
بطيخ
أناناس مع رمان
جوافة مع رمان

ليمون مع نعناع 

كوكتيل فواكه
أفوكادو مع قشطة

لنب عيران 

برتقال
ليموناضة

ليمون مع نعناع
ماجنو

فراولة 

کوکتیل

عصائر طازجۀ

All prices are in SR

28.50

35.75

35.75

28.50

27.50

27.50

27.50

27.50

27.50

35.75

35.75

20.00

Teas, Herbals 
and Hot Drinks

28.50

المشروبات الباردة

مشروبات ساخنۀ

القهوة

شاي
شاي مغربي

شاي كرك
شاي بالنعناع
شاي بامليرمية

شاي أخضر
شاي إيرل غراي

يانسون
بابوجن

ميرمية
مزيج األعشاب

سحلب

اسبرسو
دوبل اسبرسو

قهوة تركي
قهوة عربية
كابوتشينو
اميريكانو

التيه

آیس کریم
فانيليا

شوكوالتة 
 فراولة

اختيارك  من النكهات التالية

عربية بالفستق احللبي
ورد 

مياه شرب معبأة
0.5 لتر
1.5 لتر

مياه معدنية مستوردة 0.5 لتر
مياه غازية مستوردة 0.5 لتر

كوكا كوال©
كوكا كوال دايت©

سبرايت©
سبرايت اليت©

فانتا©
آيس تي ليمون
آيس تي خوخ

ناي© تي سمووذي 

11.75

17.00

13.75

15.75

13.75

13.75

13.75

13.75

13.75

13.75

13.75

25.25

18.00

21.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

13.75

18.00

18.00

21.00

20.00

20.00

20.00

إن األسعار بالدرهم اإلماراتي وخاضعة لضريبة القيمة املضافة بنسبة ٥٪
إن األسعار بالدرهم اإلماراتي وخاضعة لضريبة القيمة املضافة بنسبة ٥٪



شيش طاووق
أربعة أسياخ من قطع الدجاج املشوي على الفحم

 مع اخلضروات، ُتقدم مع اخلبز املقرمش وصلصة الطماطم احلارة.

حلم مشوي
أربعة أسياخ من قطع اللحم املشوي على الفحم

 مع اخلضروات، ُتقدم مع اخلبز املقرمش وصلصة الطماطم احلارة.

كباب
أربعة أسياخ من الكباب املشوي على الفحم، ُتقدم مع

 الباذجنان واخلبز املقرمش وصلصة الطماطم احلارة.

كباب أزكدنيا
أربعة أسياخ من كباب أزكدنيا املشوي على الفحم مع خلطة

 الفستق واجلبنة احللوم، ُتقدم مع اخلبز املقرمش وصلصة
 الطماطم احلارة.

السي باس املشوي
سمك السي باس املشوي واملقّدم مع صلصة الطحينة 

 والبقدونس واختياركم من بني التتبيلة الشرقية أو
 تتبيلة التمر الهندي.

أجنحة دجاج مشوية
طعم مختلف ألجنحة الدجاج بنكهة الثوم وعصير الليمون

احملضرة على الطريقة املنزلية التقليدية واملشوية على الفحم.  
عرايس

مزيج من اللحم املفروم، ُيقدم داخل ُخبزة مشوية على
 الفحم ومقدمة مع اللنب وشرائح البندورة.

ريش
ريش اللحم املشوي على الفحم، ُيقدم مع اخلبز املقرمش

وصلصة الطماطم احلارة.

مشاوي مشكلة
سيخ شقف، سيخ شيش طاووق، 2 سيخ كباب، قطعة ريش،

 ُتقدم مع اخلبز املقرمش وصلصة الطماطم احلارة.

قالية البندورة
قالية البندورة االردنية املطبوخة مع البصل بزيت الزيتون

 مع الصنوبر.
فخارة حلم الضأن

فخارة حلم الضأن املطهو  بصلصة البلسميك مع اجلزر
والطماطم والكرفس والكراث.

فخارة الدجاج مع الفطر والثوم
مكعبات الدجاج والفطر، مطبوخة بصلصة الليمون والثوم

وزيت الزيتون والكزبرة الطازجة.
فخارة حلم الفيليه  مع الفطر

حلم الفيليه املطبوخ بالفخارة مع الفطر.
فخارة صيادية 

فخارة من األرز املبهر مع فيليه السمك املقلي والبصل،
 ُتقدم مع صلصة الصيادية والطحينة.

فخارة فريكة ريزوتو
الريزوتو على الطريقة العربية، ُيقدم مع الفريكة املطبوخة

 بالزبدة وجنب البارميزان مع الفطر.

فخارة أرز بالشعيرية
طبق جانبي من األرز بالشعيرية.

فخارة كبسة دجاج
دجاج مع األرز واخلضروات الطازجة والبهارات املشكلة.

فخارة فريكة مع كرات اللحم
فريكة خضراء، ُتقدم مع كرات اللحم وصلصة الطماطم.

تقدم فخاراتنا ساخنة للحفاظ على املذاق والنكهة الشهية.الفخارات

طبخات

الحلویات
بودينغ التمر

بودينغ التمر الشهي، ُيقدم مع صلصة الكراميل الساخنة
وآيس كرمي الفانيليا.

عصملية باآليس كرمي (ورد، فانيليا،شوكوالتة)
عجينة الكنافة الشهية، محشوة باآليس كرمي ومغطاة بالفستق.

أم علي أزكدنيا
حلوى تقليدية مكونة من اخلبز املغمس باحلليب مع الزبيب

 والفستق وجوز الهند.

كنافة كذابة
وصفة منزلية شهية للكنافة باجلبنة.

ّمنورتنا
سميد مع حليب مركز، وخلطة رائعة من شراب زهر

البرتقال على طبقة من بسكويت الدايجستف الشهير.

نوتيال فوندان بالفخارة
شوكوالتة نوتيال فوندان الشهية مع آيس كرمي الفانيليا.

بقالوة مع آيس كرمي
طبقات من البقالوة املقرمشة الشهية، ُتقدم مع آيس كرمي الفانيليا والفستق.

نوتيال مع املوز
منقوشة شوكوالتة النوتيال مع شرائح املوز الطازج والبندق.

مشاوي على الفحم

50.50

50.50

50.50

كبة باللنب
أقراص كبة مطبوخة يف صلصة اللنب بالثوم.

شيش برك
قطع عجني محشوة باللحم املفروم ومغطاه بصلصة اللنب بالثوم.

ملوخية
الطبق الشرقي املفضل، أوراق امللوخية الطازجة واملطبوخة

على الطريقة املنزلية، ُتقدم مع الدجاج واألرز.

50.50

50.50

50.50

ورق عنب
ورق عنب محشو باالرز واللحم ومطبوخ مع شرائح اللحم

 والثوم مع عصير الليمون الطبيعي.

خروف محشي
طبق من األرز املطبوخ  مع اللحم املفروم والبصل والبازالء والصنوبر

واللوز مع قطع من حلم الضأن. ُيقدم مع اللنب واخليار.
منسف

قطع حلم الضأن مع الصنوبر على الطريقة األردنية،
عصملية باآليس كرمي ُتقدم مع صلصة اجلميد واألرز. بودينغ التمر

منسف

السي باس  املشوي

أجنحة دجاج مشوية

شيش برك

ورق عنب

ّمنورتنا
إن األسعار بالدرهم اإلماراتي وخاضعة لضريبة القيمة املضافة بنسبة ٥٪
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33.75

33.75

41.00

33.75

41.00

41.00

33.75

39.00

61.00

72.50

61.00

66.25

110.25

57.75

50.50

72.50

88.25

28.50

77.75

50.50

61.00

62.00

44.25

22.25

50.50

61.00

62.00



شيش طاووق
قطع الدجاج مع صلصة الثوم، ُتقدم داخل ُخبز الصاج.

شاورما حلم
شاورما حلم  التندرليون  مع صلصة الطحينة ، ُتقدم داخل ُخبز الصاج.

ُتقدم  مع البطاطا املقلية املبهرة وقطع من الذرة املشوية. السندویشات  
36.7541.00

40.00

48.50

47.25

61.00

61.00

52.25

57.75

122.00104.00 ُحمص
طبق ُحمص أزكدنيا على الطريقة املنزلية مكون من

اُحلمص مع صلصة الطحينة.

ُحمص زهري
خلطة اُحلمص الزهرية اخلاصة مع الرمان الطازج.

ُحمص بيروتي
ُحمص مع تتبيلة الثوم، الليمون، الكمون، البقدونس وزيت الزيتون.

ُحمص باللحمة
ُحمص مع قطع حلم الفيليه والصنوبر احملمص وزيت الزيتون.

ُمتبل
ُمتبل الباذجنان مع صلصة الطحينة والثوم وزيت الزيتون.

ُمتبل الشمندر
شمندر مهروس مع صلصة الطحينة واللنب.

مكمور الباذجنان
باذجنان مقلي مطهو مع الطماطم والفلفل والثوم والبصل

 مع زيت الزيتون ومزّين بالنعناع الطازج والبقدونس
 واحلمص احلب.

سلق بالزيت
طعم أوراق السلق املقّالة مع الثوم، واملقّدمة مع البصل

 املقلّي ودبس الرمان. 

ورق عنب (يلنجي)
ورق عنب باألرز واخلضروات.

محمرة
خلطة شهية من الفلفل األحمر والبصل واجلوز مع

 دبس الرمان.

مجدرة الكينوا
كينوا مطبوخة مع العدس والبصل املقلي ومزيج التوابل العربية التقليدية.

اللبنة
لبنة شهية على الطريقة الشرقية.

فول
فول مع الطماطم والبقدونس، ُمتبل بالليمون وصلصة الطحينة 

وزيت الزيتون.

تشكيلة مقبالت
تشكيلة من ٨ مقبالت: ُحمص، ُحمص زهري، فول، ُمتبل،

 محمرة، باذجنان سويت أند ساور، زيتون ومخلالت.

مقبالت باردة

حلوم ستيك
قطعة من اجلبنة احللوم احملمرة على املقالة، ُتقدم مع مربى التني.

فالفل
خمس قطع من الفالفل املقلية.

فالفل ساليدرز املقلية
أربعة قطع من الفالفل يف خبز البرغر الطري مع الطماطم

واملخلل وصلصة الطحينة.

فالفل حارة
خمس قطع من الفالفل احملشوة بالبصل والسماق على الطريقة األردنية.

رقائق اجلبنة املقلية 
رقائق مقلية ومقرمشة، محشوة باجلبنة احللوم وُتقدم مع مربى التني.

أصابع احللوم املقلية
قطع جبنة احلّلوم املقلية واملقرمشة، ُتقدم مع مرّبى التني.

ساليدرز احللوم املشوية
ثالثة قطع من جبنة احلّلوم املشوية واملقّدمة داخل خبز طرّي مع

 الطماطم والنعناع ومعجون الزيتون األسود. 

سجق بدبس الرمان
السجق املبهر مع دبس الرمان.

ُمسخن رول
لفائف خبز الصاج احملشوة بالدجاج املطهي مع البصل والسماق

واملقدمة مقلية.

بطاطا حارة
قطع البطاطا مطهية مع الشطة والثوم باالضافة الى الكزبرة والليمون.

بطاطا مقلية
أصابع البطاطا املقلية على الطريقة املنزلية.

الروبيان بخلطة الوسابي
قطع روبيان شهي و مقرمش مع خلطة الطحينة

ونكهة الواسابي املميزة.

أجنحة حارة
أجنحة دجاج بالصلصة احلارة.

كبدة دجاج بدبس الرمان 
قطع من كبدة الدجاج مع البصل ودبس الرمان.

كبة مقلية
كبة مقلية على الطريقة املنزلية، محشوة باللحم

املفروم والبصل والصنوبر.

تشكيلة مقبالت ساخنة
تشكيلة من املقبالت الساخنة، ُتقدم مع الشطة واللنب.

(٢ كبة، ٢ سمبوسك حلم، ٢ سمبوسك جبنة،٢ فطيرة بالسبانخ).

فتة ُحمص شامية باللنب
ُحمص بصلصة الطحينة والثوم واخلبز املقلي املقرمش.

فتة باذجنان
باذجنان مقلي مع اللحم املفروم واللنب واخلبز املقلي املقرمش

 مع صلصة الطماطم.

فتة دجاج
قطعة من صدور الدجاج مطهية بالثوم واللنب، ُتقدم مع األرز 

املتبل واخلبز املقلي املقرمش.

صينية كفتة بالبندورة
كفتة مع شرائح البطاطا والبصل وصلصة الطماطم.

صينية كفتة بالطحينة
كفتة مطبوخة بصلصة الطحينة، ُتقدم مع شرائح البطاطا

 والبصل وشرائح الطماطم.

صينية معكرونة باجلبنة
صينية معكرونة البيني املطهّوة بصلصة الكرميا الغنية مع الفطر

 واجلبنة، وعلى سطحها فتات اخلبز وأعشاب مختلفة.

صينية دجاج بالكرميا
قطع من صدور الدجاج مطبوخة مع الفطر والكرميا.

ُتقدم صواني أزكدنيا مع قطع املخلل والزيتون والفجل.

شاورما اللحم على الفحم
سيخ شاورما اللحم التندرليون املشوي على الفحم، ُيقدم مع

خبز الصاج وصلصة الطحينة والبصل والبقدونس.

شاورما الدجاج على الفحم
سيخ شاورما الدجاج املشوي على الفحم، ُيقدم مع خبز الصاج

وصلصة الثوم والطماطم واملخلالت.

مقبالت ساخنۀ

الفتات

شاورما

الصوانی

الروبيان بخلطة الوسابي

مكمور الباذجنان

شاورما اللحم على الفحم

صينية معكرونة باجلبنة

فتة ُحمص شامية باللنب

جديد

32.75

21.00

32.75

21.00

34.75

34.75

34.75

35.75

36.75

32.75

23.25

48.50

32.75

36.75

32.75

62.00

22.25

25.25

26.25

35.75

26.25

30.50

32.75

30.50

30.50

27.50

34.75

27.50

25.25

87.25
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25.50

25.50

25.50

زعتر
منقوشة الزعتر مع السمسم والسماق وزيت الزيتون.

اجلبنة التقليدية
خليط من جبنة املوزاريال وجبنة العكاوي.

حلم بعجني
منقوشة باللحم املبهر مع االبندورة والبصل والفلفل احللو.

منقوشة حلوم
منقوشة جبنة احللوم الشهية.

زعتر باللبنة
منقوشة بخلطة الزعتر مع اللبنة.

سلطة لبنة
منقوشة بخلطة اللبنة مع قطع الطماطم والبصل .

نوتيال مع املوز
منقوشة شوكوالتة النوتيال مع شرائح املوز الطازج والبندق.

محمرة
الطعم املميز للطماطم مع الفلفل احلار والفلفل األخضر

 والبصل املقّلى.   

أضف اجلبنة

بيض عيون
بيض عيون مطهوة بالفرن، ُيقدم مع شرائح الطماطم

واخليار والزيتون األخضر.

شكشوكة
بيض طازج مطبوخ مع الطماطم والبصل.

عّجة بيض
عجة أزكدنيا الشهية مع البصل والفلفل األخضر،

ُتقدم مع شرائح الطماطم واخليار والزيتون األخضر.

فخارة  بيض بالسجق
عجة البيض بالسجق املبهر، ُتقدم مع شرائح الطماطم

واخليار والزيتون األخضر.

بيض مع جبنة العكاوي
عجة البيض مع جبنة العكاوي، ُتقدم مع شرائح الطماطم

واخليار والزيتون األخضر.

مفركة بطاطا
قطع البطاطا املقلية، مع اللحم املفروم والبهار و البصل والبيض.

مناقیش من الفرن

تبولة
سلطة التبولة بالبقدونس، الطماطم والبرغل،

ُتقدم مع صلصة الليمون وزيت الزيتون.

تبولة مع الكينوا
سلطة التبولة التقليدية مع الكينوا بدًال من البرغل.

تبولة مع الرمان
سلطة التبولة التقليدية مع حبوب الرمان، ُتقدم مع دبس الرمان.

التّبولة بالسبانخ
طبق التّبولة الشهير، مع السبانخ ملزيد من القيمة الغذائية.

فتوش
سلطة الفتوش التقليدية مع الطماطم واخليار،

ُتقدم مع رقائق اخلبز املقلي والرمان وصلصة الليمون
والسماق.

فتوش مع الباذجنان
سلطة الفتوش التقليدية مع قطع الباذجنان املقلي.

سلطة جرجير
أوراق اجلرجير الطازج مع الطماطم وشرائح البصل،

 ُتقدم مع الليمون والسماق وزيت الزيتون..

سلطة متر
تشكيلة من التمر وجبنة الفيتا مع شرائح البصل األحمر واجلوز

واجلرجير وخس اللولو  روسو، ُتقدم مع خل البلسميك.

سلطة امللفوف
سلطة امللفوف مع حبوب اُحلمص وشرائح الطماطم واألفوكادو،

 ُتقدم مع صلصة الليمون وزيت الزيتون.

بیض أزکدنیا

السلطات
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شوربة العدس
شوربة العدس الشهية، مكونة من العدس األحمر مع البصل

وزيت الزيتون والكمون، ُتقدم مع اخلبز املقلي املقرمش.

شوربة الفريكة بالدجاج
شوربة بالفريكة والدجاج املطبوخ  ببطئ يف مرق الدجاج 

مضافًا إليه البقدونس الطازج.

شوربة عدس بحاُمض
شوربة عدس بحامض معدة على الطريقة املنزلية واحملضرة مع

البطاطا والسبانخ والكزبرة والثوم وعصير الليمون.

الشوربات

حلم بعجني

محمرة

شوربة عدس بحاُمض

يقدم  يوميًا حتى الساعة الواحدة ظهرًاً

بيض عيون

سلطة امللفوف

التّبولة بالسبانخ

17.00

27.50

29.50

27.50

 

25.50

27.50

34.00

23.50

+4.50

25.25

31.50

29.50

32.75

32.75

33.75
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جديد

29.50

32.75

32.75

32.75

29.50

31.50

27.50

32.75

35.75





العديد من منتجاتنا حتتوي أو قد حتتوي على  بعض املواد املسببة للحساسية الشائعة مثل تلك الناجتة عن تناول القمح أو الفول السوداني أو الصويا آو اجلوز أو احلليب والبيض. الرجاء التأكد من موظفينا للمزيد من املعلومات

68.25

تفاحتني
عنب

عنب ونعنع
نعنع

ليمون ونعنع
علكة مع نعنع 

علكة مع القرفة 

معسل الفاخر

الشیشۀ
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