
DELIVERY MENU



SALADS

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

Fish Shawarma Salad
Rocket leaves, kale, baby spinach, spring onion, 
edamame, parsley and  grilled baby potatoes 
with honey mustard and sumac dressing 

Falafel Salad
Rocket leaves, lettuce, cucumber, mint, spring 
onion, rad-ish, falafel balls, feta cheese served 
with tahini and basil dressing

Frikeh Salad 
Healthy frikeh with grilled eggplant, kale, baby 
spinach, baby rocket, pumpkin, with lemon, oil 
and oregano

سلطة الكينوا
الصغيــرة،  الســبانخ  أوراق  مــع  الكينــوا  ســلطة 
الــروكا، البقلــة، الحمــص، البصــل املشــوي، الرمــان، 
البصــل األخضــر، الخيــار، النعنــاع، الفجــل والزيتــون 

ــت والســماق ــض والزي ــع صلصــة الحام ــدم م تق

سلطة الشاورما سمك
الكرنــب،  الــروكا،  مــع  ســمك  الشــاورما  ســلطة 
ــول  ــر، ف ــل األخض ــرة، البص ــبانخ الصغي أوراق الس
ــوية   ــرة املش ــا الصغي ــس، البطاط ــي، البقدون اإلدامام

بالعســل والســماق  الخــردل  مــع صلصــة 

سلطة الفالفل
البصــل   ، النعنــاع  الخيــار،  الخــس،  الــروكا، 
األخضــر، الفجــل، كــرات الفالفــل، جبنــة فيتــا، تقــدم 

والحبــق  الطراطــور  صلصــة  مــع 

سلطة الفريكة
ســلطة الفريكــة الصحيــة مــع الباذنجــان املشــوي، 
الصغيــرة،  والــروكا  الســبانخ  أوراق  الكرنــب، 
والزيــت  الحامــض  صلصــة  مــع  تقــّدم  اليقطــن، 

واألوريغانــو 

           ½ Portion            Regular  

14,500 LL

21,500 LL

24,000 LL

24,000 LL

26,500 LL

36,000 LL

39,000 LL

39,000 LL



سلطات
Tabbouleh  
Delicious Lebanese salad with parsley, crushed 
wheat, to-mato, onion, with lemon and olive oil 
dressing

Fattoush 
Lettuce, tomato, cucumber, bakleh, fresh 
thyme, radish, sumac, pomegranate molasses, 
toasted bread with lemon and olive oil dressing

Spinach And Goat Labneh
Served with dried fig, apricot, pomegranate and 
dressed with honey mustard  

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

Rocket Salad
Rocket leaves, bakleh, onion, green onion, 
pomegranate and olives with lemon and olive 
oil dressing

Rocca Parmesan
Fresh Rocca leaves, walnut,  mushrooms, 
topped with parmesan cheese and balsamic 
sauce

Grilled Vegetables Mix
The best selection! A special mix of zucchini, 
eggplant, grilled halloumi, rocket leaves, carrot, 
red and green pepper dressed with balsamic 
sauce

Caesar Salad
Iceberg topped with toasted bread and shaved 
parmesan dressed with Caesar sauce

Add Chicken

تبولة 
البرغــل،  البقدونــس،  مــن  لذيــذة  لبنانيــة  ســلطة 
الحامــض  صلصــة  مــع  تقــّدم  والبصــل  البنــدورة 

الزيتــون وزيــت 

فتوش 
البنــدورة،  الخــس،  مــع  الغنــي  ملحــم  بــو  فتــوش 
الخيــار، البقلــة، الزعتــر األخضــر، الفجــل، الســماق، 
صلصــة  مــع  املحمــص  الخبــز  الرّمــان،  دبــس 

الزيتــون وزيــت  الحامــض 

السبانخ و لبنة املاعز
تقــدَّم مــع التــن ، املشــمش املجفــف، رمــان حــب 

بالعســل  الخــردل  وصلصــة 

سلطة التونا 
ــون مــع صلصــة  ــذرة و الزيت ــا، ال ــة مــع التون معكرون

ــض  ــز و الحام ــردل، املايوني الخ

سلطة الروكا
ــان  ــة، البصــل، البصــل األخضــر، الرم ــروكا، البقل ال
والزيتــون تقــّدم مــع صلصــة الحامــض وزيــت الزيتــون

الروكا مع البارميزون
روكا، الجــوز، الفطــر، جبنــة البارميــزان و صلصــة 

البالســميك

خضار مشوية مشكلة 
الخيــار األمثــل! مزيــج مــن الكوســا، الباذنجــان، 
ــة الحمــراء  ــروكا، الجــزر، الفليفل ــوم املشــوي، ال الحل

والخضــراء مــع صلصــة البلســميك

سلطة السيزر 
املحمــص  بالخبــز  تزيَّــن  اآليســبرغ  خــس  ســلطة 
صلصــة  مــع  وتقــدَّم  البارميــزان  جبنــة  وشــرائح 

الســيزار

اضافة : دجاج

           ½ Portion            Regular

10,000 LL

10,000 LL

12,500 LL

18,000 LL

14,500 LL

20,000 LL

24,000 LL

20,000 LL

17,000 LL

17,000 LL

20,500 LL

29,000 LL

26,500 LL

33,000 LL

39,000 LL

32,000 LL

9,500 LL



 حواضر بو ملحم

HAWADER BOU MELHEM

Hommos with Tahini  
Mashed chickpeas, tahini, lemon juice and olive 
oil

Smoked Hummos 
Smoked almonds and rocket leaves

Spicy Hommos with Tahini  
Mashed chickpeas, tahini, spices and olive oil

Moutabbal Batenjen
Grilled eggplant blended with tahini and olive oil

حّمص بالطحينة 
حمــص مهــروس، طحينــة مــع عصيــر الحامــض وزيــت 

الزيتون

حمص مدخن 
حمص مع اللوز املدخن و الروكا

حمص بالطحينة حّر
حمص بالطحينة مع التوابل وزيت الزيتون

باذنجان متبل
باذنجان مشوي متبل مع الطحينة وزيت الزيتون

            ½ Portion         Regular

8,500 LL

8,500 LL

11,000 LL

12,000 LL

15,000 LL

15,000 LL

18,000 LL

19,500 LL



 حواضر بو ملحم
Vine Leaves
Rolled Vine leaves stuffed with rice and tomato

Walnut Mouhammara 
Crushed walnut, breadcrumbs, red pepper, 
marinated in pomegranate molasses sauce

Shanklish
Shanklish with onion, parsley and olive oil

El Raheb Salad
Grilled eggplant, bell pepper, spring onion, tomato 
and parsley 

Fish Tajine
Grilled fish fillet, sautéed onions with tajine 
sauce and fried bread

Bou Melhem Baladiye Cheese
Baladiye cheese, olives, radish, walnut, basil and 
bakleh

Bou Melhem Labneh
An exceptional mix of plain labneh, olive & 
pistachio lab-neh, and zaatar & walnut labneh

ورق عنب
ورق عنب محشي باألرز والبندورة

شنكليش
شنكليش مع   البصل، البقدونس وزيت الزيتون

باذنجان الراهب
البصــل  الحلــو،  الفلفــل  مــع  مشــوي  باذنجــان 

والبقدونــس البنــدورة  األخضــر، 

طاجن سمك
ســمك الفيليــه املشــوي مــع البصــل املقلــى تقــّدم مــع 

ــز املقلــي  ــة و الخب صلصــة الطحين

جبنة بلدية على طريقة
بو ملحم

جبنــة بلديــة مــع الزيتــون، الفجــل، الجــوز، الحبــق 
والبقلــة

لبنة بو ملحم
تشــكيلة فريــدة مــن اللبنــة العاديــة واللبنــة مــع الزيتــون 

والفســتق واللبنــة مــع الزعتــر والجوز

محّمرة بالجوز
جــوز مهــروس مــع الكعــك، الفلفــل األحمــر ودبــس 

الرمــان

15,500 LL

17,000 LL

19,500 LL

20,500 LL

22,500 LL

20,500 LL

19,500 LL



Grilled Halloumi 
Grilled halloumi cheese served with fig marmalade

Italian Beef Ras Asfour
Marinated beef cubes in a pesto sauce

Grilled Potato
Slices mixed with olive oil and oregano

Potato Cubes
Crunchy fried potato cubes mixed with coriander, 
garlic and chili spices

Chicken Pesto
Marinated chicken pieces and mushroom  with 
pesto sauce

Chicken Othmaliyeh 
Chicken tenders stuffed with cheese, rolled with 
fried othmaliyeh, served with chili sauce

French Fries Large

Chicken Liver
Pan-fried chicken liver, pomegranate molasses, with 
lemon sauce

Beef Ras Asfour with 
Pomegranate Molasses
Marinated beef cubes with mushroom and 
pomegranate sauce

French Fries Small

Meat Hommos
Tahini hommos topped with minced meat

لحمة راس عصفور مع
دبس الرمان 

مكعبــات لحمــة متبلــة لذيــذة مــع الفطــر وصلصــة 
دبــس الرمــان

بطاطا مقلية - صغير

حمص باللحمة
حمص بالطحينة مع اللحمة

بطاطا حّرة
ــرة،  ــة بالكزب ــة املقرمشــة املتبل ــات البطاطــا املقلي مكعب

الثــوم والتوابــل الحــرة 

دجاج بالبيستو
قطع الدجاج املتبل مع  الفطر وصلصة البيستو

دجاج بالعثملية 
عثمليــة دجــاج مســحب محشــو بالجبنــة ومقلــي، تقــدم 

مــع صلصــة حــرة

بطاطا مقلية - كبير

سودة دجاج
ــان  ــس رم ــع دب ــّدم م ــة ُيق صحــن ســودة دجــاج مقلي

وصلصــة الحامــض  

32,000 LL

32,000 LL

25,000 LL

38,000 LL

38,000 LL

25,500 LL

13,000 LL

8,500 LL

13,500 LL

16,000 LL

35,000 LL

35,000 LL

27,000 LL حّلوم مشوي
جبنة الحلوم املشوية تقدم مع مربى التن  

لحمة راس عصفور اإليطالية
مكعبات لحمة متبلة مع صلصة البيستو

بطاطا مشوية
شرائح متبلة مع زيت الزيتون واألوريغانو

HOT MEZZAمقبالت ساخنة
Sojouk
Pan-fried soujouk with onion and bell pepper with 
lemon sauce

Makanek
Lebanese meat sausages marinated in special 
spices and pomegranate molasses

سجق
صحــن ســجق محّمــر مــع البصــل والفلفــل الحلــو 

الحامــض  وصلصــة 

مقانق
مقانــق اللحــم علــى الطريقــة اللبنانيــة بالتوابــل اللذيــذة 

ــس الرمان ودب



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

Meat Sambousek
Fried pastry puffs with minced meat and onion
– 5 pcs

Cheese Rolls
Grilled or Fried – 5 pcs

Cheese and Soujouk Rolls
Fried – 5 pcs

Kebbeh Blabneh
Traditional Lebanese kebbeh stuffed with special 
mix of labneh, meat and herbs - 2 pcs

Traditional Kebbeh
Traditionl fried Lebanese kebbeh – 5 pcs  

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

Fattet Hommos
Chickpeas fatteh topped with garlic yo-gurt and 
fried bread 

Shrimp Othmaliyeh
Shrimps rolled with othmaliyeh, fried and served 
with cocktail sauce

Fattet Batenjen
Eggplant cubes, topped with garlic yogurt, fried 
bread with red tomato sauce

Fattet Shrimps
Cooked shrimps, topped with garlic yo-gurt and 
fried bread  

Fava beans
Fava beans marinated in lemon oil and garlic sauce, 
served with a mixed green vegetable platter

Balila Plate
Chickpeas marinated in lemon sauce, gar-lic, olive 
oil and cumin , served with a mixed green vegetable 
platter

فّتة حّمص
حمص مع اللنب، الثوم و الخبز املقلي 

قريدس بالعثملية
قريدس بالعثملية مقلي، يقدم مع صلصة الكوكتيل 

فتة باذنجان
مكعبــات الباذنجــان مــع اللــنب، الثــوم، الخبــز املقلــي 

مــع صلصــة البنــدورة

فتة قريدس
قريــدس مســلوق يقــّدم مــع اللــنب، الثــوم و الخبــز 

املقلــي 

فول
ــض  ــت والحام ــوم، الزي ــع الث ــس م ــول مدم ــن ف صح

ــع صحــن خضــار مشــكل ــّدم م يق

صحن بليلة
صحــن حمــص مــع صلصــة الحامــض، الثــوم، زيــت 
الزيتــون والكمــون، يقــّدم مــع صحــن خضــار مشــكل

Per Piece                  Regular

كّبة مقلية
كبة مقلية على الطريقة اللبنانية  - 5 قطع

كبة بلبنة
كبة لبنانية محشوة باللبنة واللحمة واألعشاب

- قطعتن

رقاقات جبنة
مشوية او مقلية - 5 قطع

رقاقات جبنة وسجق 
مقلية - 5 قطع

كريسبي شنكليش
شنكليش مقلي محشو بالجبنة واألعشاب

 - 4 قطع

سمبوسك لحمة
سمبوسك مقلية محشوة باللحمة والبصل 

- 5 قطع

كبة صاجية
كبة محشوة بالرمان، البصل، التوابل والجوز

 - 3 قطع

19,500 LL

19,500 LL

24,000 LL

39,000 LL

31,000 LL

51,000 LL

7,000 LL

6,500 LL

13,000 LL

8,500 LL

6,500 LL

5,500 LL

6,000 LL

25,000 LL

26,000 LL

25,000 LL

23,000 LL

27,000 LL

22,500 LL

26,500 LL



SANDWICHESساندويشات

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

Meat
Tender beef meat chunks sand-wiched with 
hummos, tomato, on-ions, and a sprinkle of 
parsley

Makanek 
A yummy combination of beef sau-sages, 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
فتــة مشــوية،حمص،بندورة مشــوية بقدونــس و بصــل 

و كبيــس

GO COMBO: Add Small French fries
 + Soft Drink

Sand                          Combo

21,000 LL

19,500 LL

21,000 LL

23,000 LL

21,000 LL

19,500 LL

19,500 LL

21,000 LL

21,000 LL

31,000 LL

29,500 LL

31,000 LL

33,000 LL

31,000 LL

29,500 LL

29,500 LL

31,000 LL

31,000 LL



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, let-tuce, 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
صدر دجاج مشوي بطاطا خس كبيس

و صلصة ثوم و مايونيز

كالسيك بالجبنة
الهمبرغر الكالسيكية مع جبنة االمانتال

سمك
فيليه سمك مقلي بطاطا خس كبيس و صلصة التارتار

24,000 L.L

23,000 L.L

26,000 L.L

26,000 L.L

34,000 L.L

33,000 L.L

36,000 L.L

36,000 L.L

GO COMBO: Add Fries + Soft drink

Sand           Combo



Chicken Quesadillas
Chicken strips laid on deep-fried tortillas 
brushed with sour cream, topped with bell 
pepper served with French fries

Beef Steak Sandwich
Soaked beef slices tossed with fresh 
mushrooms and onions, covered with 
melted cheese and served with French 
fries, mayonnaise and barbecue sauce

Lebanese Chicken Fajita
Fried chicken strips with onions, bell 
pepper and mushroom served with tortilla 
bread, sour cream, tomato sauce and 
French fries 

Lebanese Beef Fajita
Fried beef strips with onions, bell pepper 
and mushroom served with tortilla bread, 
sour cream, tomato sauce and French fries 

Chicken Crispy Wrap with 
Sumac
Crispy chicken bites wrapped with sumac, 
onion, garlic and served with French fries 
and a fresh season salad

PLATTERS

كيسادياس بالدجاج
شــرائح دجــاج ملفوفــة بخبــز التورتيــا املقلــي مــع 
الســاور كريــم والفلفــل الحلــو تقــدم مــع البطاطــا 

املقليــة

سندويش ستيك 
شــرائح لحــم لذيــذة مــع الفطــر الطــازج، البصــل 
ُتقــّدم مــع البطاطــا املقليــة وصلصــة  والجبنــة. 

املايونيــز والباربكيــو

فاهيتــا بالدجــاج علــى الطريقة 
اللبنانية

شــرائح االدجــاج املقليــة مــع البصــل، الفليفلــة 
الخضــراء و الحمــراء و الفطــر تقــدم مــع خبــز 
التورتيلــال، الســاور كريــم، صلصــة البنــدورة و 

البطاطــا املقليــة

فاهيتــا باللحمــة علــى الطريقــة 
اللبنانيــة

شــرائح االدجــاج املقليــة مــع البصــل، الفليفلــة 
الخضــراء و الحمــراء و الفطــر تقــدم مــع خبــز 
التورتيلــال، الســاور كريــم، صلصــة البنــدورة و 

البطاطــا املقليــة

لفلوفة دجاج بالسماق
ســندويش دجــاج مقرمــش مــع الســماق، البصــل، 
الثــوم، ُيقــّدم مــع البطاطــا املقليــة وســلطة خضــار 

موســمية

44,000 LL

36,000 LL

39,000 LL

33,000 LL

43,000 LL



Charcoal Chicken Halloumi
Charcoal breast stuffed with charcoal-grilled 
halloumi, basil, served with wedges and soya 
sauce                                  

Grilled Chicken Breast
Served with charcoal-grilled potatoes, sautéed 
spinach ,onion, mushroom and rosemary sauce

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

Fish Fillet Pané
Deep-fried breaded Hamour served with potato 
wedges, grilled vegetables and tartar sauce

Grilled Jumbo Shrimps
Marinated grilled shrimps served with grilled 
potatoes, vegetables and tartar sauce

Beef Cordon Bleu
Served with sautéed spinach, mushroom, onion, 
fries and cocktail sauce

اطباق ساخنة

جبنة حلوم مشوية مع الدجاج
صــدر دجــاج محشــو بجبنــة الحلــوم املشــوية والحبــق 

يقــّدم مــع  شــرائح البطاطــا وصلصــة الصويــا

صدر دجاج مشوي
ــل،  ــالة، البص ــبانخ املق ــوية، الس ــا املش ــع البطاط ــّدم م ُيق

ــل ــل الجب ــة إكلي ــر وصلص الفط

اسكالوب دجاج
يقدم مع الكبيس، البطاطا املقلية و سلطة امللفوف

فيليه سمك هامور
ــز  ــا ودج ــع البطاط ــّدم م ــي، ُيق ــور املقل ــه ســمك الهام فيلي

والخضــار املشــوية وصلصــة التارتــار

قريدس مشوي
املشــوية  البطاطــا  مــع  ُيقــّدم  مشــوي،  متبــل  قريــدس 

التارتــار  وصلصــة  والخضــار 

كوردون بلو باللحم    
ُيقــّدم مــع الســبانخ املقــالة، الفطــر، البصــل، البطاطــا 

الكوكتيــل وصلصــة  املقليــة 

39,000 LL

46,000 LL

39,000 LL

43,000 LL

43,000 LL

105,000 LL



GRILLSعالفحم
Half Grilled Chicken
Marinated & grilled half chicken served with garlic 
paste, pickles and French fries

Beef Grilled
Marinated beef meat served with French fries, 
tomato, onion and parsley - 2 skewers

Kafta Grilled
Grilled beef kafta served with  French fries, 
tomato, onion and parsley - 3 skewers

Kabab Grilled
Grilled minced spicy beef skewers, served with 
French fries, tomato, onion and parsley - 3 skewers

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

Chich Taouk
Marinated chicken served with garlic paste, pickles 
and French Fries - 2 skewers

Mixed Grills 
Taouk, Meat, Kafta, Kabab, served with garlic, 
tomato, grilled onion, pickles and French fries

38,000 LL

38,000 LL

43,000 LL

40,000 LL

40,000 LL

37,000 LL

53,000 LL

كباب
كبــاب حلبــي متبــل بالحــر مشــوي يقــّدم مــع البطاطــا 

املقليــة، البنــدورة، البصــل والبقدونــس - 3 ســيخ

شيش طاووق
قطــع مــن الطــاووق املشــوي تقــدم مــع الثــوم، الكبيــس 

والبطاطــا املقليــة - 2 ســيخ

كفتة
ــة،  ــا املقلي ــع البطاط ــدم م ــر مشــوية تق ــم بق ــة لح كفت

البنــدورة، البصــل والبقدونــس - 3 ســيخ

نصف فروج مشوي
نصــف فــروج متبــل مشــوي، يقــّدم مــع الثــوم، الكبيــس 

والبطاطــا املقلية

لحمة بقر
قطــع مــن لحــم البقــر املتبــل املشــوي تقــّدم مــع البطاطا 

املقليــة، البنــدورة، البصــل والبقدونس   - 2 ســيخ 

عرايس كفتة
كفتة مشوية بالخبز، تقدم مع اللنب

مشاوي مشّكلة
مشــاوي طــاووق ولحمــة وكفتــة وكبــاب تقــدم مــع الثــوم، 

البصــل املشــوي، الكبيــس والبطاطــا املقليــة



GRILLS
1 kg of Taouk
10 skewers

1/2 kg of Taouk
5 skewers

1 kg of Lahme
10 skewers

1/2 kg of Lahme
5 skewers

1 kg of Mixed Grill 
A mix of 12 skewer (3 taouk, 3 meat, 3 kafta, 3 
kabab) served with French fries

1 kg of Kafta
14 skewers

1/2 kg of Kafta
7 skewers

1 kg of Kabab
14 skewers

1/2 kg of Kabab
7 skewers

135,000 LL

70,000 LL

150,000 LL

80,000 LL

140,000 LL

115,000 LL

65,000 LL

115,000 LL

65,000 LL

كيلو طاووق
10 اسياخ

1\2 كيلو طاووق
5 اسياخ

كيلو لحمة
10 اسياخ

1\2 كيلو لحمة
5 اسياخ

كيلو مشاوي مشكلة
تشــكيلة مــن 12 ســيخ )3 طــاووق،3 لحمــة، 3 كفتــة، 3 

كبــاب( تقــّدم مــع البطاطــا املقليــة

كيلو كفتة
14 سيخ

1\2 كيلو كفتة
7 اسياخ

كيلو كباب
14 سيخ

1\2 كيلو كباب
7 اسياخ

Add 1 skewer

Taouk

Beef Meat

Kabab

Kafta

All platters are served with fries

16,000 LL

19,500 LL

16,000 LL

16,000 LL

تقدم كل األطباق مع البطاطا املقلية

اضافة سيخ واحد
طاووق

لحمة بقر

كباب

كفتة



Half Grilled Chicken 
Hummos, Fattoush, French Fries 

1/2 KG of Grills 
Fattoush or Tabbouleh, Hummos, 
Mouttabal, French Fries, Grilled Onions & 
Tomatoes 

1 KG of Grills
Fattoush or Tabbouleh, Hummos, 
Mouttabal, French Fries, Grilled Onions & 
Tomatoes 

نصف فروج 
فتوش، حمص، بطاطا مقلية، كبيس وثوم

نصف كيلو مشاوي
ــة، حمــص، متبــل، بطاطــا مقليــة،  فتــوش أو تبول

بنــدورة وبصــل مشــوي

كيلو مشاوي
ــة، حمــص، متبــل، بطاطــا مقليــة،  فتــوش أو تبول

بنــدورة وبصــل مشــوي

49,000 LL

98,000 LL

169,000 LL

Bou Melhem Mix 

تشكيالت بو ملحم



Meghli

Riz b halib

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

كريب فوندان 
بصلصــة  مزينــة  فونــدان  شــوكوال  كريــب 

القشــطة وبوظــة  الشــكوكوال 

رز بحليب

19,500 LL

11,500 LL

11,500 LL

مغلي

DESSERTS حلويات



Mineral water small

Laban Eeran

Perrier small 

Fresh Orange Juice 

Fresh Lemonade

Soft drinks 5,500 LL

5,000 LL

10,500 LL

11,500 LL

11,500 LL

12,500 LL

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


