

 سمبوسك جبنة
 ر.س 02 .بالجبنة المنزلية واالعشاب المعطرةمعجنات طازجة محشوة 

 
Sambousek lahmeh 

Freshly made filo pastry stuffed with, minced meat, onion, pine nuts and fresh mint. 35 SAR 
 مةلحسمبوسك  

 ر.س 02 .باللحم المفروم، البصل والصنوبر مع النعناع الطازجمعجنات طازجة محشوة 
 

Potato Harra    

 Crunchy Potato cubes, fresh coriander and chili powder. 25 SAR 
 بطاطا حرة 

 ر.س 52قطع من البطاطا المقرمشة، كزبرة والفلفل الحار.

 مقليةكبة 
 ر.س 02 لحم مفروم مع البرغل، محشو بالحم الغنم والبصل والصنوبر.

 

Fried Kibbeh  
Grounded beef and bulgur, bowl shaped and stuffed with lamb meat, onion and pine nuts. 45 SAR 

 

 بيض الغنم

 ر.س 45 .مشوي ومتبل بالثوم وعصير الليمون على الطريقة اللبنانيةغنم بلدي  بيض
 

Lebanese Lamb fries 
Grilled lamb fries , flavored with garlic and lemon juice. 45 SAR 

Sambousek jibneh  

Freshly made filo pastry stuffed with, homemade cheese and aromatic herbal. 35 SAR 
 

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 



 

 

  

Halloumi Meshwi with tomato jam 

Lebanese cheese grilled, served with fresh garden vegetables and tomato jam. 45 SAR 
 

 مع مربى الطماطم حلوم مشوي
 ر.س 02.ومربى البندورةالخضار الطازجة مصحوبة مع جبنة لبنانية مشوية 

 

 
 

 

 

Soujock   
Mild spiced Lebanese sausages cooked in tomato spicy sauce and fresh coriander. 45 SAR 

 

Makaneck 

Mild spiced Lebanese sausages cooked in light lemon sauce and fresh coriander. 45 SAR 
 

 مقانق
 ر.س 02 .والكزبرة الطازجةالحامض نقانق لبنانية مطبوخة ومتبلة بصلصة 

   Shrimps Provencal    
Boiled shrimps cooked in light lemon sauce, with fresh coriander, garlic and a chili pepper.. 50 SAR 

 روبيان بروفنسال 
 ر.س 50.الفلفل الحارم و، مع الكزبرة الطازجة،الثوالليمون  بصلصة قريدس مسلوق ومطهي

 
 
 

 

 سجق

 ر.س 02 .نقانق ممزوجة بالبهارات ومطبوخة بصلصة الطماطم والكزبرة الطازجة
 

 حمص باللحمة
 ر.س 02.الصنوبر وحب اللبنانية البهارات مع المقلي الغنم اللحم مع حمص

 

Hummus bil Lahm   
Classic hummus topped with a sautéed lamb cubes in Lebanese spices, and pine nuts. 45 SAR 

 

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 



 

 

  

FATTAT 
Lebanese traditional of hot pot based on yoghurt, chick peas, accompanied with different tastes and crispy fried pita 

 الفتة
 مختلفة بمذاقات المقلي، والخبز والذبادي الحمص من مكون تقليدي لبناني طبق

Fatteh Bil Hummus 
Chick peas, yoghurt and crispy fried pita bread topped with clarified butter, pine nuts and cumin sprinkled. 45 SAR 

 
 فتة بالحمص

 ر.س 02 .بالسمنبالصنوبر المحمص  متوجة زبدة، المقلي، الخبز مع زباديال و حمصمكونة من ال
 

Fatteh Bil Kafta or chicken with eggplant 
Chick peas, yoghurt and crispy fried Pita bread with mini lamb Kafta, or chicken with eggplant, fried pine nuts  

In clarified butter topping, cumin sprinkled. 60 SAR 
 .بالدجاج مع الباذنجان وة اتفتة بالكف 

 ر.س 03 .بالصنوبر المحمص بالسمن متوجة ،الباذنجانالدجاج مع  او الغنم كفتة مع المقلي والخبز زبادي،ال ،الحمصمكونة من 
 

Fatteh lamb tongues or baby veal legs     
Chick peas, Yoghurt, rice and crispy fried Pita bread with lamb tongues, or veal legs,                                                         

topped with fried pine nuts and clarified butter. 60 SAR 
 

 .السانات غنم او فتة كوارع عجلفتة ب
 ر.س 03 .المحمص بالسمنبالصنوبر  ،متوجةكوارع العجل البلدي او الغنم لحمة لسانات مع المقلي والخبزاألرز  زبادي،الحمص، مكونة من ال

 

 

 مقانق
 ر.س 03 .والكزبرة الطازجةالحامض نقانق لبنانية مطبوخة ومتبلة بصلصة 

 

 مقانق
 ر.س 03 .والكزبرة الطازجةالحامض نقانق لبنانية مطبوخة ومتبلة بصلصة 

 

Fatteh Bil Hummus 
Chick peas, yoghurt and crispy fried pita topped with clarified butter, pine nuts and cumin sprinkled. 45 SAR 

 

Fatteh Bil Hummus 
Chick peas, yoghurt and crispy fried pita topped with clarified butter, pine nuts and cumin sprinkled. 45 SAR 

 

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة ) األسعار المذكوره

 
 



 

 

  



 

 

  

Lahmeh Meshwiyeh 

Lightly marinated tender veal in olive oil and Lebanese spices. 90 SAR 

 
 لحمة مشوية

 ر.س 03 لحم العجل الطري، منقوع بزيت الزيتون والتوابل اللبنانية.
 

Chicken Shish Tawouk 

Marinated brochette of chicken breast, with thyme, garlic and olive oil. 65 SAR 

 
 شيش طاووق

 ر.س 02 المنقوع، بالزعتروالثوم وزيت الزيتون.قطع من صدر الدجاج 
 

FROM THE LAND 

(Meat and poultry) 
 

 من االرض
 )لحوم ودواجن(

 

 

 

Kofta arrays 

Pita Arabic bread baked in oven, stuffed with minced lamb and beef meat, fresh herbs, onions and Lebanese spices. 60 SAR 

 
 كفته عرايس

 ر.س 03البصل والبهارات اللبنانية. مع االعشاب الطازجة، حم البقر والغنم المفروم،لب ، محشومخبوز في الفرن خبز عربي
 

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 
 



 

 

  

Farrooj Msahab 

Boneless marinated half of baby chicken with skin, in dry herbs, garlic lemon and olive oil. 95 SAR 

 

 فروج مسحب
 ر.س 02 .الزيتون والزيت الحامض الثوم، الجافة، باالعشاب منقوعة الجلد، مع عظم دون دجاجة نصف

 

Shish Kafta 

Minced Lamb and beef meat, with fresh herbs and onions in Lebanese spices with pomegranate molasses.  90 SAR 

 
 كفته شيش

 ر.س 03 .مع دبس الرمان الطازجة والبصل والبهارات اللبنانيةلحم البقر والغنم المفروم، مع االعشاب 
 

Reyash Kastalata  
Marinated juicy lamb Cutlets in Arabic spices, and olive oil. 105 SAR 

 
 كستاليتا ريش

 ر.س 532 اضلع غنم منقوعة بالبهارات العربية، وزيت الزيتون.
 

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5تخضع لضريبة القيمة المضافة ) األسعار المذكوره أعاله

 
 



 

 

  

Kebab Soujok Khashkhash             
Minced lamb, with Lebanese spices and spicy herbal tomatoes. Topped with fresh shopped parsley and pine nuts  90 SAR 

 
 خشخاش كباب سجق

 ر.س 03 .والصنوبر ورشة من البقدونس الطازجةالحارة  الطماطم المتبلةوصلصة  غنم مفروم، مع البهارات اللبنانية لحم
 

Kebab Bil Karaz 
Ground beef and lamb Kafta seasoned with Lebanese spices, combined with savory cherry sauce. 105 SAR 

 
 كباب بالكرز

 ر.س 532 مع صلصة الكرز اللذيذة. ممزوجة لحم البقر والغنم مع التوابل اللبنانية كفته
 

NAYA Mix Grill 
Selection of Lahmeh Meshwiyeh, shish Tawouk, Shish Kafta and Reyash Kastalata. 105 SAR 

 
 كلةش  نايا الممشاوي 

 ر.س 532 .وريش كستاليتا كفته،شيش  قطاوو، شيش لحمة مشويةكيلة مشويات مؤلفة من تش  
 

<All the barbeque dishes are grilled, and served with, Garlic sauce, mild spiced perminto sauce, 
 Tahini sauce And assorted grilled vegetables> 

والخضار المشوي.( ،صلصة الطحينةصلصة البرمنتوم، للحوم مشوية، وتخدم مع صلصة الثوكل اطباق ا)  

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 
 



 

 

  

 
 

 
Qraydis 

Grilled tiger prawns marinated in thyme, garlic, lemon, and olive oil. 105 SAR 

 قريدس 
 ر.س 532 روبيان منقوع بالزعتر، والثوم والحامض، وزيت الزيتون.

 

Shabakat al sayad 
                                                 Salmon and hamour cubs and tiger prawns marinated in thyme, garlic, lemon, and olive oil.105 SAR 

 

 

 

From the sea 

 (Seafood) 
 البحر من 

 (البحر ثمار)  
 

 شبكة الصياد

 ر.س 532 .قطع من سمك السلمون والهامور مع الروبيان، منقوع بالزعتر، الثوم، الحامض وزيت الزيتون
 

Salmon fillet 
Lightly marinated fillet of salmon fish, with Lebanese spices, herbs and steamed vegetables. 115 SAR 

 
 السلمون

 ر.س 552 .اللبنانية،االعشاب وخضراوات على البخارقطع من السلمون المنقوع، مع االلبهارات 
 

Fresh Lobster 
Grilled fresh half lobster. Served with Delicious Naya sauce. 165 SAR 

 كركند طازج
ر.س  يقدم مع صلصة نايا الشهية. .نصف حبة من الكركند الطازج المشوي  
 
 

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 
 



 

 

  



 

 

  

Vermicelli rice. 20 SAR 

 ر.س 53 .بالشعيرية رزأ 

 

 

 

Chicken with Minced Beef Rice  
With mixed nuts. 30 SAR 

 

 أرز مع الدجاج واللحم المفروم
 ر.س 03 .الغنيةمع المكسرات  

 
Special Rice of the Day  30 SAR 
Special rice selected by the chef 

 

 األرز اليومي المميزطبق 

 ر.س 03 .أرز مميز مختار من الشيف

 

Accompaniments 

المرافقةاالطباق   

 

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5المضافة )األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة 

 
 



 

 

  



 

 

  

Green mafruki 
Slices of our traditional sweet consisting of pistachio, blossom water, fresh kashta, and crowned by almond. 35 SAR 

 
 مفروكة خضرا

 ر.س 02 .قطع من الحلوة التقلدية المكونة من الفستق،ماء الورد، قشطة طازجة ومتوجة باللوز
 
 Maamoul Kashta, Walnuts, Dates and Jazariah            

Selection of a tasty stuffed maamoul dough and Jazariah with nuts. 03 SAR 

 
 الجزريةوالتمر مع  ، القشطةعمول مد بالجوزم

 ر.س 03 .تشكيلة من المعمول مد بالجوز، القشطة والتمر مع جزرية بالمكسرات
 

Kashta Katayef Asafeer   
Delicious Dough stuffed with Kashta. Topped with ground pistachio. 03 SAR 

 
 قطايف عصافير بالقشطة

 ر.س 03 عجينة القطايف الشهية محشوة بالقشطة.متوجة بالفستق الحلبي.

             Desserts 

تالحلويا   

 

Umm ali          
Our famous sweet, made by milk, sugar, nuts and puff pastry. Topped with ground pistachio. 35 SAR 

 ام علي 
 ر.س 02 متوجة بالفستق الحلبي.حلوى مشهورة، مكونة من الحليب، سكر، مكسرات وعجين الفطير.

 
 

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits Platter 
Assorted sliced fruits platter in season. 35 SAR 

 طبق الفاكهة 
 ر.س 02. ومقطعة منوعة موسمية فاكهة

 Mouhalabia   
Fine rice and milk pudding, flavored with rose and orange blossom, pistachio sprinkled. 30 SAR 

  مهلبية 
 ر.س 03 .بالفستق ومتوجة ، الليمون وزهر الورد بنكهة المطبوخ، والحليب رزا

 Osmalleya 

Crispy vermicelli baked till perfection, and layered with Lebanese kashta,  
Pistachio sprinkled orange blossom, syrup siding. 03 SAR 

 عثملية 
 ر.س 03 .وترفق مع القطر الليمون زهرو الفستق من ورشة اللبنانية، القشطة من طبقة مع ، مقرمشة شعيرية

Tamara   

Stuffed with dates and covered by ground pistachio. 35 SAR 
 تمارا

 ر.س 02 .بالفستقمحشوة بالتمر ومغطاة 

Sanawbariyah  
Almond dough covered by pine nuts 

 صنوبرية

 ر.س 02 .عجينة اللوز مغطاة بالصنوبر

Cheese Kounafa    
Traditional Lebanese dessert made with cheese pastry, soaked in a sugar syrup. Topped with pistachio. 35 SAR 

 
 كنافة بالجبة

 ر.س 02 تحضيره من طحين الفرخة مع الجبنة البيضاء المحالة بالقطر.تتوج بالفستق الحلبي.حلى تقليدي يتم 

Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 
 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 

 

 



 

 

 

 
PREMIUM GRAPE JUICE 

NON-ALCOHOLIC 
PER BOTTLE 

زجاجة/ كحول دون       
 

White Grape Juice  200 SAR 
س.ر 022        ابيض عصيرعنب  

Red Grape juice   200 SAR 
س.ر 022      احمر عصيرعنب       

PREMIUM SPARKLING JUICE 
NON-ALCOHOLIC 

PER BOTTLE 
زجاجة/ كحول دون       

Brut Sparkling Juice 180 SAR 
س.ر 082     خام ممتاز فوار عصير       

 
Homemade Saudi Cooler 

In Pitcher (serving2/4) 
45/85 SAR 

كوولر سعودي       
0/4 يخدم) باالبريق      ) 

س.ر 85/45       
     Apple cider, sparkling water, fresh mint, fresh fruits 

طازجة فاكهة طازج، نعناع غازية، مياه تفاح، عصير            
 
 

 

 

     Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 

 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresh Natural Juices عصائر الفاكهة الطازجة 

 38 SAR     88ر.س  

 green apple  تفاح اخضر  

 red apple   احملرتفاح  

 orange   برتقال  

 strawberry  فراولة  

 grapefruit  غريب فروت  

 pineapple  اناناس  

 mango   مانغا  

 carrot  جزر  

 kiwi  كيوي  

 lemonade with mint ليمون بالنعناع  

 avocado  افوكا  

       

     Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 

 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 



 

 
 
 

Naya Cocktails 
40س.ر 42/  SAR 

 كوكتيالت نايا     

Sumac Blossom 
Fresh orange juice combined with orange blossom water, mint, 

sumac nectar and lime. Topped with 7up 

 رحيق السماق     
 عصير البرتقال طبيعي مع ماء زهر البرتقال، نعناع، رحيق السماق، ليم وسفن اب.     

    

     Berry Delight   
Fresh blueberry, raspberry, pineapple juice with basil leaves and 

lemon juice 

 توت دياليت   
، عصيراألناناس مع أوراق الحبق وعصير الليمونواألسود الطازج توت األحمر  

 

Capital Iced Tea 
Cucumber, apple juice, earl grey and orange nectar with lime 

 الشاي المثلج الرئيسي
 .رحيق البرتقال واالرل غري وليم ،عصيرتفاح، خيار

Rose Lemonade 
Rose syrup mixed with Lemon juice. Topped with 7up 

 ليمون بماء الورد     
آب سفن و الليمون عصير مع الورد ماء      . 

 

     Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 

 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 



 

 
 

 
 
 

Apple Mojito 
Apple juice mixed with Lime juice, Fresh mint and brown 

sugar. Topped with sparkling water 

 موخيتو تفاح     
غازية ومياه ليم اسمر، سكر النعناع، أوراق مع تفاح عصير      . 

 

Smooth 
 سموث     

 

Lemon Margarita 
Lime, lemon juice with fresh orange juice 

 مارغريتا بالليمون     
مع عصير برتقال طازج عصير الليمون وليم       

 
 

Strawberry Daiquiri 
Fresh strawberry blended with Lemon juice and strawberry 

puree. Served frozen 

 فراولة ديكيري                                                                        
    مزيج من الفراولة الطازجة مع عصير الليمون. تقدم مثلجة                                                            

         
 

 
 

 
      Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 

 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 



 

 
 
 

 
Soft Drinks                       مشروبات غازية 

21 SAR                                            21 س.ر  
Pepsi                                                   بيبسي 

7up Diet                                            ببسي دايت  
Pepsi Diet                                             سفن دايت  

 

Beer               20 SAR            52 بيره         ر.س  
   Water                                 ماء 

Berain Small      15 SAR                  بيرين صغير       51 ر.س 

Berain Large      28 SAR                        ر.س 22بيرين كبير  

 

Sparkling Water                             ماء فوار   

San Pellegrino-S     24 SAR                   ر.س 04ك    -سان بليغرينو  
San Pellegrino-L     39 SAR                    ر.س 83ص -سان بليغرينو  
Perrier-S                   24 SAR                    ر.س 04ص         –بيريه  

Perrier-L                   39SAR                     ر.س 83ك           –بيريه  
San Benedetto-L     39SAR                     ر.س 83ك     –سان بيندتو  

 

 

 
      Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 

 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 



 

 

 
 
 

Hot Beverages     مشروبات ساخنة   
Tea Selection    28SAR    08 ر.س        تشكيلة الشاي     

 

Hot Coffee                        ساخنةقهوة   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espresso single 22 SAR 22 اسبريسو    ر.س 

Espresso Double 27 SAR 27 اسبريسو دبل ر.س 

Turkish Coffee 25 SAR 25 قهوة تركية ر.س 

Filtered coffee 22 SAR 22 قهوة اميركية ر.س 

Decaffeinated coffee 22 SAR 22 قهوة دون كافيين ر.س 

Macchiato 25 SAR 25 ماكياتو ر.س 

Cappuccino 27 SAR 27 كابوتشينو ر.س 

Café late 27 SAR 27 كافيه الته ر.س 

     Above mentioned rates are subject to 5% Value Added Tax 

 (%5األسعار المذكوره أعاله تخضع لضريبة القيمة المضافة )

 


