 المقبالت الباردهصحن مقبالت مشكلة النافورة
حمص ,ورق عنب ,متبل ,فاتوش ,مخلالت مع
زيتون
حمص
حمص خالص مع صوص السمسم يقدم مع زيت
الزي
متبل
باذنجان-صوص الطحينه مع للبن و عصير ليمون
تبوله
بقدونس-زيت زيتون-طماطم-قرنفل-نعناع ,عصير
ليمون
بابا غنوج
باذنجان مشوي مع بندوره بقدونيس فلفل احمر
عصير ليمون
فتوش
سلطة فتوش مع خيار بندورة خس فجل زايت
زيتون دابس رمان
فاصولياء في الزيت
فاصولياء خضرة مطبوخة بزيت الزيتون ,البندورة
الطازجة ,البصل والكزبرة الطازجة
لبنة تركية
البنة التركية مع الصلصة الحارة التركية
مخلالت وزيتون مع صلصة الهريسة
مخلالت مشكلة مع الزيتون وصلصة الهريسة
ورق العنب
ورق العنب الملفوف فيه االرز والبصل والطماطم
مخلوط فى عصير الليمون وزيت الزيتون

 المقبالت الساخنهصحن مازة النافورة الساخنة
كبة لحم ,سامبوسك لحم ,سامبوسك جبن
وسامبوسك السبانخ
سمبوسك سبانخ
سبانخ مع البصل و عصير ليمون  .صنوبر مع
زيت الزيتون
كيبة لحم
لحم الغنم البرى المحشى بنكهة القرفه
سمبوسك الجبنه
فطيره محشيه ومقليه مع جبنه الفيتا والبقدونس

منقوشة بالزعتر

منقوشة بالجبنة
حلوم بالجوز
جبنة حلوم مقلية تقدم مع خس ,زيتون اسود,
جوز وصوص زيت الزيتون والسماق.
سمبوسيك لحم
لحم مع البصل والصنوبر
حمص بالحمة
حمص مع الحم ,صنوبير وزيت الزيتون

منقوشة لحم بالعجين
لحم مفروم مع البندورة ,البصل ودبس الرمان

فالفل
حمص حب مفروم مع الكزبرة ,بقدونس ,بصل,
ثوم ,كمون مقلي ويقدم مع صلصة الطحينية
بطاطا مفركة
بطاطا مقلية ومطبوخة مع البيض والبصل
االخضر
بطاطا مفركة بالحم
بطاطا مقلية ومطبوخة مع الحم ,بصل والكزبرة
الطازجة

الحساء
شوربة العدس
شوربة العدس االحمر مع بودرة الكمون و
جزر كزبره مع بطاطا
شوربة ماكوالت بحري
شوربة ماكوالت بحرية من القريدس,
والمحار ,وسمك الكاكب ,حمص ,كريمة
طازجة ,ريحان حلو,بصل اخضر,بهارابيض
واسود تقدم مع بقدونس مفروم و جوانح
ليمون.
شوربة الحريرة مع الحم
شوربة الحريرة المغربية بالحمة مع العدس,
حمص حب ,البصل والكزبرة الطازجة

 القائمه الرئيسيهمشاوي مشكله
شيش كباب مع ريش غنم  .شيش طاووق.
عرايس  .تيكا كباب

لحم القوزي
كتف لحم الغنم المحمر على طريقة القوزى يقدم
مع ارز شرقى مع مكسرات
شيش كباب
كتف الغنم المشوى على الفحم مع مهارات
لبنانيه يقدم خيارات من االرز الشرقىاو بطاطا
مغروسه فى الليمون وصوص الثوم
شيش طاووق
سيخ الدجاج المشوى المتبل بالروب,والثوم
وعصير الليمون مع عدة خيارات من الرز
وبطاطا مغروسه فى الليمون وصوص الثوم
كفته باللبن
لحم الغنم المشوى مع اللبن
المصفى,كزبره,صوص الثوم
طبق مصقعه مع فيليه لحم
لحم فيليه مشوي وخضار مطبوخة مع بطاطا
مهروسة بالليمون  ,كمون  ,سماق  ,بهارات
لبنانيه  ,يقدم مع فطر و زعتر صوص أو حره
صوص
دجاج مشوي
دجاج مع صوص وبهارات لبنانيه مشوي علي
الفحم

شاورما الدجاج
دجاج مشوى مع بهارات لبنانيه تقدم مع بطاطا
بالليمون وصوص الثوم

لحم ريش مع محاشي
لحم ريش مشوي يقدم مع محاشي من الباذنجان,
بندورة ,ورق عنب محشو بالرز,كزبرة ,صنوبر,
بندورة ,لحم مفروم ,ريحان حلو وصوص البندورة
كبسة عربية بالدجاج
دجاج محمر مع بهارات عربية تقدم مع ارز الكبسة
و الصلصة الحارة العربية.
كسكس مطبوخ مع طاجن الدجاج
كسكسى مطبوخ مع كمون  ,بهار اسود  ,زيت
زيتون  ,كوسا  ,جزر  ,زيتون اخضر  ,قرفه ,
طماطم يقدم مع طاجن الدجاج
خضار صالونة
خضار مشكلة مطبوخة مع صوص البندورة
الطازجة والكزبرة يقدم مع الرز االبيض
محشي الخضار
خضار مشكلة مطبوخه مع صالصه حره يقدم مع
الرز والبطاطا مشوي
كسكس مع سبع خضار
على البخار الكسكس مع الكمون والفلفل األسود
وزيت الزيتون والكوسا والجزر والزيتون األخضر
والقرفة والطماطم ومطهو ببطء مع صلصة الفستق
اللبنانية
كفتة كباب
لحم الخاروف المفروم مع البصل و الثوم ,بقدونس,
ورق النعنع مع البهارات العربية يقدم مع صوص
المثومة واختياركم من الرز العربي او البطاطا
المقلية

–السمك والماكوالت البحرية
سلمون مع زيتون
سلمون مشوي مع زيت الزيتون ,كمون ,زعتر,
بهارات لبنانية ,سلطة جرجير وزيتون ,صلصة
لبنانية( زيتون اخضر ,نعنع اخضر ,زيت زيتون,
سماق ,فليفلة حمرا ,صنوبر ,عصير برتقال

سمك واطعم

ماكوالت بحرية
ارز-ربيان بالثوم مشوى على الفحم-كليماري
بحرى يقدم مع ارز ابيض
سمك الصيادية
فليه السمك المقلي مع رز الصيادية المصري يقدم
مع صلصة طحينية بالبقدونس

اختياركم من عربة الحلويات
سمبوسك بالتمرمع مهلبية واصابع حالوة و بقالوة

ام على

بقالوة
تشكيلة صغيرة من الحلويات اللبنانبة المحشوة
بالمكسرات والصوص.
صحن الفواكه
فواكه طازجه مقطعه مع تمر
ايس كريم

حالوة بيروت
كعكة بالتمر مع معجون السمسم مخلوط بالشوكوال,
الجوز ,قهوة لبنانبة ,تقدم مع صوص الخروب
مهليبية
مهلبية مع الزعفران وماء الورد يقدم مع البندق
بالكارميل

التيراميسو
التيراميسو مع القهوة العربية

