
JAMAL  ABDUL NASIR ST, AL MAJAZ 2.

SHARJAH BRANCHفرع الشارقة

لنكون دائما بالقرب منكم

تم افتتاح فرع دبي البرشا

زيارتكم تسعدنا....
دبـي

البرشـاء، شارع البـرشاء 1

DUBAI

Albarshaa, Albarsha St 1

04 326 6666



 تذوقوا أفخر أنواع الحلويات العربية

Available Delivery to Sharjah, Dubai, Ajmanالتوصيل متاح إلى الشارقة، دبي، عجمان

الفرع الرئيسي - الشارقة
MAIN BRANSH - SHARJAH

06 535 6666

الفرع الرئيسي - الشارقة 
شارع جمال عبد الناصر، المجاز 

Main Branch - Sharjah
Jamal Abdul Nasir St,Al Majaz  2

مطعم وحلويات المشــاوي الحلبيـة
ALMASHWI ALHALABYA RESTAURANT AND SWEETS

04 326 6666

دبـي  - البرشاء
دبــي، شـارع البارشاء ١

Dubai - Al Barshaa
DUBAI: AL  BARSHAA 1 ST



الحـلـــــــويـــــــــات

SWEETSSWEETS

حالوة الجبن

كنافة ناعمة بالجبنة

كنافة تركية بالقشطة والفستق

بصلة تركية بالقشطة والفستق

مغشوشة 

هريسة

بقالوة بالفستق 

بقالوة بالجوز 

بقالوة بالقشطة 

حلو عربي مشكل

جيلي

مهلـبـية

كاسترد

رز بالحليب

Cheese Halawa 

Konafa Cheese Nameh 

Turkish Konafa

Turkish Basala 

Maghshosha

Haresa

Baklava with Pistachio

Baklava With Nut

Baklava with Cream

Mix Sweet

Jelly

Mohalabia

Custard

Rice with Milk

50

55

65

55

68

55

136

110

55

136

25

25

32.5

27.5

34

27.5

68

55

27.5

68

KG ½KG

16

16

16

16

16

16

35

30

16

35

5

6

7

7

Plate

with cream and pistachio

with cream and pistachio



Hummus Beiruti

Yalenji / Vine Leaves (7 Pcs)

Arabic Salad

Arugula Salad

Fatoush

Tabouleh

Hummus

Mutabel

Baba Ganoush

Muhammara Halapiya

Biwas Halabi

Kebbeh Raw (Plate A’naye Kebbeh)

Mortadella Halabya

Syrian Yogurt 1Kg

حمص بيروتي

صحــــن يالنجـــي / ورق عنب )7 حبـات(

سلطــــة عربيـــــــة

سلطــــة جرجيــر

فتـــوش

تبولـــــة

حّمـــص

متبـــــــــل

بـابـا غنـــــــوج

محمــــــــــرة حـلبـيـــــة

صحــــن بيــــواظ حلبـي

صحــــن كبــــــــة نية 

مرتديــــــــــــال حلبيـــــــــــــــــة

كيلو لـبـــن ســــــوري

17

18

15

18

18

18

16

17

17

16

13

35

30

17

المقبـــــالت البـــــــاردة

COLD APPETIZERSCOLD APPETIZERS



Lentil Soup

Grilled Haloumi

Potatoes Spicy

Cheese Roll (7 Pcs)

Meat Samosa (5 Pcs)

French Fries

Hummus With Meat (Minced / Ras Asfour)

Borak Cheese  (7 Pcs)

Sasejo

Mix Samosa (6pcs)

شوربة عدس

حلوم مشوي

بطاطا حرة

رول جبنة )7 حبات(

سمبوسك لحمة )5 حبات(

صحــــن بطاطــا مقليــة

حمص باللحمة )مفروم / راس العصفور(

بــــرك جبنــة )7 حبـات(

صـــاصـيـجــــــــــــــــو

صحن سمبوسك مشكل )6 حبات(

9 

24

21

19

22

13

35

19

38

22

المقبـــــالت الساخنــــة

HOT APPETIZERSHOT APPETIZERS



الكــــبـــــب

KIBBEHKIBBEH

Grilled Kibbeh

Fried Kibbeh

Kibbeh In Tray

Rolled Kibbeh Mabromeh

كبـــــــة مشــــــويـــة على الفحم

كبـــــــة مقليــــــــة ) دراويش(

كبـــــــة بـالــصينـيــــة 

كبـــــة مـبــرومـــــــــة

لحم غنم، برغل، مكسرات و بهارات

لحم غنم، برغل، مكسرات و بهارات

lamb, crash wheat, nuts and spices

lamb, crash wheat, nuts and spic

115

115

115

115

61

61

61

61

KG ½KG

(12 PCS) 

(25 PCS)

(6 PCS) 

(13 PCS)

40

39

39

39

Meal

(4 PCS) 

(7 PCS)



المعجنـــــــات / المناقيش

PASTRIES/MANAKISHPASTRIES/MANAKISH

Sharhat Aljeen 

Mujarmasha

Akahway Cheese 

Zat’ar 

Labaneh 

Muhammara (Harhorra)

Cheese with Muhammara

Cheese with Zat’ar 

Labaneh with Vegetables 

Labaneh with Zat’ar 

Mix Cheese  

Meat 

Cheese with Meat

Faterah Shami Cheese 

Faterah Cheese

Faterah Zater

Faterah Labna

 Faterah Meat

Faterah Mahamra

شرحات على العجين

مجرمشة

جبنة عكاوي

زعتر 

لبنة سادة 

محّمرة )حرحورة( 

جبنة ومحمرة 

جبنة وزعتر 

لبنة مع الخضار

لبنة وزعتر 

جبنة مكس 

 لحمة مع)دبس رمان او خضار (

جبنة مع لحمة

فطيرة جبنة شامية 

فطيرة جبنة

فطيرة زعتر

فطيرة لبنة

فطيرة لحمة 

فطيرة محمرة )خبز بفليفلة( 

31

34

11

9

10

8

12

12

12

12

12

12

14

3

3

3

3.5

4.5

5

(Baked Dough with Lamb Meat) 1 Loaf 

with (Pomegranate Molasses or Veg)

  (رغيف واحد) 

Margarita

Vegetable 

Chicken 

Sausage

Meat

Small pizza

بيتـــــــزا مـرغـريـتـــــــــا

بيتـــــــزا خـضـــــــــــــــار

بيتـــــــزا دجــــــــــــاج

بيتـــــــزا ســــــجـــــــق

بيتـــــــزا لـــحــــــــــــــم  

بيتـــــــزا صــغـيــــــرة

Pبيتــــــــــــــــزا I Z Z AP I Z Z A
37 / 27

34 / 23

37 / 27

40 / 30

40 / 30

4

L M



سنــــدويش شاورمــــــــــــــا دجــــــــــاج )صغير( 

سنــــدويش شاورمــــــــــــــا دجــــــــــاج )كبير(

صمون شاورما دجاج

صحــن شاورمــــــــــــــا دجــــــــــاج عربــــــــــي

صحـن شاورمـا دجـاج عربــــــــــي )إكسترا(

صحـن شـاورمـــا ماريا )دجاج مع جبنة الموزاريال(

صحـن حّمــــص مــــــع شاورمـــــــــــــا دجـــــــــــــــاج 

صحـــــن شاورمــــــا )شـرحـــــات دجــــــاج(

نصــــف كيلــــــو شاورمــــا دجـــاج

كيلــــــو شاورمــــا دجـــاج

7

12

12

18

24

27

27

28

55

10 0

Chicken Shawarma Sandwich (Small)

Chicken Shawarma Sandwich(Large)

Chicken Shawarma Samoon

Chicken Shawarma Arabic Plate

Chicken Shawarma Arabic Plate (Extra)

Maria Chicken Shawarma Plate with Mozzarella 

Hummus Plate With Chicken Shawarma 

Chicken Shawarma Platter

Chicken Shawarma ½ Kg

Chicken Shawarma 1Kg

سنــــدويش شاورمــــــــــــــا لحــــم )صغير( 

سنــــدويش شاورمــــــــــــــا لحــــم )كبير( 

صمون شاورما لحم )عراقية / سورية(

صحــــــن شاورمــــــــــــــا لحــــم عربـــــــــي

صحــــــن شاورمــــــــــــــا لحــــم عربـــــــــي )إكسترا(

صحن شاورمـا عربــي مكـــس )لحم + دجاج(

صحن شاورما عربي مكـس )لحم + دجاج( )إكسترا(

شاورمــــا ماريــــــا )لحم مع جبنة الموزاريال(

صحــن حّمــص مــــع شـــاورمـــــــا لحـــــــــــــــم

صحــــن شاورمــــــا )شرحات لحم(

صحــــــن شــاورمــــا شرحات مكس 

نصـــف كيلــــو شاورمــا لحـــم

كيلــــو شاورمــا لحـــم

(بطاطا، كريم ثوم، مخلل، كول سلو)

(بطاطا، كريم ثوم، مخلل، كول سلو)

(خبز لبناني، بطاطا، كريم ثوم، مخلل،  كول سلو)

(خبز، بطاطا، كريم ثوم، مخلل،  كول سلو)

(خبز، بطاطا، كريم ثوم، مخلل،  كول سلو)

(خبز، بطاطا، كريم ثوم، مخلل،  كول سلو)

 (fries, garlic cream, pickles, coleslaw) 

 (fries, garlic cream, pickles, coleslaw) 

 (pita bread, fries, garlic cream, pickles, coleslaw) 

 (pita bread, fries, garlic cream, pickles, coleslaw)

 (pita bread, fries, garlic cream, pickles, coleslaw)

 (pita bread, fries, garlic cream, pickles, coleslaw)

شــاورمــا دجـــــــاج

CHICKEN SHAWARMA      CHICKEN SHAWARMA      



10

17

17

27

34

24

33

32

35

35

35

70

135

Meat Shawarma Sandwich (Small)

Meat Shawarma Sandwich(Large)

Meat Shawarma Samoon (Iraqi / Syrian) 

Meat Shawarma Arabic Plate

Meat Shawarma Arabic Plate (Extra)

Mix Shawarma Arabic Plate

Mix Shawarma Arabic Plate (Extra)

Meat Shawarma Maria With Mozzarella 

Hummus Plate With Meat Shawarma

Meat Shawarma Platter

Shawarma Mix Sharhat Plate

Meat Shawarma ½ Kg

Meat Shawarma 1Kg

سنــــدويش شاورمــــــــــــــا لحــــم )صغير( 

سنــــدويش شاورمــــــــــــــا لحــــم )كبير( 

صمون شاورما لحم )عراقية / سورية(

صحــــــن شاورمــــــــــــــا لحــــم عربـــــــــي

صحــــــن شاورمــــــــــــــا لحــــم عربـــــــــي )إكسترا(

صحن شاورمـا عربــي مكـــس )لحم + دجاج(

صحن شاورما عربي مكـس )لحم + دجاج( )إكسترا(

شاورمــــا ماريــــــا )لحم مع جبنة الموزاريال(

صحــن حّمــص مــــع شـــاورمـــــــا لحـــــــــــــــم

صحــــن شاورمــــــا )شرحات لحم(

صحــــــن شــاورمــــا شرحات مكس 

نصـــف كيلــــو شاورمــا لحـــم

كيلــــو شاورمــا لحـــم

 (fries, pickles,tahini, biwas)  

 (fries, pickles,tahini, biwas) 

  (chicken + meat) (fries, pickles,tahini, biwas)

  (chicken + meat) (fries, pickles,tahini, biwas) 

 (pita bread,fries, pickles,tahini, biwas) 

 (pita bread,fries, pickles,tahini, biwas) 

 (pita bread,fries, pickles,tahini, biwas) 

 (pita bread,fries, pickles,tahini, biwas) 

(بطاطا، طحينة، مخلل، بيواظ)

(بطاطا، طحينة، مخلل، بيواظ)

(بطاطا، طحينة، مخلل، بيواظ)

(بطاطا، طحينة، مخلل، بيواظ)

(خبز لبناني، بطاطا، طحينة، مخلل، بيواظ)

(خبز لبناني، بطاطا، طحينة، مخلل، بيواظ)

(خبز لبناني، بطاطا، طحينة، مخلل، بيواظ)

(خبز لبناني، بطاطا، طحينة، مخلل، بيواظ)

شــاورمــا لحــــــــم

MEAT SHAWARMAMEAT SHAWARMA



المشـــاوي

GRILLSGRILLS

وجبات المشــــــــــاوي 

G R I L L S  M E A L SG R I L L S  M E A L S   



49

49

52

48

48

48

48

48

50

45

49

38

53

42

36

43

45

Mix Grill

Majua

Meat Tekka

Mix Kabab

Kabab Halabi

Kabab Iraqi

Kabab Khashkhash

Kabab Azmerly

Kabab Eggplant

Kabab on bread

Kibbeh Aseekh

Chicken Tekka

Lamb Chops

Sheep Liver

Sasejo

Arayes

Toshka

صحن

صحن

Plate

Plate

152

152

155

145

145

145

145

145

145

140

145

105

168

110

125

130

140

MEAL KG

kabab, chicken tekka, meat tekka

lamb meat, pistachio, mushroom, halloumi cheese, peppers

lamb meat ,salt, mix spices

azmerly - khashkhash - halabi

lamb meat with aleppo spices

lamb meat with iraqi spices with or without onion

garlic, parsley, pepper, tomato sauce

lamb meat, halloumi cheese, pistachio, green & red pepper spices

lamb meat, eggplant

spicy - regular

lamb meat, crushed wheat, nuts, spices

chicken breast with red sauce

lamb meat with aleppo sauce

lamb liver, hearts

sausage

lamb meat with vegetables

lamb meat with halloumi cheese & arabic bread

مشـــــاوي مشكــــــلــــة

معـجـــوقـــــة 

شـقـــــــف ) تـكــة لـحــــم(

كـبـــــــــــــــاب مشكـــــــل

كـبـــــــــــــــاب حلبـــــــــــي 

كـبـــــــــــــــاب عراقــــــــــي 

كـبـــــــــــــــاب خشـخـــاش

كـبـــــــــــــــاب ازمرلــــــــــــي 

كـبـــــــــــــــاب باذنجــــــــان

كـبـــــــــــــــاب على الخبز

كبــــــــة ع السيـــــــــخ

شيــــــش طــــــــــاووق

ريــــش ) كسـتـليتـــــــا(

مـعـــــــــــالق

صـــاصـيـجــــــــــــــــو

عـــــرايــــــــس

تــــوشـكـــــا علـى الــفــحـــــــم 

مقبالت كيلو المشاوي )سفري(

)عدد 2 صحن سلطة / صحن حّمص / صحن متبل / صحن محّمرة / 

مخلل / خبز محمص وخبز عادي / بصل مشوي / بندورة مشوية(

GRILLS APPETIZERS KG (DELIVERY) 
(2 SALAD PLATES /  HUMMUS PLATE / MUTABAL PLATE / MUHAMMRA PLATE

/ PICKLES / CROUTONS AND PLAIN BREAD / GRILLED ONIONS / GRILLED TOMATOES)

كباب ، شيش طاووق ، تكة لحم

لحم غنم، فستق حلبي، فطر، جبنة حلوم، فليفلة

لحم غنم، ملح، بهارات 

ازمرلــي - خشـخـاش - حلبــي 

لحم غنم بالخلطة الحلبية 

لحم غنم بالخلطة العراقية (مع بصل أو بدون)

ثوم، بقدونس، فليفلة، كمرة البندورة

لحم غنم، جبن حلوم، فستق، فليفلة خضراء و حمراء، بهارات

لحم غنم، قطع باذنجان

سبــايســي - عــــادي

لحم غنم برغل، مكسرات، بهارات 

صدر دجاج بالصلصة الحمراء

لحم غنم بالصلصه الحلبية 

كبدة غنم قلب 

سجق

لحم غنم بالخضار 

لحم غنم، جبنة حلوم بالخبز العربي

مقبالت وجبات المشاوي )سفري( 

سلطة، حّمص، مخلل، خبز

مقبالت توشكا ، عرايس

خضار مقطعة، مخلل

GRILLS  APPETIZERS (DELIVERY)
 SALAD, HUMMUS, PICKLES, BREAD

TOSHKA,ARAYES, APPETIZERS
CHOPPED VEGETABLES, PICKLES



فــــــروج مــاكـيـنـــــة كــامـــــــــل

نـصـــــــف فــــــروج مــاكـيـنـــــة

Whole Grilled Chicken (Makina) 

Half Grilled Chicken (Makina) 

45

25

SERVED WITH: HUMMUS / GARLIC CREAM / SPICY GARLIC CREAM / fRIES / ARABIC BREAD / MUHAMMARA BREAD / PICKLES

يقدم مع: حمص/ كريم ثوم عادي و سبايسي / بطاطا مقلية اصابع أو شرحات )اختياري( / خبز عربي /  خبز محمرة / مخلل

مشــاوي الـدجاج

CHICKEN GRILLSCHICKEN GRILLS

 دجـاج مشوي علـى الفحم

دجـاج مسـحب مشوي علــــى الـفـحـم 

جوانح دجاج

Charcoal Grilled Chicken

Charcoal Grilled Boneless Chicken

Chicken Wings

28

33

30

50

55

95

HALF

MEAL

WHOLE

KG

يقدم الدجاج مع : حّمص / كريم ثوم / مخلل / بطاطا / خبز

CHICKEN SERVED WITH:  HUMMUS / GARLIC CREAM / PICKLES / fRIES / BREAD

منســـــف خــــروف

منســـــف ورق عنب

منسف دجاج

منسف ديك رومي

(حلبي - أردني - أوزي  - برياني)

(يبرق و محاشي)

(فريكة ورز - كبسة - برياني - مندي)

مع االرز والخضار والكستناء



مقبالت المناسف

خضار، لبن عيران، لبن و خيار

MANSAf APPETIZERS
VEGETABLES, AYRAN, YOGURT WITH CUCAMBER

LAMB MANSAF

MANSAF VINE LEAVES

CHICKEN MANSAF

MANSAF TURKEY

منســـــف خــــروف

منســـــف ورق عنب

منسف دجاج

منسف ديك رومي

كبير

BIG
وسط

MEDIUM

450 550

خروف كامل

WHOLE LAMB

نصف خروف

1/2 LAMB
ربع خروف

1/4 LAMB

(30 شخص)

30 persone
(15 شخص)

15 persone
(8 أشخاص)

8 persone

16 دجاجة
16 CHICKENS

8 دجاجات
8 CHICKENS

4 دجاجات
4 CHICKENS

(30 شخص)

30 persones
(15 شخص)

15 persones
(8 أشخاص)

8 persones

685

120 0

475

126 0

20 0 0

840

370

630

305

(حلبي - أردني - أوزي  - برياني)

(يبرق و محاشي)

(فريكة ورز - كبسة - برياني - مندي)

مع االرز والخضار والكستناء

(Halabi - Jordanian - Ozi - Biryani)

(Yabrak & Mahashi ) 

(Freekeh Rice - Kabsa - Biryani - Mandi)

With Rice, Vegetables and Chestnuts

المنــســـف

MANSAfMANSAf

مســـتعــدون لـتلبيــة جــميـــع

الطـــــلبات الخارجية والحفالت



الــفـــــــرن

OVENOVEN

لحـــم بالعجيـــــن عنتابـــــــي خضار 

لحـــم بالعجيـــــن بلــــدي دبس رمان  

عـــش البلبــل عنتــابــي خضار

عـــــــــش الـبلـبــل بلــــدي دبس رمان

شرحات على العجين

 مجرمشة

Lahm Blajeen Antabi

Lahm Blajeen Baladi 

Eash Albelbol Antabi

Eash Albelbol Baladi 

Sharhat Aljeen 

Mujarmasha

105

105

105

105

---

---

34

34

35

35

31

34

KG PLATE

 (vegetables)

(pomegranate molasses)

(vegetables)

(pomegranate molasses)

(baked dough with lamb meat) 1 loaf

chopped meat with spices, onions, tomatoes, 
capsicum, and pomegranate molasses

  (رغيف واحد) 

 قطع صغيرة من اللحم مع البهارات والبصل،

بندورة، فليفلة، دبس رمان

(30 PCS) 

(28 PCS)

(40 PCS)

(40 PCS)

(7 PCS)

(7 PCS)

(10 PCS)

(10 PCS)



KG ½KG

الصــوانــي

TRAYTRAY

صينية كباب باذنجان مع كمرة 

صينية كباب بندورة

صينية كفتة 

كباب غنم بالطحينة

صينية لحمة بالفرن حلبية 

صينية شاورما بالفرن

صينية فروج بطاطا         

Kebab With Eggplant Tray 

Kebab With Tomato Tray

Kufta Tray

Kebab In Tahini

Oven Baked Kebab

Oven Baked Shawarma Tray

Potato Chicken Tray

138

128

128

128

128

128

115

81

80

80

80

80

75

63

كباب غنم، باذنجان، طماطم

فليفلة حمراء وخضراء مع التوابل

شرائح طماطم بصل فليفلة حمراء

فليفلة خضراء حار حسب الطلب 

كباب غنم، بصل، بقدونس ناعم

مع شرائح الطماطم

كباب غنم، طحينة وتوابل

لحمة خشنة ناعمة، باذنجان كوسا،

بصل، طماطم مع الصوص

شرائح اللحم، شرئح البصل، فليفلة، طماطم مع الصوص 

شرائح البطاطا مع الدجاج الطازج  بالخلطة الحلبية

lamb kabab with eggplant, tomatoes
green and red capsicum with spices 

kabab with tomatoes, onion, red and green
capsicum (spicy capsicum is optional) 

lamb kabab, onion, chopped parsley
with tomatoes slices

lamb kabab, tahina and spices

kabab meat with eggplant, zucchini,
onion, tomatoes with sauce

meat slices with onion, capsicum, tomatoe with sauce

potatoes sliced and fresh chicken with aleppo spices

40 MINUTE PRE-ORDER التوصية قبل 40 دقيقة



متوفر من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 7 مساًء

  يوميًا من مطبخنا 

الطبق اليومي

منسف اردنيمنسف حلبي

سندواناتكماية مع اللحمة

أوزي يبرق بـالموزات



TABKATNAHTABKATNAHطـبـخــتنـــــــــــــــا
أوزي

يبرق )ورق عنب( مع الموزات 

منسف خروف حلبي  

سندوانات 

منسف اردني

كبة سماقية

كبة لبنية

كماية مع اللحمة

Uzzi

Yabrak (Vine Leaves) with Meat

Mansaf Kharouf Halabi 

Sindwanat

Jordainian Mansaf

Kibbeh Sumakieh

Kibbeh Labanieh

Truffles With Rice (Kimmeh)

49

49

49

49

49

49

49

75

كرة من العجين محشية باالرز والبازيال مع 

المكسرات ولحم الموزات  تقدم مع اللبن بخيار 

ورق العنب المحشي بالرز و اللحمة

مع موزات اللحمة بالمرق

 فريكة مع اآلرز و  لحمة الموزات 

و المكسرات تقدم مع اللبن 

فوارغ الغنم المحشوة بالرز

و اللحم مع الحمص

رز مع اللحمة  المطهوة بلبن الجميد

اقراص الكبة بالسماق مع اللحم

تقدم مع الرز

اقراص الكبة مطبوخة باللبن مع اللحم

تقدم مع الرز

كماية مطبوخة مع اللحم و المرق

تقدم مع الرز

Ball of dough stuffed with rice and peas with nuts and 
lamb shank , served with yogurt w/ cucamber 

traditional aleppo vine leaves stuffed with rice and meat
cooked & served with lamb shank

oriental spiced rice and frikeh topped with
lamb shank and nuts served with yogurt

sausage stuffed with rice, chickpeas, and finely minced
meat and alepines spices

rice and lamb chunk cooked in yogurt sauce

kibbeh with sumac and meat
served with rice

kibbeh cooked in yoghurt with meat
served with rice

cooked truffles with lamp meat and sauce,
presented with rice

DAILY AT LUNCH FROM DAILY AT LUNCH FROM 1212 PM TO  PM TO 77 PM PM

كبــــة سمـاقـيـــةكبــــة لـبـنـيـة

الطبق اليومي يقدم مع

شوربة عدس / صحن خضار / قطعة حلو

باإلضـافـة إلى أطبـاق يوميـة أخرى )اسـأل عنهـا(

AND OTHER DAILY DISHES (ASK ABOUT IT)AND OTHER DAILY DISHES (ASK ABOUT IT)



 بــروسـتــــــــــد

BROASTEDBROASTED

Broasted Chicken Meal (4 Pcs) 

Broasted Chicken Breast Meal (2 Pcs) 

Broasted Chicken Drumsticks  Meal (4 Pcs) 

Broasted Chicken Thighs  Meal (4 Pcs) 

Broasted Chicken Wings Meal (8 Pcs)

وجبــــة بــروسـتــــــد 4  قطــــــع 

وجبــــة بــروسـتــــــد صــــــــــــــدر 2 قطــــــع

وجبــــة بــروسـتــــــد  فــخــــــذ 4  قطـــــــــــــــع

وجبــــة بــروسـتــــــد ورك 4  قطـــــــــــــــع

وجبة بــروستد جـوانـح 8  قطـــــــــــــــع 

27

27

27

27

27

 (بطاطا، كريم ثوم، مخلل، كول سلو)

 (بطاطا، كريم ثوم، مخلل، كول سلو)

 (بطاطا، كريم ثوم، مخلل، كول سلو)

 (بطاطا، كريم ثوم، مخلل، كول سلو)

 (بطاطا، كريم ثوم، مخلل، كول سلو)

 (Fries, Garlic Cream, Pickles, Coleslaw) 

 (Fries, Garlic Cream, Pickles, Coleslaw)

 (Fries, Garlic Cream, Pickles, Coleslaw)

 (Fries, Garlic Cream, Pickles, Coleslaw)

(Fries, Garlic Cream, Pickles, Coleslaw)



Crispy Meal 5 Pcs

Crispy Sandwich

Kids Crispy Meals 2 Pcs

Garlic Sauce Plate

Coleslaw Plate 

Broasted Fries Plate 

وجبة كرسبي 5 قطـــع 

سنــدويــــش كرسبـــــي 

وجبــــة كرسبــــي لألطفال 2 قطع 

صحن كريم ثوم

صحــــــن كــــــول سلو 

صحــــــن بطاطــــا بــــــــروستد

24

16

14

10

14

(بطاطا، كريم ثوم، مخلل، كول سلو)

(خبز تورتيال، بطاطا، جبنة شيدر)

(بطاطا، كريم ثوم)

(fries, garlic cream, pickles, coleslaw)

(tortilla bread, fries, cheddar cheese)

(fries, garlic cream)

L M
15 / 7.5

كرسبــــــي

CRISPYCRISPY



13

15

13

13

NORMAL EXTRA 

18

25

18

18

سنـــــدويــــــــش كبــــــــــاب

سنـــــدويــــــــش شقـــــــف )تكه لحم( 

سنـــــدويــــــــش شيـــــش طــــــــــاووق 

سنـــــدويــــــــش معـــــــــــالق )كبدة(

سنـــــدويــــــــش كباب باذنجان 

سنـــــدويــــــــش كبـــــــــة عـالـسيـــــــــــــخ 

سنـــــدويــــــــش سجـــــــــق 

سنـــــدويــــــــش سجــــــق مــع جبنـــــــــة  

سنـــــدويــــــــش بطــــاطـــــــــا 

Kabab Sandwich

Meat Tikka Sandwich

Chicken Tikka Sandwich

Liver Sandwich

Kabab Eggplant Sandwich

Kebbeh Aseekh Sandwich

Sujuk Sandwich

Sujuk With Cheese Sandwich

Potato Sandwich

السنــــدويـــــــــش

SANDWICHESSANDWICHES

Halabi,  Khashkhash, Azmerlyحلبي، خشخاش، ازمرلي

19

18

12

17

10



Avocado 

Banana And Milk 

Fruit Cocktail 

Mango

Kiwi

Orange  

Apple

Carrots 

Pineapple

Lemon

Lemon With Mint

Fresh Pomegranate

Strawberry

Ayran Glass 

Ayran Small 0.5L 

Ayran Big  1.5L

Soft Drink (Pepsi..Etc)

Water /Small 

Water /Large

افوكــــــــادو 

حـلـيــــــــــــب بالمـــــوز 

كــوكـتــيـــــــل فـواكــــــه 

مانجو

كيوي 

برتقــــــال 

تفــــــاح 

جـــــــــــــــزر 

أنــانــــــــــاس

ليمــــــون 

ليــمـــــون بالــنعـنــــــــاع 

رمــــــــان فـريــــــــــــــــــش

فـــريـــــــــز

كاســــة لـبــــن عـربــــي )غـنـم سوري(

لـبــــن عـربــــي غـنـم )سوري(  0,5 ليتــر 

لـبــــن عـربــــي غـنـم )سوري(  1,5 ليتر 

مشــروبــات غـازيـــة )بيبـســــي..الـــــــــخ( 

مـــــــاء صغـــــــير

مـــــــاء كبـــيــــــــر 

18

14

18

15

15

15

15

15

15

15

15

20

15

6

11

21

3.25

1.25

2.25

العـصـائـر و المشــروبـات

JUICES & DRINKSJUICES & DRINKS



Minced Meat Pieces 

Minced Kabab Soft

Chopped Meat (Small Cubes)

Karadish (Boneless)

Meat Chunks (Boneless)

Meat With Bones For Cooking

Habra

Fat

Meat Slices

لحمــة للطبــخ خشنــة ) قيمـــة(

كبــــــاب نـاعمــــة

لحمـــة راس العصفـــور

كراديـــش بـــدون عظـــم

لحم موزات بدون عظم 

لحـــم بعظمــو للطبـــخ

هـبـــــــرة

دهــنــــــة ) لـيـــة(

شـــرحــــات لحــــم 

63

63

6 9

6 9

6 9

51

53

53

79

KGKG

لـــحــوم لـلـطـبــــخ

فـي مـنـزلــــــــك

T O  B E  C O O K E DT O  B E  C O O K E D

AT H O M EAT H O M E

لحـــــومنـــــا مــن خــــــــــــروف

نـــعـيــمــــي طــــــازج

لحــم نيـــــئ

RAW MEATRAW MEAT



لحــم نيـــــئ

RAW MEATRAW MEAT

Kebab (All Kinds) 

Kabab Eggplant

Kabab Iraqi

Meat Tikka

Lamp Chops 

Wings

Whole Chicken 

Chicken Tikka 

Toushka 

Kebbeh Aseekh 

Lamb Liver 

Arayes

كبـــــاب بأنـواعـــه

كبـــــاب باذنجــــــــان

كبـــــاب عراقـــي

شـــقـف )تكه لحم( 

ريـــــش كستليــتـــــا 

جوانـــــح

فـــــــروج )كامل( 

شيش طـــــــــاووق 

توشكــا بالجبنــة عالرغيــف 

كبــــــة عالسيــــخ 

معالق )كبدة غنم(

عرايــــــس

63

74

63

6 9

74

37

27

47

79

6 9

58

79

لحــم للـــمشـــــاوي نيـــــئ

مـتبــــــل وجــــاهز للشـــــوي

M A R I N AT E D  R AW  M E ATM A R I N AT E D  R AW  M E AT

R E A D Y  T O  G R I L LR E A D Y  T O  G R I L L KGKG

halabi,  azmerly, khashkhashحلبي، ازمرلي، خشخاش

تضاف 7 دراهم رسوم أجرة شك اللحوم للكيلو الواحد بأسياخ خشب ) يفضل التواصي قبل 1 ساعة( 

لحومنا محضرة من خروف نعيمي.

Additional 7 aed per kg for preparation (please order befor 1 hour)
Our meat is prepared from naimi lamb.



عروض وجبات الكومبو

COMBO MENUCOMBO MENU

4 قطع دجاج مقلي + شرائح البطاطا 
المقلية + سلطة كول سلو + كريم ثوم

+ صوص سبايسي + 3 حبات خبز + مخلل

+ مشروب غازي + قطعة حلو 

Fried chicken (4 pcs) + Sliced fried 
Potatoes + Coleslaw + Garlic sauce

+ Spicy sauce + Bread (3 pcs) + Pickles
+ Soft drink + Dessert (1 pcs)  

BROASTED CHICKEN COMBO
29وجبة بروستد كومبو

AED

26
AED

10 قطع شاورما دجاج + كريم ثوم 
+ صوص سبايسي + بطاطا مقلية

+ خضار مقطعة + سلطة كول سلو

+مخلل + مشروب غازي + قطعة حلو

Arabic Chicken Shawarma (10 pcs) + 
Garlic sauce + Spicy sauce + French 

fries + Fresh cut vegetables + Coleslaw 
+ Pickles + Soft drink + Dessert (1 pcs)    

CHICKEN SHAWARMA COMBO
20شاورما عربي دجاج كومبو

AED

6 قطع شاورما لحم الضأن الطازج
+ صوص الطحينة + بطاطا مقلية

+ بيواظ حلبي + خضار مقطعة + مخلل

+ مشروب غازي + قطعة حلو

Arabic Lamb Shawarma (6 pcs) +Tahini 
sauce + French fries + Bewaz Aleppo 
style +  Fresh cut vegetables + Pickles 
+ Soft drink + Dessert (1 pcs)    

LAMB SHAWARMA COMBO
شاورما عربي لحم كومبو 29

AED

5 اصابع دجاج مقرمشة + شرائح البطاطا 
المقلية + سلطة كول سلو + كريم ثوم

+ صوص سبايسي + 3 حبات خبز + مخلل

+ مشروب غازي + قطعة حلو 

Crispy chicken finger (5 pcs) + Sliced 
fried potatoes + Coleslaw + Garlic 
sauce + Spicy sauce + Bread (3 pcs)
+ Pickles + Soft drink + Dessert (1 pcs)  

CRISPY CHICKEN COMBO MEAL
وجبة كريسبي كومبو

33
AED

30
AED

24
AED

33
AED



عروض وجبات الكومبو

COMBO MENUCOMBO MENU

رغيف شاورما دجاج الغني بجبنة الموزاريال 

والمقطع 4 قطع + كريم ثوم

+ صوص سبايسي + بطاطا مقلية

+ خضار مقطعة + سلطة  كول سلو + مخلل

+ مشروب غازي + قطعة حلو

Arabic Chicken Shawarma Loaf with 
rich mozzarella cheese (4 pcs) + Garlic 

sauce + Spicy sauce + French fries 
+ Fresh cut vegetables + Coleslaw + 

Pickles + Soft drink + Dessert (1 pcs)     

SHAWARMA CHICKEN MARIA
29شاورما دجاج ماريا كومبو

AED

15 قطعة تكة دجاج + حمص+ كريم ثوم
+ بطاطا مقلية + خبز محمرة + مخلل

+ 3 حبات خبز + مشروب غازي + بصل 

مشوي + بندورة مشوية + قطعة حلو

Chicken Tikka (15 pcs) + Hummos 
+ Garlic sauce + French fries + 

Muhamara bread + Pickles + Bread
(3 pcs) + Soft drink + Grilled onion
+ Grilled tomatoes + Desert ( 1pcs)      

SHISH TAWOOK COMBO
40وجبة شيش طاووق )تكة دجاج ( كومبو 

AED

رغيف شاورما لحم الضأن الطازج الغني 

بجبنة الموزاريال والمقطع 4 قطع + صوص 

الطحينة + بطاطا مقلية + خضار مقطعة

+ بيواظ حلبي + مخلل

+ مشروب غازي + قطعة حلو

Arabic Lamb Shawarma loaf with rich 
mozzarella cheese sliced into (4 pcs) 
+ Tahini sauce + French fries + Fresh 
cut vegetables + Bewaz Aleppo style + 
pickles + soft drink + dessert (1 pcs)

SHAWARMA LAMB MARIA
شاورما لحم ماريا كومبو 34

AED

نصف دجاجة مشوية ع الفحم

+ حمص+ بطاطا مقلية + خبز محمرة

+ مخلل + 3 حبات خبز + كريم ثوم

+ مشروب غازي + قطعة حلو

Half charcoal grilled chicken + 
Hummos + French fries + Muhamara 
bread + Pickles + Bread (3 pcs) + Garlic 
sauce + Soft drink + Desert (1 pcs)

GRILLED CHICKEN COMBO
30 دجاج ع الفحم كومبو

AED

33
AED

38
AED

45
AED

34
AED



عروض وجبات الكومبو

5 أسياخ كباب )كفتة ( لحم + 8 قطع تكة 
لحم + 5 قطع تكة دجاج + بطاطا مقلية 

+ سلطة + حمص + محمرة + كريم ثوم

+ مخلل + 6 حبات خبز + 2 مشروب غازي

+ 2 قطعة حلو

5 Skewers of kabab (Kofteh) + Meat 
Tikka (8 pcs) + Chicken Tikka (5 pcs)
+ French fries + Salad + Hummos
+ Muhamara + Garlic sauce + Pickles
+ Bread (6 pcs) + Soft drinks (2  pcs)
+ Dessert (2 pcs)      

GRILLS / 2 PERSONS COMBO MEAL 
مشاوي كومبو )شخصين(  86

AED

4 قطع دجاج بروستد + 10 قطع شاورما 
دجاج + بطاطا مقلية + كريم ثوم + سلطة 

كول سلو + صوص سبايسي + مخلل + 3 

حبات خبز + 2 مشروب غازي + 2 قطعة حلو

Broasted (4 pcs) + Chicken shawarma 
(10 pcs) + French fries + Garlic sauce +  
Coleslaw + Spicy sauce + Pickles + Bread 
(3 pcs) + 2 Soft drink + Dessert (2 pcs)    

BROASTED + CHICKEN
 ARABIC SHAWARMA

بروستد + شاورما عربي دجاج 48
AED

4 قطع دجاج بروستد + 6 قطع شاورما لحم
+ بطاطا مقلية + كريم ثوم + صوص 

سبايسي + سلطة كول سلو + صوص 

الطحينة + بيواظ حلبي + مخلل + 3 حبات 

خبز + 2 مشروب غازي + 2 قطعة حلو

Broasted (4 pcs) + Lamb Shawarma
(6 pcs) + French fries + garlic sauce

+ Coleslaw + Spicy sauce + Tahini sauce
+ Bewaz Aleppo style + Pickles

+ Bread (3 pcs) + 2 Soft drink

BROASTED + LAMB
ARABIC SHAWARMA

57بروستد + شاورما عربي لحم
AED

 2 PERSONS COMBO MEAL وجبات الكومبو لشخصين

56
AED

65
AED

97
AED

30
AED

27



COMBO MENUCOMBO MENU

Broasted Chicken Wings (8 pcs)
+ Chicken crispy (5 pcs)
+ Chicken Shawarma (20 pcs)
+ Sliced fried potatoes + Garlic sauce
+ Coleslaw (2 pcs) + Spicy sauce
+ Pickles + Bread (6 pcs)
+ Fresh cut vegetables
+ Soft drink (2.25 L) + Dessert (4 pcs)   

 5 Skewers of  kabab (Kofteh) + Meat 
Tikka (8 pcs) + Chicken Tikka (5  pcs)

+ Whole chicken charcoal grilled
+ French fries + Salad + 2 Hummos

+ Garlic sauce + Pickles + Bread (12 pcs) 
+ Soft drinks (2.25L) + Dessert (4 pcs)     

BROASTED + CRISPY
+ CHICKEN ARABIC SHAWARMA 

COMBO GRILLS 
كريسبي + بروستد + شاورما عربي دجاج   مشاوي كومبو 

136
AED

95
AED

 4 PERSONS COMBO MEAL وجبة الكومبو لـ 4  اشخاص

8 قطع أجنحة دجاج بروستد
+ 5 قطع كريسبي + 20 قطعة شاورما 

دجاج + شرائح البطاطا المقلية

+ كريم ثوم + 2 سلطة كول سلو

+ مخلل + 6 حبات خبز

+ صوص سبايسي + خضار مقطعة

+ مشروب غازي )2.25 ليتر(  +  4 قطع حلو

5 أسياخ كباب )كفتة( لحم
+ 8 قطع تكة لحم + 5 قطع تكة دجاج

+ دجاجة كاملة مشوية ع الفحم

+ بطاطا + سلطة +  2 حمص 

+ مخلل + 12 حبة خبز  + كريم ثوم 

+ مشروب غازي )2.25 ليتر( + 4 قطع حلو

4 قطع دجاج بروستد + 5 قطع كريسبي 
+ 10 قطع شاورما دجاج + شرائح البطاطا 

المقلية

+ مخلل + 6 حبات خبز + كريم ثوم

+ صوص سبايسي + 2 سلطة كول سلو

+ خضار مقطعة + مشروب غازي )1ليتر( 

+  3 قطع حلو

Broasted (4 pcs) + Chicken crispy (5 pcs)
+ Chicken Shawarma (10 pcs)
+ sliced fried potatoes + Garlic sauce
+ Coleslaw (2  pcs) + Spicy sauce
+ Pickles + Bread (6 pcs) + Fresh cut 
vegetables
+ Soft drink (1 L) + Dessert (3 pcs)   

CRISPY + BROASTED + CHICKEN ARABIC SHAWARMA 
كريسبي + بروستد + شاورما عربي دجاج  

 3 PERSONS COMBO MEAL وجبة الكومبو لـ 3  اشخاص

74
AED

81
AED

146
AED

104
AED



عروض وجبات الكومبو

COMBO MENUCOMBO MENU

لإلستمتاع بأحلى اللحظات على أنغام الطرب األصيل مع نجومنا

كل يوم احد/ ثالثاء/ خميس/ جمعة

نحن اآلن أقرب إليكم

زورونا في فرع دبي القرهود

JAMAL  ABDUL NASIR ST, AL MAJAZ 2.

SHARJAH BRANCHفرع الشارقة


