
من الفرن
1.950  د.ك زعتر 

زعتر بلدي يقدم مع صحن خضار

2.950 د.ك جبنة 
جبنة بلدية تقدم مع صحن خضار

2.500 د.ك     كشك 

لبن جاف مع برغل يقدم مع صحن خضار

2.750 د.ك لحمة بعجين 
لحم مفروم، مع بصل

2.950 د.ك لحمة بعجين بدبس الرمان 

3.950 د.ك بقجة جبنة 
فطيرة جبنة

4.750 د.ك هندبة مع جبنة ماعز 

3.750 د.ك كفتة 
لحم مفروم، مع بصل

بقدونس، وطحينة

3.950 د.ك بيتزا خضار 

3.350 د.ك بيتزا مارغيريتا 

2.950 د.ك مربّّى مع زبدة 

فطور مميز، مرّبى موسمية

يقدم مع خبز محمص

3.400 د.ك قشطة مع مربى الورد والعسل   

بيض
أومليت  2.950 د.ك

مع الخضار او الجبنة

بيض عيون  2.350 د.ك

مخفوق  2.350 د.ك

بيض مع سجق  3.350 د.ك
بيض، مع لحم مقدد

يبض بالقاورما  3.350 د.ك
بيض مع لحمة القاورما

شكشوكة  2.900 د.ك
بيض مع طماطم وبهار وبصل

شوربات
عدس   2.250 د.ك

سلطة
تبولة   2.950 د.ك

فتوش   2.950 د.ك

راهب   3.750 د.ك
باذنجان مشوي مع رمان

بالخلطة الخاصة

سلطة العدس   3.450 د.ك
رمان، مع كزبرة وفجل وزيت الزيتون

بطاطا مهروسة   3.350 د.ك

شنكليش   4.950 د.ك

يونانية   3.600 د.ك

شمندر   3.250 د.ك

أرضي شوكي   4.350 د.ك

كرنب (كايل)   4.500 د.ك

حلوم مع بطيخ   4.350 د.ك
عند التوافر

مازة باردة
1.600  د.ك صحن خضار 

1.350  د.ك  كبيس  

2.450 د.ك  حمص 

3.450 د.ك حمص مع صنوبر       

2.950 د.ك   متبل  

2.950 د.ك بامية بالزيت 
بامية مع زيت الزيتون

3.750 د.ك لوبيا بالزيت 
لوبيا مع حامض وزيت الزيتون

4.250 د.ك  هندبة  

3.100 د.ك ملوخية بالزيت 

3.950 د.ك لبنة ماعز 

2.750 د.ك لبنة سادة 

3.950 د.ك حلوم مشوي 

3.250 د.ك ورق عنب 

مازة حارة
4.450 د.ك حمص باللحمة 

4.950 د.ك حمص مع شاورما لحم 

4.350 د.ك  كشك 
خلطة مميزة من اللبن الجاف

 مع البرغل والقاورما
2.450 د.ك   فالفل 

2.750 د.ك  فول  
فول مع ثوم وزيت زيتون

2.750 د.ك بليلة 
حمص مع كمون وزيت زيتون

2.550 د.ك كبة باللحمة 

5.750 د.ك  روبيان متبل 
شكشوكة اختياري

سجق  3.250 د.ك 
لحم مقدد متبل مع طماطم،

 بصل وصلصة

3.900 د.ك  مقانق 
مقانق لبنانية مع دبس الرمان

3.900 د.ك سودة دجاج 

4.950 د.ك لحمة راس عصفور 
مكعبات لحم مع دبس الرمان أو الزبدة

7.750 د.ك عصافير التيان (6 حبات) 
عصافير التيان مع دبس الرمان

2.950 د.ك بطاطا حرة 
بطاطا حرة مع كزبرة

1.950 د.ك بطاطا مقلية 

لحمة نّية
3.900 د.ك كبة نية 

لحم مفروم، مع بصل، وبرغل وبهارات

3.900 د.ك هبرة نية 
لحم مفروم مع كريمة الثوم

3.900 د.ك فراكة جنوبية 
فراكة جنوبية خاصة، لحم مفروم
مع برغل ناعم مع اعشاب طازجة

4.250 د.ك مجرمش 
نسخة لبنانية من الترتار مع خضار مقرمشة

والبهارات والريحان الطازج

فتة
3.850 د.ك حمص 

4.350 د.ك باذنجان 

3.950 د.ك مفتولة 
مفتولة مع البهارات واللبن



سندويشات
5.750 د.ك برغر أم شريف 

خلطة مميزة

4.900 د.ك لحم مشوي 

3.950 د.ك  طاووق 

4.600 د.ك مسّخن دجاج 

3.950 د.ك مسّحب دجاج 
حر اختياري

5.600 د.ك شاورما لحم 

4.950 د.ك شاورما سمك 

3.950 د.ك كباب لحم 

3.950 د.ك كبة عالسيخ 

1.950 د.ك فالفل سوبر 

1.950 د.ك لبنة 

1.950 د.ك بطاطا 
بطاطا مقلية مع سلطة ملفوف

حلويات
4.450 د.ك  قشطة مع غزل البنات 

3.950 د.ك كنافة 

3.850 د.ك فواكه موسمية 

4.950 د.ك كيك بالشوكوال خالي من الغلوتين    

3.850 د.ك بريوش بالفستق 

3.350 د.ك رول بالقرفة 

2.950 د.ك خبز بالشوكوال 

2.950 د.ك ايس كريم (3 كرات) 

2.850 د.ك كرابيج 

3.100 د.ك سمسمية 

3.850 د.ك كالج   

3.350 د.ك منقوشة كنافة 

3.950 د.ك حالوة الجبن 

4.950 د.ك قشطة موز و فراولة بالعسل 

جارز
3.800 د.ك كيك بالفراولة 

3.800 د.ك بهامس 

900 .2 د.ك كريم كراميل 

2.300 د.ك رز بالحليب 

11.550 د.ك تشكيلة من أربعة أنواع جارز   

مشاوي
لحم مشوي   6.600 د.ك

شقف لحم

كباب لحم   4.950 د.ك

كبة عالسيخ   4.950 د.ك

طاووق   4.950 د.ك 
شقف دجاج

مسّحب دجاج   5.750 د.ك
حر اختياري

جوانح دجاج   2.950 د.ك

حر اختياري

خضار مشوية   3.850 د.ك

مشاوي مشكلة   8.350 د.ك

ريش غنم مشوي   7.450 د.ك

طبق رئيسي
7.800 د.ك طبق يومي    

7.950 د.ك ستيك لحم مع بطاطا  

7.250 د.ك  شاورما لحم 

د.ك  5.500 شاورما سمك  

4.950 د.ك مسّخن دجاج  

موكتيل
2.300 د.ك  موخيتو 

2.300 د.ك  بلوالغون 

2.300 د.ك كراميل الفشار المملح 

2.300 د.ك كاريبيان سانرايز 

2.300 د.ك التفاح ا¹خضر مع الزنجبيل 

2.300 د.ك كوكو راسبري 

مشروبات حارة
1.350 د.ك قهوة تركية 

1.350 د.ك قهوة فرنسية 

1.350 د.ك اسبريسو 

1.350 د.ك  ديكاف 

1.800 د.ك  دوبيو 

1.800 د.ك  مكياتو 

1.950 د.ك  كابوتشينو 

مشروبات باردة
1.750 د.ك مياه معدنية 

1.750 د.ك سان بيليجرينو 25 سل 

2.400 د.ك سان بيليجرينو 75 سل 

1.750 د.ك بيرييه 20 سل 

2.400 د.ك بيرييه 75 سل 

1.350 د.ك مشروبات غازية 

1.650 د.ك شاي بارد 

1.650 د.ك جالب 

1.450 د.ك شراب الورد 

1.750 د.ك  ريد بول 

عصائر
2.400 د.ك برتقال 

2.250 د.ك ليموناضة 

2.400 د.ك ليمون بالنعناع 

2.250 د.ك تفاح 

2.250 د.ك جزر 

2.400 د.ك برتقال مع جزر 

2.950 د.ك رمان 

1.950 د.ك  التية 

د.ك   1.300 قهوة بيضاء  

1.350 د.ك  كانارينو 

د.ك   1.550 نيسكافيه 

1.950 د.ك  قهوة إيرلندية 

شاي ا¹عشاب  1.350 د.ك 


