
DELIVERY MENU



Mankouchet Bou Melhem
Mix Of Cheeses, black olive tapenade, with tomatoes and 
rocket leaves, sprinkled with grilled pine seeds.

Lebanese Pizza
Cheese with pastrami, fresh basil and tomato sauce with 
goat yogurt.

Chicken Cheese Pie  
Stuffed with grilled chicken and fried onion, topped with 
melted mozzarella cheese.

Bou Melhem Pizza
Cream cheese and pesto spread topped with goat labneh, 
cherry tomatoes, grilled carrots, bell pepper and zucchini.

Lahme bi Ajin 
The traditional lahme bi ajin with or without pomegranate 
molasses.

Classic Pizza
Traditional pizza, with cheese, ham, mushrooms, black 
olives and bell pepper.

Cheese Mix
Traditional Cheese Mankouche, with mix of cheeses and 
topped with sesame .

Vegetarian Pizza
Mix of cheese with corn, fresh mushrooms, zucchini, 
eggplant and onions

Pepperoni Pizza
Cheese, Italian pepperoni with tomato sauce.

FROM THE OVEN

PIZZA

بالفرن

بيتزا

منقوشة بو ملحم
مزيــج مــن األجبــان الزيتــون األســود، البنــدورة و الــروكا، مــع 

صنوبــر مشــوي

بيتزا لبنانية
جبنــة مــع البســطرمة، الحبــق األخضــر وصلصــة البنــدورة مــع 

لبنــة املاعــز

فطيرة الدجاج بالجبنة
و  موزاريــا  مــع جبنــة  املشــوي  بالدجــاج  فطيــرة محشــوة 

املقلــي البصــل 

بيتزا بو ملحم
بســتو بيتــزا مــع لبنــة املاعــز ، بنــدورة كرزيــة، جــزر ، كوســى 

و فليفلــة مشــوية

لحمة بعجني
لحم بعجني تقدم مع او بدون دبس رمان

بيتزا كالسكية 
جبنة ، جمبون ، فطر ، زيتون أسود ، فلفل حلو

جبنة مشكلة
منقوشة جبنة مشكلة مع رشة سمسم على طريقة بو ملحم 

بيتزا بالخضار
جبنة ،ذرة، فطر، كوسى، باذنجان و بصل

بيتزا بيبيروني
جبنة و بيبيروني مع صلصة البندورة 





SALADS

Tabbouleh  
Parsley mixed with groats, tomatoes, lemon 
and olive oil sauce.

Quinoa Salad 
Quinoa, baby spinach, rocket leaves, bakleh, 
chickpeas, grilled onions, yellow and red 
cherry tomatoes, pomegranate, spring onion, 
cucumber, mint, radish and olives served with 
lemon, oil and sumac dressing

Fattoush 
Cucumber, Tomatoes, Watercress, Fresh thyme, 
radish, lettuce, sumac sauce and toasted bread 
with vinegar, lemon and oil sauce .

Falafel Salad
Rocket leaves, lettuce, cucumber, mint, spring 
onion, radish, falafel balls, feta cheese, pickles  
served with tahini, basil and lemon dressing.

Frikeh Salad 
Healthy frikeh with yellow and red cherry 
tomatoes, grilled eggplant, kale, baby spinach, 
baby rocket, pumpkin, with lemon, oil, oregano, 
garlic dressing and sour cream on top

تبولة 
بقدونــس و برغــل مــع بنــدورة، بصــل، حامــض و زيــت 

زيتون

سلطة الكينوا
الصغيــرة،  الســبانخ  أوراق  مــع  الكينــوا  ســلطة 
الــروكا، البقلــة، الحمــص، البصــل املشــوي، البنــدورة 
البصــل  الرمــان،  والحمــراء،  الصفــراء  الكرزيــة 
ــدم  ــون تق ــاع، الفجــل والزيت ــار، النعن األخضــر، الخي

مــع صلصــة الحامــض والزيــت والســماق

فتوش 
خــس، بنــدورة، خيــار، بقلــة، زعتــر أخضــر، فجــل مــع 
ــل و  ــع صلصــة الخ ــص م ــز محم ــان و خب ــس رم دب

الحامــض و الزيــت
سلطة الفالفل

الــروكا، الخــس، الخيــار، النعنــاع ، البصــل األخضر، 
الفجــل، كــرات الفافــل، جبنــة فيتا،كبيــس، تقــدم مــع 

صلصــة الطراطــور والحبــق والحامــض

سلطة الفريكة
الكرزيــة  البنــدورة  مــع  الصحيــة  الفريكــة  ســلطة 
الصفــراء والحمــراء، الباذنجــان املشــوي، الكرنــب، 
ــّدم  ــني، تق ــرة، اليقط ــروكا الصغي ــبانخ وال أوراق الس
ــوم  ــو والث ــت واألوريغان ــع صلصــة الحامــض والزي م

ــه ــى الوج ــم عل ــع الســاور كري م



سلطات
Fish Shawarma Salad 
Rocket leaves, kale, baby spinach, onion, 
edamame, parsley, chives, grilled baby potatoes, 
asparagus with honey mustard and dressing 
and served with sour cream

Spinach And Goat Labneh
Baby spinach leaves topped with goat labneh 
with dried fig and apricot, sundried tomato and 
walnut served with honey mustard dressing .

Tuna Pasta 
Fusilli pasta mixed with tuna, cherry tomatoes, 
sweet corn, black olives and a mayo lemon 
mustard dressing.

Rocca Parmesan
Fresh Rocca leaves, Cherry tomatoes, 
mushrooms, topped with parmesan cheese 
and balsamic sauce.

Grilled Vegetables
The queen of all salads! A special mix of zucchini 
eggplant , carrots, rocca, bell pepper and 
halloumi cheese dressed with balsamic sauce.

Chicken Caesar
Iceberg, topped with marinated grilled chicken, 
croutons, cherry tomato and shaved parmesan, 
tossed with Caesar dressing

سلطة الشاورما سمك
ســلطة الشــاورما ســمك مــع الــروكا، الكرنــب الســبانخ 
الصغيــرة، البصــل االخضــر، اإلدامامــي، البقدونــس، 
الســيبوليت، البطاطــا الصغيــرة املشــوية، الهليــون مــع 
صلصــة الخــردل بالعســل و تقــّدم مــع الســاور كريــم

السبانخ و لبنة املاعز
ســبانخ و لبنــة املاعــز مــع التــني املجفــف ، بنــدورة 
ــع  ــردل م ــوز و صلصــة الخ ــة، املشــمش ، الج مجفف

العســل

الباستا مع التونا
معكرونــة مــع التونــا، البنــدورة و الــذرة و الزيتــون مــع 

صلصــة الخــردل، املايونيــز و الحامــض

الروكا مع البارميزون
ــزان و صلصــة  ــة البارمي ــر، جبن ــدورة، الفط روكا، بن

ــميك البالس

خضار مشوية
ــروكا،  ــن الكوســى، الباذنجــان ، الجــزر ، ال ــج م مزي
صلصــة  مــع  الحلــوم  جبنــة  و  املشــوية  الفليفلــة 

لبالســميك  ا

سلطة سيزار
خــس مــع دجــاج مشــوي، توســت محمــص، جبنــة 

بارميــزان ، بنــدورة كرزيــة و صلصــة ســيزار



 حواضر بو ملحم

HAWADER BOU MELHEM

Hummus  
Mashed Chickpeas with tahini and olive oil

Smoked Hummos 
Blended Chickpeas and rocket leaves topped 
with smoked almonds

Spicy Hummos 
Mashed chickpeas with tahini and roasted spicy 
bell pepper

Moutabbal Batenjen
Grilled Eggplant blended with tahini and olive oil 

حمص 
حمص بطحينة مع زيت الزيتون

حمص مدخن 
حمص مع اللوز املدخن و الروكا

حمص حّر
حمص بالطحينة مع حر

متبل
باذنجان متبل بالطحينة مع حامض و زيت الزيتون



 حواضر بو ملحم
Vine Leaves
Hand-Rolled stuffed grape leaves with rice and 
tomatoes

Walnut Mouhammara 
Crushed walnut, breadcrumbs, red pepper and 
pomegranate molasses

Shanklish
Lebanese blue cheese mixed with tomatoes, 
onions, parsley and a olive oil

ورق عنب
ورق عنب محشي مع رز و بندورة

شنكليش
شنكليش مع بصل، بندورة،بقدونس و زيت الزيتون

محّمرة بالجوز
جــوز مهــروس مــع كعــك و فلفــل احمــر و دبــس 

الرمــان



Grilled Halloumi 
Grilled halloumi cheese served with fig marmalade

Pesto Ras Asfour 
Sautéed beef cubes marinated in a pesto sauce

Baked Potato
Stuffed with melted cheese, mixed herbs and grilled 
garlic

Spicy Potato
Crunchy fried potato cubes mixed with coriander 
and chili spices

French Fries Large

Chicken Liver
Pan-fried chicken liver with pomegranate molasses 
and lemon Sauce.     

Beef Ras Asfour 
Sautéed beef cubes with mushrooms, topped 
with roasted nuts and mixed with pomegranate 
sauce

French Fries Small

Hommos Fatteh
Chickpeas fatteh topped with garlic yogurt toasted 
bread and pine seeds      

Fava beans
Marinated fava beans with lemon oil garlic sauce

لحمة  راس عصفور 
ــات لحمــة، فطــر، مكســرات مــع صلصــة دبــس  مكعب

الرمــان

بطاطا مقلية - صغير

فّتة حّمص
حمص مع خبز محمص و ثوم، لنب و صنوبر

فول
فول مدمس مع الثوم، الزيت و الحامض

بطاطا حّرة
بطاطا مقلية متبلة بالكزبرة و الفلفل الحر

بطاطا مقلية - كبير

سودة دجاج
سودة دجاج مقلية بدبس الرمان و الحامض

حّلوم مشوي
جبنة الحلوم املشوية تقدم مع مربى التني

لحمة راس عصفور بالحبق
مكعبات لحمة مع صلصة الحبق

بطاطا مشوية بالفرن
محشوة بالجنب و األعشاب و الثوم املشوي

HOT MEZZA



Crispy shanklish
Shanklish mixed with cheese and herbs, breaded 
and fried - 4 pcs

Meat Sambousek
Deep fried pastry puffs stuffed with minced 
meat – 5 pcs

Cheese Rolls
Deep fried or grilled cheese rolls – 5 pcs

Kebbeh bi labneh
Traditional kibbeh stuffed with meat,walnut, special 
mix of labneh and herbs - 2 pcs

Traditional Kebbeh
Fried Lebanese traditional kibbeh – 5 pcs  

Kebbeh Sajjieh 
Kebbeh stuffed with walnut, meat, onion and 
spices - 3 pcs

مقبالت ساخنة

كّبة مقلية
كبة مقلية - 5 قطع

كبة بلبنة
كبة محشية باللحمة ، جوز، اللبنة و األعشاب

- قطعتني

رقاقات جبنة
مشوية او مقلية - 5 قطع

كريسبي شنكليش
شنكليش محشي بالجبنة و األعشاب و مقلي

 - 4 قطع

سمبوسك لحمة
سمبوسك مقلية محشية باللحمة و البصل 

- 5 قطع

كبة صاجية
كبة محشية بالجوز، لحمة،بصل و بهارات حّرة

 - 3 قطع



GRILLSعالفحم
Half Grilled Chicken
Marinated and grilled half chicken served with 
garlic paste and pickles   

Beef Meat
2 marinated beef skewers served with grilled 
tomatoes and onion

Kafta  
3 grilled beef kafta skewers served with grilled 
tomatoes and onion

Kabab 
3 minced spicy beef skewers served with grilled 
tomatoes and onion 

Aärayess Kafta 
Kafta spread on Lebanese bread grilled and served 
with yogurt and tahini sauce

Chich Taouk
2 marinated chicken skewers served with garlic 
paste and pickles   

Mixed Grill platter (1 person) 
Taouk, kafta, kabab, and grilled meat skewers served 
with garlic paste & with grilled tomatoes and onion

Lamb Meat
2 marinated lamb skewers served with grilled 
tomatoes and onion

All platters are served with fries

Served with portion of hummos and a 
large box of French fries

½ Kg of Grills (2 persons)
Assortment of 2 taouk skewers, 2 meat skewers, 1 
kafta skewer and 1 kabab skewer char grilled served 
with garlic, and grilled tomatoes and onion

1 Kg of Grills (4 - 6 persons)
Assortment of  3 taouk skewers, 3 meat skewers and 
2 kafta skewers and 2 kabab skewers char grilled 
served with garlic paste and grilled tomatoes
and onion.

لحمة غنم
قطع من لحمة الغنم املشوي تقدم مع البصل

و البندورة املشوية - 2 سيخ

كباب
ــدورة  ــع البصــل و البن ــدم م ــي مشــوي تق ــاب حلب كب

املشــوية - 3 ســيخ

2/1 كيلو مشاوي)شخصان(
2 طــاووق و2 لحمــة و 1 كفتــة و 1 كبــاب مشــوية تقــدم مــع 

الثــوم و البصــل و البندورة املشــوية

كيلو مشاوي )4 الى 6 اشخاص(
3 طــاووق و 3 لحمــة و2  كفتــة و 2 كبــاب مشــوية تقــدم مــع 

الثــوم و البصــل و البنــدورة املشــوية

تقدم كل األطباق مع البطاطا املقلية

شيش طاووق
قطع من الطاووق  املشوي تقدم مع الثوم

و الكبيس - 2 سيخ

كفتة
ــدورة املشــوية       ــة مشــوية تقــدم مــع البصــل و البن كفت

- 3 ســيخ

نصف فروج مشوي
نصف فروج متبل و مشوي يقدم مع الثوم

و الكبيس

لحمة بقر
قطع من لحمة البقر املشوية  تقدم مع البصل

و البندورة املشوية  - 2 سيخ 

عرايس كفتة
كفتة مشوية بالخبز تقدم مع اللنب و الطحينة

مشاوي مشكل )شخص واحد(
طاووق و لحمة و كفتة و كباب مشوية تقدم مع الثوم

و البصل و البندورة املشوية

Served with half portion of hummos and 
a small box of French fries

تقدم مع نصف صحن حمص وعلبة بطاطا مقلية صغيرة

تقدم مع صحن حمص وعلبة بطاطا مقلية كبيرة



Add 1 skewer
Taouk

Lamb Meat

Beef Meat

Kabab

Kafta

اضافة سيخ واحد
طاووق

لحمة غنم

لحمة بقر

كباب

كفتة



SANDWICHESساندويشات
Grilled Halloumi
Grilled Halloumi cheese topped with rocket leaves 
tomatoes and olives

Meat
Tender beef meat chunks sandwiched with 
hummos, tomato, onions, and a sprinkle of 
parsley.

Makanek 
A yummy combination of beef sausages, crispy 
French fries, lemon and pickles.

Grilled Chicken
Grilled chicken, fries, pickles and garlic paste and 
lettuce 

Chicken Liver
Pan-fried chicken liver, french fries, tomatoes pickles 
and garlic paste

Taouk
Marinated Chicken, French fries, garlic paste and 
pickles and coleslaw

Kafta
Beef Kafta mixed with hummos, topped with grilled 
tomatoes ,pickles ,parsley and onions

Kabab
Juicy kabab, accompanied with hummos, 
tomato, onions, and a sprinkle of parsley and fries

Tuna
Flaked tuna mixed with tartar sauce and topped 
with lettuce, corn and lemon

كباب
كبــاب حلبــي مشــوي،حمص،بندورة،بصل و بقدونــس 

و البطاطــا املقليــة

دجاج مشوي
دجاج مشوي ،بطاطا مقلية، كبيس و الثوم

و الخس

تونا
تونا ، صلصة تارتار، خس و ذرة و حامض

طاووق
ــوم،  ــة، ث ــا املقلي ــاووق املشــوي، البطاط ــن الط ــع م قط

ــوف ــس و ســلطة امللف كبي

مقانق
قطع من املقانق، البطاطا املقلية، كبيس و حامض

حلوم مشوي
جبنة الحلوم املشوية مع الروكا، البندورة

و الزيتون

لحمة
ــر املشــوية،حمص،بندورة،بصل  ــة البق ــن لحم ــع م قط

ــس و بقدون

سودة دجاج
ــس  ــدورة، الكبي ــة، البن ــا املقلي ســودة دجــاج ، البطاط

ــوم و الث

كفتة
كفتة مشوية،حمص،بندورة مشوية بقدونس و بصل

و كبيس

GO COMBO: Any Sandwich + Small 
French fries + Soft Drink



BURGERS
Classic
Charcoal grilled beef patty with crispy french 
fries, coleslaw salad, tomatoes and pickles

Chicken
Charcoal grilled marinated chicken breast with 
crispy french fries, lettuce, pickles and a special 
garlic mayo sauce.

Cheese
The classic burger with an addition of succulent 
emmental cheese.

Fish
Deep fried fish fillet with crispy french fries, 
lettuce, pickles, and our chef’s delicious tartar 
sauce.

برغر
كالسيكي

همبرغر لحمة بطاطا سلطة ملفوف بندورة و كبيس

دجاج
صــدر دجــاج مشــوي بطاطــا خــس كبيــس و صلصــة ثــوم 

و مايونيــز

كالسيك بالجبنة
الهمبرغر الكاسيكية مع جبنة االمانتال

سمك
فيليه سمك مقلي بطاطا خس كبيس و صلصة التارتار

GO COMBO: Any Burger + Small French fries + Soft Drink



Chicken Quesadillas
Chicken strips served with tortillas bread, sour 
cream, bell pepper and cheddar cheese

Chicken Escalope
Deep fried breaded chicken with french fries, 
coleslaw salad and pickles.

Fish Fillet Pane
Pan-fried fillet served with french fries, 
sautéed vegetables and tartar sauce.

Chicken Crispy Wrap with 
Sumac
Crispy chicken bites wrapped in markouk 
bread with sumac served with french fries 
and a fresh mixed salad

PLATTERS
كيسادياس بالدجاج

شــرائح دجــاج ملفوفــة فــي خبــز التورتيلــا مــع 
الســاور كريــم و الفلفــل الحلــو و جبنــة الشــيدار

اسكالوب دجاج
سلطة ملفوف، بطاطا مقلية، كبيس

فيليه سمك هامور
فيليــه ســمك الهامــور املقلــي يقــدم مــع البطاطــا 

ــار ــة و خضــار مشــوية و صلصــة تارت املقلي

لفلوفة دجاج بالسماق
و  الدجــاج  مــع  املرقــوق  بالخبــز  ســندويش 
ــا  ــع البطاط ــدم م ــوم و البصــل يق الســماق و الث

املقليــة و ســلطة خضــار مشــكلة



Chicken Halloumi
Chicken breast stuffed with halloumi, sautéed 
cherry tomatoes and basil, served with potato 
wedges and chef’s sauce  

Grilled Chicken Breast
Served with grilled potatoes, sautéed spinach, 
mushroom, onion & rosemary sauce

Beef Steak Sandwich
Tender beef fillet mixed with melted cheese, 
fresh mushrooms and onions served with 
french fries

Beef Cordon Bleu
Beef escalope served with sautéed spinach 
onion and mushrooms , french fries and 
cocktail sauce

اطباق ساخنة
دجاج محشو بالحلوم

دجــاج محشــو بجبنــة الحلــوم البنــدورة الصغيــرة الحبــق 
تقــدم مــع الويدجــز

صدر دجاج مشوي
يقــدم مــع البطاطــا املشــوية ســبانخ و بصــل، فطــر و 

روزمــاري صلصــة 

سندويش ستيك 
شــرائح لحــم مــع الفطــر، البصــل و الجبنــة تقــدم مــع 

البطاطــا املقليــة

كوردون بلو لحمة
ــر  ــع الســبانخ و البصــل و الفط ــدم م ــة تق اســكالوب لحم

ــل ــة و صلصــة الكوكتي ــا املقلي البطاط



Bou Melhem Ruby Fest’iyeh 
Pistachio paste baked with blueberry & rose 
water, red fruits sorbet

Fruit Salad
A combination of freshly cut fruits soaked 
in a citrusy sauce for a finger licking salad.

Meghli
A traditional lebanese flour rice pudding 
spiced with anise

Othmaliyeh 2030
White chocolate mousse, with rose water 
and raspberry on othmaliyeh Breton

Mhalabiyeh
Creamy sweet milk based pudding flavored 
with rose water

Crepe Fondant
Chocolate crepe fondant topped with 
white chocolate sauce and scoop of ashta 
ice cream and pistachio 

كريب فوندان 
بصلصــة  مزينــة  فونــدان  شــوكوال  كريــب 
ــة القشــطة و فســتق  ــض وبوظ الشــكوكوال األبي

حلبــي

عثملية 2030 
ــاء  ــة م ــوت بنكه ــض والت ــة الشــوكوال األبي عثملي

ــورد ال

مهلبية

فستقية توت بو ملحم
ومــاء  التــوت  مــع  املخبــوزة  الفســتق  عجينــة 

الحمــراء الفاكهــة  وشــراب  الــورد 

سلطة فواكه

مغلي

DESSERTS حلويات





Mineral water small

Fresh orange juice

Iran

Perrier small 

Lemonade 

Soft drinks

BEVERAGES مشروبات



Ask for our daily
Plat du Jour 

Monday to Friday



Dimitri El Hayek Str | Sin El Fil 

01 - 497 666 | 70 - 497 666


