
C O L D  M E Z Z E

Hummus with Tahini   55
Hummus, tahini paste and olive oil.

Moussaka with Hummus   50
Eggplant, bell pepper, hummus, and
garlic tomato sauce.

Busara with Fried Onion          45
Crushed fava bean puree with crispy onion 
and olive oil.

Yogurt with Cucumber and Mint  30

Tahini with Garlic              4o
Tahini, garlic, lemon, and olive oil.

Baba Ghanoush          50
Grilled egglant, bell pepper, 
parsley, and olive oil.

Fattoush with Halloumi Cheese         65
Salads, red radish, tomato, mint, onion, lettuce,
cucumber, sumac, and served with lemon sauce.

Labneh with Mint          50
Thick yogurt, dried mint, and olive oil.

Muhammara         65
Walnuts, bread crumbs, tomato salsa paste,
garlic, and olive oil.

Baladi Salad          40
Cucumber, tomato, parsley, bell pepper,
lettuce, onion, and lemon.

Tabbouleh          50
Chopped parsley, tomato, onion, lemon 
and olive oil.

Stuffed Vine Leaves          50
Vine leaves stuffed with rice and lemon 
olive oil sauce.

H O T  M E Z Z E S O U P  &  A P P E T I Z E R S

Fried Kibbeh        50
Fried minced beef meat stuffed with meat 
and nuts.

Cheese and Meat Sambousek   60

Chicken Liver    70
with Pomegranate Molasses
“Debs elremman” chicken liver, onion, 
molasses sauce and sesame

Cheese And Meat Rolls     9o
with Grenadine Sauce Dip     
Mix of cheese, crispy meat rolls served 
with grenadine sauce.

Spicy Lamb Sausage                80
With Pomegranate Molasses
Sautéed lamb sausage, with grenadine dips.

BBQ Beef Hawawshi   110
With Tahini sauce
Grilled Bread stuffed with marinated meat 
served with tahini and home-made pickles.

Classic Egyptian Lentil Soup 60
Lentil soup, croutons, and lemon

Chicken Cream Soup 85
Cream of chicken soup

Healthy Spanish Fresh Cold        45 
Tomato Gazpacho Soup
Healthy cold tomato, cucumber, 
bell pepper, basil, garlic, and olive oil

BBQ Tomato and Bell 100 
Pepper Soup with Truffle
Mix of grilled tomato, red bell pepper, 
garlic, and onion

Seafood Chowder         295
Shrimp, calamari, sea mussels, 
salmon, cream, and herbs

Shrimp Kunafa with Garlic      180 
and Sweet Chilli Sauce
Fried shrimp, kunafa, and
served with chilli sauce

Quinoa, Beetroot and Orange   210
Salad with Salmon Teriyaki
Marinated salmon, quinoa, 
beetroot, orange fillet, and served with 
lemon sauce

Classic Caesar Salad 120
Lettuce, Parmesan cheese, 
anchovies, mayonnaise and basil croutons

Tandoori Chicken Caesar   180
Salad
Lettuce, Parmesan cheese, 
anchovies, mayonnaise and basil croutons

Grilled Shrimps Caesar Salad 210
Lettuce, Parmesan cheese, 
anchovies, mayonnaise and basil croutons

Arugula Artichoke Salad  115
Mushroom, bell pepper, cherry tomatoes, 
shaved Parmesan cheese and olive oil

S A N D W I C H E S  &  B U R G E R S

Classic Club Sandwich 150
Toast with sunny side-up eggs and bacon, 
grilled chicken, cheese, tomato and salad, and 
served with French fries

BBQ Steak Sandwich  210
With salad and mushrooms, 
rosemary butter, cheese, bell pepper , 
and served with French fries.

Grand Burger with  190
Grilled Vegetables
Mushrooms and cheese served with 
French fries and home-made pickle.

Lobster and Burger  500
Sandwhich
Sautéed lemon lobster, 
with basil sauce served with 
cheese truffle roasted potatoes.

Scottish Smoked Salmon 320
Served with dill cream cheese in 
chapati bread and French fries.

Chicken Shawarma Sandwich 195
With tahini dips and home-made pickles 
served with French fries.

Meat Shawarma Sandwich 240
With tahini dips and homemade pickles 
served with French fries.

A L L  P R I C E S  A R E  I N  E G Y P T I A N  P O U N D S  A N D  S U B J E C T  T O  1 2 %  S E R V I C E  C H A R G E  A N D  A P P L I C A B L E  T A X E S
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F R O M  T H E  G R I L L D E S S E R T

Grilled Lamb Chops 420

Grilled Kofta 360

Grilled Veal Liver 220

Grilled Beef Tenderloin 420

Grilled Pigeon 250

Grilled Half Chicken 200

Mixed Grill Dish 450

Grilled Quail 250

Shish Tawook 150

Seasonal Fruit Platter   110

Esh Albulbul  110
“Lebanese Dessert”  

Warm Kunafa with Cream  110
Served with Fresh Keshta 

Blueberry Cheesecake  110
with Mint Berries 

Warm Chocolate Brownies  110
with Vanilla Ice-cream  

Chocolate Fondue  110
with Vanilla Ice-cream 
and Berry Sauce  

Mixed Ice-cream 110 
Selection with Wafers  
and Caramel Sauce

*ALL BBQ ITEMS ARE SERVED WITH 
FRENCH FRIES OR KHALTA RICE*

M A I N  C O U R S E

Braised Lamb Chops with  410
Stuffed Vine Leaves 
Served with tomato mint sauce 
and yogurt dip. 

Spanish Seafood Paella 450
Luxury mixed seafood with saffron rice 
and sautéed peas Spanish-style.

Signature Egyptian Fattah 360
With lamb chunks, rice, crispy pitta bread
 and garlic tomato sauce.

Grilled South African Tenderloin 450
With mushroom sauce and purée potatoes 
with grilled vegetables. 

Chicken Piccata 200
Lemon sauce, sautéed seasonal 
vegetables and basil purée potatoes.

Sea-bass Singary-Style 220
With sayadiyah rice, tomato, bell pepper 
and onion sauce.

P I Z Z A

Margherita Pizza 150
Tomato sauce, mozzarella, basil and olive oil. 

Quattro Formaggi Pizza 220
4 types of cheese – mozzarella, Gorgonzola, 
Parmesan, goat cheese – and garlic olive oil.

Seafood Pizza 300
Shrimp, salmon, calamari, musscles, 
with arugula and Parmesan cheese.

Grilled Vegetable Pizza 160
Mix of grilled eggplant, bell pepper, 
zucchini, mushroom and mozzarella cheese.

Chicken Pizza 190
BBQ chicken with mozzarella cheese
and olives.

Pizza Meat Lovers 250
Peperoni, mozzarella cheese, minced meat, 
black olive, and mushroom.

P A S T A

Create your own pasta 
from penne, spaghetti or fettuccini 
with your favourite sauce

Bolognese  250
Minced meat 
with tomato sauce and basil.

Arrabbiata 160
Spicy tomato sauce and basil.

Alfredo 220
Chicken, mushroom, 
herbs and cream sauce.

Frutti Di Mare 310
Shrimp, clams and calamari 
with tomato sauce.  

G R I L L E D  S E A F O O D

Grilled Salmon 350

Grilled Lobster 600

Grilled Jumbo Shrimps 580

Grilled Sea Bass 300

Mixed Grill Seafood Platter       600
(sea bass, shrimp and calamari) 

*ALL GRILLED SEAFOOD ITEMS ARE 
SERVED WITH SEAFOOD RICE, FRENCH 

FRIES OR ROASTED POTATOES*



احلســـــــــاء واملقبــــــــــــالتاملـــــــزات الساخنــــــــةاملـــــــزات البـــــــــــــــاردة

                                                                    احلمص مع الطحينة
حمص، طحينه، زيت الزيتون

املسقعة مع احلمص
الباذجنان، الفلفل الاللوان، حمص، الثوم مع صلصه الطماطم

                                                                                  البصاره املصرية
 فول مدمس مطحون مع البصل املقلي وزيت الزيتون

                                                                   الزبادى مع اخليار والنعناع

                                                                               الطحينة مع الثوم
  طحينه، الثوم، عصير الليمون، زيت الزيتون

                                                                                                                  باباغنوج
  الباذجنان املشوي، الفلفل االلوان، البقدونس، زيت الزيتون

                                                          سلطة الفتوش مع اجلنب احللوم
الفجل االحمر، الطماطم، النعناع، البصل، خس، خيار

                        السماق، عصير الليمون

                                                                                 اللبنه مع النعناع
                            زبادى مخفوق، نعناع مجفف، زيت الزيتون

                                                                                          محمره
عني اجلمل، فتات اخلبز، صلصه الطاطم، الثوم، زيت الزيتون

                                                                                    سلطة بلدى
 خيار، طماطم، البقدونس، الفلفل االلوان

  خس، بصل، عصير الليمون

                                                                                               تبوله
البقدونس املفروم، طماطم، البصل

  عصير الليمون، زيت الزيتون

                                                                                       ورق العنب
 ورق عنب محشو باالرز مع عصير الليمون وزيت الزيتون

                                                                      كبد الدجاج بدبس الرمان   
   دبس الرمان، كبده الدجاج، بصل، سمسم

                                                                                            كبة مقلية
  حلم بقري مفروم مقلي محشو باللحم واملكسرات

                                                                        سمبوسك اجلنب واللحم

                                                                           لفائف اجلنب واللحم
 مزيج من اجلنب، لفائف اللحم املقرمش

يقدم مع صوص الرومان

                                                                       حواوشي اللحم البقري
 اخلبز املشوي محشو باللحم املفروم
 يقدم مع صوص الطحينه واملخلالت

                                                                    سجق حلم الضأن احلار
اللحم الضأن املقلي يقدم مع دبس الرمان

حساء العدس املصري
حساء العدس، خبز محمص، ليمون

 حساء الدجاج الكرميي

 حساء طماطم اجلازباتشو
 االسباني الطازج البارد

الطماطم البارده، خيار، الفلفل االلوان، الريحان
الثوم، زيت الزيتون

 

حساء طماطم الباربكيو مع املشروم
 الطماطم املشوي، الفلفل االلوان االحمر، الثوم، البصل

حساء املأكوالت البحريه الكرميي
جمبري، كاليماري، بلح البحر، الساملون، كرميه، توابل

كنافه اجلمبري مع الثوم
      اجلمبري املقلي، كنافه يقدم مع صوص الشيلي احللو

٧٠

٥٠

٦٠

٩٠

١١٠

٨٠

٦٠

٨٥

٤٥

١٠٠

٢٩٦

١٨٠

٢١٠

١٢٠

١٨٠

٢١٠

١١٥

سلطة الكينوا
الساملون املتبل، كنوا، البنجر، فيليه برتقال

 تقدم مع عصير الليمون 

سلطة السيزير الكالسيك
 ،اخلس، اجلنب البرميزان، االنشوجه

صوص املايونيز، اخلبز احملمص مع الريحان

سلطة السيزير بالدجاج التندوري
 اخلس، اجلنب البرميزان، االنشوجه، صوص املايونيز،

اخلبز احملمص، الدجاج التندوري مع الريحان

سلطة السيزير باجلمبرى املشوى
 اخلس، اجلنب البرميزان، االنشوجه، صوص املايونيز،

اخلبز احملمص، اجلمبري املشوى مع الريحان

سلطة جرجير باخلرشوف
 ،مشروم، الفلفل االلوان، طماطم شيري
شرائح جنب البرميزان مع زيت الزيتون

كلوب ساندوتش
توست، بيض مقلي، حلم البيف املقدد

 الدجاج املشوي، طماطم، سلطه، تشكيله من
 املخلالت يقدم مع البطاطس املقليه

ساندوتش اللحم املشوى
سلطه، مشروم، الزبد بالروزماري، جنب

  الفلفل االلوان يقدم مه البطاطس املقليه

جراند برجر مع اخلضروات املشويه
 مشروم، جنب يقدم مه البطاطس املقليه

وتشكيله من املخلالت

ساندوتش برجر و االستاكوزا
 االستاكوزا بالليمون، صوص الريحان يقدم مع

اجلبنه بالريحان والبطاطس احملمصه

الساملون االسكتالندي املدخن
 يقدم مع اجلنب الكرميي بالشبت، خبز الشباتا

والبطاطس املقليه

ساندوتش شاورمة الدجاج
 يقدم مع الطحينه وتشكيله من املخلالت

والبطاطس املقليه

ساندوتش شاورمة البيف
 يقدم مع الطحينه وتشكيله من املخلالت

والبطاطس املقليه

السندوتشـــــــــــات والبرجـــــــــر
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 جميع األسعار  باجلنيه املصري و يضاف اليها ١٢% خدمه و الضرائب املقرره



احللويـــــــــاتاملشويــــــات

  مشويات املاكوالت البحريه

قطع حلم الريش املشوية
                                                

الكفتة املشوية
                                                                                                  

كبدة اللحم البقرى املشوية

اللحم البقري املشوي
                                                                      

احلمام املصري املشوي
                                                                   

                                                                         نصف دجاجه مشوية

تشكيلة من املشويات
                                                                             

السمان املشوي

                                                                              الشيش طاووق

 تشكيلة من الفواكه املوسمية
                                                

 عش البلبل
                                                                                                  

 الكنافه الساخنه مع الكرمية
والقشطة الطازجة

كيك اجلنب مع التوت والنعناع

 فوندو الشوكوالتة مع ايس كرمي
الفانيليا وصوص التوت

 تشكيلة من االيس كرمي والبسكويت
الويفر وصوص الكراميل

                                                                         الساملون املشوي

                                                                          االستاكوزا املشوية

اجلمبري اجلامبو املشوي
                                                                 

سمك القاروص املشوي
                                                                  

تشكيلة من املأكوالت
البحرية املشوية

( سمك القاروص، اجلمبري، الكاليماري )

 جميع املشويات تقدم مع
البطاطس املقليه واالرز باخللطة

 جميع املشويات البحريه تقدم مع االرز الصياديه
والبطاطس املقليه والبطاطس احملمصه

اختيارك من املعكرونـــةالبيتــــزا

املارجريتا
صوص الطماطم، اجلنب املتزاريال، الريحان، زيت الزيتون

بيتزا كواترو فورماجي
تشكيله من اجلنب ( املتزاريال - جورجونزوال- البارميزان

 جنب املاعز ) مع زيت الزيتون بالثوم

بيتزااملأكوالت البحرية
 اجلمبري، الساملون، الكاليماي، بلح البحر

 مع اجلرجير وجنب البارميزان

بيتزا اخلضروات املشوية
الباذجنان املشوي، الفلفل األلوان، كوسه

مشروم مع اجلنب املوتزاريال

 بيتزا الدجاج
الدجاج املشوي مع اجلنب املوتزاريال والزيتون

بيتزا اللحوم املشكلة
 ،حلم البيبروني، اللحم املفروم، اجلنب املوتزاريال

الزيتون االسود، املشروم

 قم بتشكيل الباستا اخلاصه بيك
 من البني- االسباجتي- فيتوتشيني

مع الصوص املفضل لك

البولونيز
اللحم املفروم مع صوص الطماطم و الريحان

ارابياتا
صوص الطماطم احلار مع الريحان

اللفريدو
الدجاج، املشروم، تشكيله من التوابل وصوص الكرميه

فروتي دي ماري
جمبري، احملار والكاليماري مع صوص الطماطم

 االطبــــــــــاق الرئيسيـــــــة

قطع اللحم الضأن املطهو مع ورق العنب احملش
يقدم مع الطماطم بالنعناع و الزبادي

بييال املأكوالت البحرية االسبانية
 تشكيلة من املأكوالت البحرية يقدم مع االرز الصافرون مع

سوتيه البازالء
الفتة املصرية

قطع حلم الضأن، االرز األبيض، خبز البيتا احملمص
مع صوص الطماطم بالثوم

شرائح اللحم املشوية
 يقدم مع صوص املشروم والبطاطس املهروسه

و اخلضروات املشوي

الدجاج البيكاتا
 عصير الليمون، اخلضروات املوسميه السوتيه مع البطاطس

املهروسه بالريحان

سمك القاروص السينجاري
يقدم مع االرز الصياديه، الطماطم، الفلفل االلوان، وصوص البصل
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