
التوصيل لجميع مناطق ديب
Delivery From 8 am to 2 am

Delivery to all Dubai  areas

.AL BARSHAA, 1 ST الربشــاء، شارع الـبـرشـــــاء 1 04 326 6666
خدمة التوصيل من الساعة 8 صباحًا حىت الساعة 2  بعد منتصف الليل

NOW OPEN
مفتوح اآلن



Mamounieh w Ashta Creamy And Cheese

Foul With Lemon

Labneh

Foul With Tahina

Mix Cheese Plate

Ejeh (Eggs With Parsley)

Maqdous Salad

Marmalade & Butter

Ashta Creamy & Honey

Hummus With Tahina

Fatteh Hummus With Ghee

Hummus with Meat and Pine Nuts

Falafel

Fried Eggs

Scrambled Eggs With Tomato 

Sunny Side Eggs

Eggs With Meat

Eggs With Sausages

preserved eggplant stuffed with walnut & red chilies

Only Friday
مامونية   مع   قشطة   و   جبنة   مشللة

فول   بحامض

لبنة

فول   بالطحينة

جبنة   مشكلة

عجة

سلطة   مكدوس

مربى   و   زبدة

قشطة   و   عسل

حمص   بالطحينة

فتة   حمص   بالسمنة

حمص   باللحمة و الصنوبر

فالفل

بيض   مقلي

جزمظ )شكشوكة(  

بيض عيون

بيض   باللحمة

بيض   بالصاصيجو

الفطــــــور

BREAKFASTBREAKFAST

32

16

16

17

18

19

22

16

19

18

20

35

17

17

18

18

26

26

يوم الجمعة فقط

في حال وجود حساسية اسأل المضيفجـميع االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



Manakish Akkawi Cheese  

Manakish Cheese And Zater

Manakish Zater

Manakish Labneh

Manakish Cheese With Muhammara

Manakish Muhammara 

Manakish Meat With Vegetables 

Manakish Meat With Pomegranate Molasses 

Manakish Meat With Cheese 

Manakish Labneh With Vegetable

Manakish Mix Cheese

Spinach Fatayer With Cheese

Spinach Fatayer

منقوشة   جبنة عكاوي   

منقوشة   جبنة   و   زعتر   

منقوشة   زعتر   

منقوشة   لبنة   

منقوشة   جبنة   و   محمرة   

منقوشة   محمرة   

منقوشة   لحمة   مع   خضار 

منقوشة   لحمة   مع   دبس   الرمان   

منقوشة   لحمة   مع   جبنة

منقوشة لبنة مع خضار

منقوشة   جبنة   مشكلة

فطيرة   سبانخ   بالجبنة

فطيرة   سبانخ

المـنـاقـيـــــش

MANAKISHMANAKISH

11

12

8

8

12

9

13

13

14

12

12

12

9

In case of allergy, ask the waiterAll Prices Including VAT



13

14

14

14

21

Red Lentil Soup

Vegetables Soup

Creamy Chicken Soup

Creamy Mushrooms Soup

Creamy Seafood Soup

شوربـــــــــة   عـــــدس

شــــــوربـــــة   خضـــار

شوربة الدجاج بالكريمة

شوربة الفطر بالكريمة

شوربة   البحريات   بالكريمة

في حال وجود حساسية اسأل المضيفجـميع االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

 الشــوربـــــــات

SOUPSSOUPS



19

19

19

22

19

18

19

28

18

24

22

24

24

Tabouleh

Arabic Salad

Armenian Salad

Makdous Salad

Fattoush

Rocca Salad

Rocca with Beetroot Salad

Rocca with Grilled Haloumi

Beetroot Salad

Chicken Caesar Salad

Greek Salad 

Quinoa Salad

Olive Salad

تبولة

سلطة   عربية

سلطة   ارمنية

سلطة   مكدوس

فتوش

سلطة   جرجير

سلطة   جرجير   مع   الشمندر   

سلطة   جرجير   مع   حلوم   مشوي

سلطة   شمندر   

سلطة   القيصر   مع   الدجاج   

سلطة   يونانية

   سلطة   كينوا

سلطة   الزيتون

In case of allergy, ask the waiterAll Prices Including VAT

السلطـــات

SALADSALAD



18

18

20

18

18

18

17

18

17

24

37

9

13

27

Hummus With Tahina

Hummus Beiruti

Yalangi (vine leaves)  (6PCS)

Eggplant Mutabal

Beetroot Mutabal 

Baba Ghanouj

Labneh with Garlic and Mint

Shinklish Salad

Muhammara

Motabket Eggplant 

Kibbeh Neyyah (raw kibbeh) 

Garlicsauce

Biwaz Halabi

Aleppine Mortadella 

حمص   بالطحينة   

حمص   بيروتي

يلنجي   ورق   عنب )6 حبات(    

متبل   باذنجان   

متبل   شمندر   

بابا   غنوج   

لبنة   بالثوم   و   النعنع   

بازركان   )سلطة   شنكليش ( 

محمرة

مطبقة   باذنجان

كبة   نية   

كريم   ثوم

بيواظ حلبي 

   مرتديال   حلبية   

في حال وجود حساسية اسأل المضيفجـميع االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

 المقبـــــالت بـــــــاردة

COLD APPETIZERSCOLD APPETIZERS



Spicy Potatoes

Potatoes With Lemon 

Cheese Samosa

Meat Samosa

Spinach Samosa

Cheese Roll

Mix Samosa

Spicy Sausages Roll

Chicken Liver

Grilled Haloumi Cheese

Meat With Tomato

Meat With Mushroom

Meat With Potato’s

Hummus With Meat & Pine

French Fries

Fried Sausages

Grilled Chicken Wings

Potato cubes with chili past 

lemon and garlic potatoes

5 pcs

5 pcs

5 pcs

5 pcs

8 pcs

lamb cubes cooked w tomato

lamb cubes w mushrooms

lamb cubes w potato’s

hummos with lamb and pine nuts

بطاطا   حرة

بطاطا   مطفاية

سمبوسك   جبنة )5 حبات(       

سمبوسك   لحمة   )5 حبات( 

سمبوسك   سبانخ    )5 حبات( 

رقاقات   جبنة )5 حبات( 

سمبوسك   مشكلة )٨ حبات( 

سجق   رول   حار

سودة   دجاج

حلوم   مشوي

قالية   لحمة   و   بندورة

قالية   لحمة   مع   الفطر

قالية   لحمة   مع   بطاطا

حمص   باللحمة   والصنوبر

بطاطا   مقلية

صاصجيو   مقلى

جوانح مشوية

19

19

18

19

18

18

32

24

24

25

35

35

35

35

14

38

30

In case of allergy, ask the waiterAll Prices Including VAT

 المقبـــــالت الساخنــــة

HOT APPETIZERSHOT APPETIZERS



PLATE
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 Alajeen 

Mujarmasha

32

32

32

32

29

32

110

110

110

110

KG

 (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

Margherita Pizza

Chicken Pizza

Peperoni Pizza

Vegetables Pizza

PIZZAPIZZAبــيـتـــــــــزا
بيتزا مرغريتا

بيتزا دجاج

بيتزا بيبروني

بيتزا خضار

27

27

27

27

6 PCS

6 PCS

8 PCS

8 PCS

في حال وجود حساسية اسأل المضيفجـميع االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

المعجنـــات / الفرن / البيتــــزا

PASTRIES / OVEN / PIZZAPASTRIES / OVEN / PIZZA



Grilled Kibbeh

Fried Kibbeh 

Rolled Kibbeh  

Kibbeh In Tray

كبة مشوية على الفحم

كبة مقلية ) دراويش(

كبـــــة مبرومـــة

كبة صينية

تقدم مع لبن و خيار

lamb, crash wheat, nuts and spices

lamb, crash wheat, nuts and spic

served with yogurt and cucumber 

61

61

61

61

40

39

39

39

115

115

115

115

 ½KGMeal KG

(4 PCS) 

(7 PCS)

(6 PCS) 

(13 PCS)

(12 PCS) 

(25 PCS)

In case of allergy, ask the waiterAll Prices Including VAT

الكــــبـــــب

KIBBEHKIBBEH



مشـــــاوي   مشكــــــلــــة

معـجـــوقـــــة   

شـقـــــــف )تـكــة   لـحــــم( 

كـبـــــــــــــــاب   مشكـــــــل

كـبـــــــــــــــاب   حلبـــــــــــي   

كـبـــــــــــــــاب   عراقــــــــــي   

كـبـــــــــــــــاب   خشـخـــاش

كـبـــــــــــــــاب   ازمرلــــــــــــي   

كـبـــــــــــــــاب   باذنجــــــــان

كـبـــــــــــــــاب   اورفــلـــــــي

كـبـــــــــــــــاب   على   الخبز

كبــــــــة   ع   السيـــــــــخ

شيــــــش   طــــــــــاووق

ريــــش ) كسـتـليتـــــــا(

مـعـــــــــــالق

عـــــرايــــــــس

تــــوشـكـــــا   علـى   الــفــحـــــــم   

كباب، شيش طاووق، شقف

  

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

لحم   غنم   مع   الطماطم   المشوية

سبــايســي  -  عــــادي

لحم   غنم   برغل،   مكسرات،   بهارات   

قطع  دجاج   بالصلصة   الحمراء

لحم   غنم   بالصلصه   الحلبية   

كبدة   غنم   قلب   

لحم   غنم   بالخضار   

لحم   غنم،   جبنة   حلوم   بالخبز   العربي

Mix Grill

Majua

Meat Tekka

Mix Kabab

Kabab Halabi

Kabab Iraqi

Kabab Khashkhash

Kabab Azmerly

Kabab Eggplant

Kabab Orfalih

Kabab on Bread

Kibbeh Aseekh

Chicken Tekka

Lamb Chops

Sheep Liver

Arayes

Toshka

meat kabab, chicken tekka, meat tekka 

lamb meat, pistachio, mushroom, halloumi 
cheese, peppers

lamb meat cubes ,salt, mix spices

azmerly - khashkhash - halabi

minced lamb meat with aleppo spices

minced lamb meat with iraqi spices with or 
without onion

minced lamb meat, garlic, parsley, pepper, 
tomato sauce

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

minced lamb meat, eggplant

minced lamb with tomatoes

spicy - regular

lamb meat, crushed wheat, nuts, spices

chicken cubes with red sauce

lamb meat with aleppo sauce

lamb liver, hearts

minced lamb meat with vegetables in bread

minced  lamb meat with halloumi cheese,
in arabic bread

2 Salad Plates, Hummus Plate, Mutabal Plate, 

Muhammra Plate, Pickles, Croutons And 

Plain Bread, Grilled Onions,

Grilled Tomatoes

مقبالت المشاوي كيلو )سفري(

عدد 2 صحن سلطة، صحن حّمص، 

صحن متبل، صحن محّمرة، مخلل، 

خبز محمص و خبز عادي،

بصل مشوي، بندورة مشوية

GRILLS APPETIZERS KG  (DELIVERY)

MEAL KG
49

49

52

48

48

48

48

48

50

48

45

49

38

53

42

43

45

152

152

155

145

145

145

145

145

145

145

140

145

105

168

110

130

140

مقبالت وجبات المشاوي )سفري( 

سلطة، حّمص، مخلل، خبز

GRILLS  APPETIZERS MEALS (DELIVERY)

 salad, hummus, pickles, bread

في حال وجود حساسية اسأل المضيفجـميع االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



وجبات المشــــــــــاوي 

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

GRILLSGRILLS
المشـــاوي

In case of allergy, ask the waiterAll Prices Including VAT



فــــــروج مــاكـيـنـــــة كــامـــــــــل

نـصـــــــف فــــــروج مــاكـيـنـــــة

Whole Grilled Chicken (Machine) 

Half Grilled Chicken (Machine) 

47

27

potatoes, hummus, pickles, bread, garlic sauce

 فــــــروج مشوي علـى الفحم

فــــروج مسـحب مشوي علــــى الـفـحـم 

30

32

49

54

HALF WHOLE

تقدم مشــاوي الدجاج مع :

بطاطا، حّمص، مخلل، خبز، كريم ثوم

CHICKEN GRILLS SERVED WITH: 

Charcoal Grilled Chicken

Charcoal Grilled Boneless Chicken

في حال وجود حساسية اسأل المضيفجـميع االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

الـدجاج المشـوي

CHICKEN GRILLSCHICKEN GRILLS



سنـــــدويــــــــش كبــــــــــاب

سنـــــدويــــــــش شقـــــــف )تكه لحم( 

سنـــــدويــــــــش شيـــــش طــــــــــاووق 

سنـــــدويــــــــش معـــــــــــالق )كبدة(

بــرجــــر لحــــم

بــرجــــر دجــــاج

سنـــــدويــــــــش كباب باذنجان 

سنـــــدويــــــــش كبـــــــــة عـالـسيـــــــــــــخ 

سنـــــدويــــــــش سجـــــــــق 

سنـــــدويــــــــش سجــــــق مــع جبنـــــــــة  

سنـــــدويــــــــش بطــــاطـــــــــا 

EXTRA NORMAL  

21

18

20

18

13

18

11

19

26

18

18

14

16

13

13

Kabab Sandwich

Meat Tikka Sandwich

Chicken Tikka Sandwich

Liver Sandwich

Meat Burger

Chicken Burger 

Kabab Eggplant Sandwich

Kebbeh Aseekh Sandwich

Sujuk Sandwich

Sujuk with Cheese Sandwich

Potato Sandwich

Your Choice of (Halabi,  Khashkhash, Azmerly)اختار من (حلبي، خشخاش، ازمرلي)

In case of allergy, ask the waiterAll Prices Including VAT

السنــــدويـــــــــش

SANDWICHESSANDWICHES



46

46

52

46

46

شرحات   دجاج   بالكزبرة   مطفاية

شيش طاووق مع الفطر 

دجاج   كوردون   بلو

شنتزيل   دجاج ) اسكالوب( 

دجاج   بالزعتر

Sherhat Chicken Mutafayyeh

Shish Taouk With Mashroom 

Chicken Cordon Bleu

Chicken Schnitzel

Chicken With Thyme

INTERNATIONAL DISHESINTERNATIONAL DISHES
اطبــاق عالمية

شرائح   صدر   الدجاج   المشوية 

 مع   صلصة   الليمون   و   الفطر تقدم مع   البطاطا

تقدم   مع   البطاطا

صدر   دجاج   محشو   بالجبنة   و   الفطر   مع   الحبش  

 المدخن مع   صلصة   الكريم   بالزعتر

تقدم مع   البطاطا

ستيك   دجاج   مقلي   مع   الكعك   و   البيض

  تقدم مع   البطاطا

صدر   دجاج   متبل   بالزعتر   و   مشوي،   مغطاه  

 بالكريمة تقدم مع   البطاطا

grilled chicken cooked with coriander and lemon and 
mushrooms served with french fries

served with french fries

chicken breast stuffed with mushrooms and smoked 
turkey and cheese and creamy thyme,
served with french fries

fried chicken steak with breadcrumb & egg
served with french fries

Grilled chicken breast seasoned with thyme, covered 
with creamy sauce, served with french fries

في حال وجود حساسية اسأل المضيفجـميع االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



82

80

80

80

80

75

68

138

128

128

128

128

128

115

Kebab with Eggplant Tray 

Kebab With Tomato Tray

Kufta Tray

Kebab In Tahina

Oven Baked Kebab

Oven Baked Shawarma Tray

Potato Chicken Tray

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

6 التــوصيـــة قـبـــــل 60 دقــيـقــــــــــــة 0  M I N U T E S  P R E - O R D E R

صينية كباب باذنجان بالفرن مع الكمرة

صـيـنـيـــــــــــة كــبــــــــــــاب بـــنــــــــــــدورة

صـيـنـيـــــــــــة كـــــفـتــــــة

كــبــــــــــــاب غـــنــــم بالطـحــينــــــة

صـيـنـيـــــــــــة لحمــــة بالفــرن الحلبيـــة

صـيـنـيـــــــــــة شـــاورمــــــا بـالـفــــــــرن

صينية فروج بطاطا       

KG ½KG

OVEN BAKEDOVEN BAKED
صواني الفـــــرن

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

In case of allergy, ask the waiterAll Prices Including VAT



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

sayadiah rice  grilled fish,
sayadiah sauce, tahina sauce  

Kibbeh cooked in yoghurt with meat
served with rice 

kibbeh with sumac and meat
served with rice

cooked truffles with lamp meat and sauce,
presented with rice

كبــــة سمـاقـيـــةكبــــة لـبـنـيـة

يبرق ورق عنب مع الموزات 

منسف خاروف حلبي  

سندوانات 

منسف اردني

صيادية سمك

كبة لبنية 

كبة سماقية

كماية مع اللحمة

الطبق اليومي يقدم مع

شوربة عدس / صحن خضار / قطعة حلو

الطبق اليومي

باإلضـافـة إلى أطبـاق يوميـة أخرى )اسـأل عنهـا(

DAILY DISHDAILY DISH

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

Yabrak Vine Leaves With Meat

Mansaf Kharouf Halbi 

Sindwanat

Jordainian Mansaf

Fish Sayadeh

Kibbeh Labanieh 

Kibbeh Sumakieh

Truffles with Rice (Kimmeh)

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 رز مع اللحمة

رز صيادية، سمك مشوي،

صلصة الصيادية، سلطة الطحينة

اقراص الكبة مطبوخة باللبن مع اللحم

تقدم مع الرز

اقراص الكبة بالسماق مع اللحم

تقدم مع الرز

كماية مطبوخة مع اللحم و المرق

وتقدم مع الرز

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

متوفر من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 7 مساًء

49

49

49

49

49

49

49

74

في حال وجود حساسية اسأل المضيفجـميع االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



منسف اردنيمنسف حلبي

سندواناتكماية مع اللحمة

يبرق بـالموزات

باإلضافة إلى أطباق اخرى

  يوميًا من مطبخنا 

الطبق اليومي
DAI LY  D I S HDAI LY  D I S H

أوزي

All Prices Including VAT In case of allergy, ask the waiter



 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 ٨  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 sauce, pickles, coleslaw) 

 (fries, garlic sauce, pickles, coleslaw)

 (fries, garlic sauce, pickles, coleslaw)

 (fries, garlic sauce, pickles, coleslaw)

(fries, garlic sauce, pickles, coleslaw)

في حال وجود حساسية اسأل المضيفجـميع االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



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

(بطاطا، كريم ثوم، مخلل، كول سلو)

(خبز تورتيال، بطاطا، جبنة شيدر)

(بطاطا، كريم ثوم)

(fries, garlic sauce, pickles, coleslaw)

(tortilla bread, fries, cheddar cheese)

(fries, garlic sauce)

كرسبــــــي

CRISPYCRISPY

27

16

17

7

7

15



Chicken Shawarma Sandwich (Small)

Chicken Shawarma Sandwich(Large)

Chicken Shawarma Iraqi Samoon 

Chicken Burger

Arabic Chicken Shawarma Plate

Arabic Chicken Shawarma Plate (Extra)

Maria Chicken Shawarma Plate With Mozzarella 

Hummus Plate With Chicken Shawarma

Chicken Shawarma Plate

Chicken Shawarma ½ Kg

Chicken Shawarma 1kg

سنــــدويش شاورمــــــــــــــا دجــــــــــاج )صغير( 

سنــــدويش شاورمــــــــــــــا دجــــــــــاج )كبير(

شاورما دجاج بالصمون العراقي

بـــــــرغــــــر دجـــــاج  

صحــن شاورمــــــــــــــا دجــــــــــاج عربــــــــــي

صحـن شاورمـا دجـاج عربــــــــــي )إكسترا(

صحـن شـاورما ماريا )دجاج مع جبنة الموزاريال(

صحـن حّمـص مـع شاورمـا دجــــاج

صحـــــن شاورمــــــا )شـرحـــــات دجــــــاج(

نصــــف كيلــــــو شاورمــــا دجـــاج

كيلــــــو شاورمــــا دجـــاج

8

14

14

18

21

27

29

27

34

55

10 0

(fries, garlic sauce, pickles, coleslaw) 

(fries, garlic sauce, pickles, coleslaw) 

(lebanese bread, fries, garlic sauce, pickles, coleslaw) 

(lebanese bread, fries, garlic sauce, pickles, coleslaw)

(lebanese bread, fries, garlic sauce, pickles, coleslaw)

(lebanese bread, fries, garlic sauce, pickles, coleslaw)

شــاورمــا دجـــــــاج

CHICKEN SHAWARMA      CHICKEN SHAWARMA      

(بطاطا، كريم ثوم، مخلل، كول سلو)

(بطاطا، كريم ثوم، مخلل، كول سلو)

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

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

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

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

في حال وجود حساسية اسأل المضيفجـميع االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



10

17

17

20

26

34

24

33

32

35

38

35

70

135

Meat Shawarma Sandwich (Small)

Meat Shawarma Sandwich(Large)

Meat Shawarma Samoon (Iraqi / Syrian) 

Meat Burger

Arabic Meat Shawarma Plate

Arabic Meat Shawarma Plate (Extra)

Arabic Mix Shawarma Plate

Arabic Extra Shawarma Plate (Mix)

Meat Shawarma Maria With Mozzarella 

Hummus Plate With Meat Shawarma

Meat Shawarma Plate

Shawarma Mix Sharhat Plate

Meat Shawarma ½ Kg

Meat Shawarma 1kg

سنــــدويش شاورمــــــــــــــا لحــــم )صغير( 

سنــــدويش شاورمــــــــــــــا لحــــم )كبير( 

صمون شاورما لحم )عراقية / سورية(

بـــــــرغــــــر لحـــــــم 

صحــــــن شاورمــــــــــــــا لحــــم عربـــــــــي

صحـــن شاورما لحــم عربـــــــــي )إكسترا(

صحن شاورمـا عربــي مكـــس )لحم + دجاج(

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

شاورمــــا ماريــــــا )لحم مع جبنة الموزاريال(

صحـن حّمــص مــــع شـــاورمـا لحــم

صحــــن شاورمــــــا )شرحات لحم(

صحــــــن شــاورمــــا شرحات مكس 

نصـــف كيلــــو شاورمــا لحـــم

كيلــــو شاورمــا لحـــم

(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)

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

(fries, pickles,tahina, biwas)  

(fries, pickles,tahina, biwas) 

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

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

(lebanese bread,fries, pickles,tahina, biwas) 

(lebanese bread,fries, pickles,tahina, biwas) 

(lebanese bread,fries, pickles,tahina, biwas) 

(lebanese bread,fries, pickles,tahina, biwas) 

(lebanese bread,fries, pickles,tahina, biwas) 

شــاورمــا لحــــــــم

MEAT SHAWARMAMEAT SHAWARMA

In case of allergy, ask the waiterAll Prices Including VAT



مســـتعــدون لـتلبيــة

جــميـــع الطـــــلبات

الخارجية والحفالت

MANSAFMANSAF
المنــســـف

 التــوصيـة للمناسف قـبـــــل 6 ساعات

66  H O U R S  P R E - O R D E R  F O R  M A N S A F H O U R S  P R E - O R D E R  F O R  M A N S A F

في حال وجود حساسية اسأل المضيفجـميع االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



منســـــف خــــروف

خاروف كامل )18 كيلو( 

نصف خاروف )9 كيلو(

ربع خاروف )4 كيلو(

ديك رومي كبير

ديك رومي وسط

ورق عنب)يبرق( و محاشي  

كامل 

نصف 

ربع   

منسف دجاج

كامل )16 دجاجة( 

نصف )8 دجاجات( 

ربع )4 دجاجات(   

LAMB MANSAF

Whole Lamb (18 Kg)

1/2 Lamb (9 Kg)

1/4 Lamb (4 Kg)

Big Turkey

Medium Turkey

Mahashi & Vine Leaves

Whole

1/2

1/4

Chicken Mansaf

Whole (16 Chickens)

1/2 (8 Chickens)

1/4 (4 Chickens)

126 0

685

370

550

450

20 0 0

120 0

630

840

475

305

For (30 persone)

For (15 persone)

For (7 persone)

(Halabi - Jordanian - Ozi - Biryani)

(Freekeh Rice - Kabsa - Biryani - Mandi)

With Rice, Vegetables and Chestnuts

For (30 persone)

For (15 persone)

For (8 persone)

لـ (30 شخص)

لـ (15 شخص)

لـ (7 أشخاص)

(حلبي - أردني - أوزي  - برياني)

(فريكة ورز - كبسة - برياني - مندي)

مع االرز والخضار والكستناء

لـ (30 شخص)

لـ (15 شخص)

لـ (8 أشخاص)

المقــبـــــالت

خضار، لبن عيران، لبن و خيار

APPETIZERS
VEGETABLES, AYRAN, YOGURT WITH CUCAMBER

In case of allergy, ask the waiterAll Prices Including VAT



Mineral Water Small

Mineral Water Large

Sparkling Water Small

Sparkling Water Large

Softdrinks

Energy Drinks (Red Bull)

Peach Iced Tea

Lemon Iced Tea

Laban Ayran

Laban Ayran 1.5 L

العـصـائـر و المشــروبـات

JUICES & DRINKSJUICES & DRINKS

FRESH JUICESFRESH JUICESالعصائر طازجة

Pomegranate

Watermelon

Orange

Carrots

Pineapple

Avocado

Lemonade

Lemon Mint

Mango

Apple

Kiwi

Strawberry 

Goava 

Melon 

رمان

بطيخ

برتقال

جزر

اناناس

افوكادو

ليموناظة

ليمون   بالنعنع

مانجو

تفاح

كيوي 

فراولة 

جوافة

شمام 

24

17

18

18

18

24

17

17

18

15

15

15

15

16

موهيتو   توت   بري 

موهيتو   ليمون   نعنع 

موهيتو   باشين   فروت 

موهيتو   فراولة 

موهيتو   بلو   الغون

 موهيتو   فواكه

Mojito Blackberry

Lemon Mint Mojito

Passion Fruit Mojito 

Strawberry Mojito

Mojito Blue Lagoon

Fruit Mojito

MOJITOMOJITOمــوهــيتــو

20

20

20

20

20

20

COLD DRINKSCOLD DRINKSمشروبات باردة
مياه   معدنية   صغير

مياه   معدنية     كبير

مياه   غازية   صغيرة 

مياه   غازية   كبير

مشروبات   غازية

مشروب   طاقة )ريد بل(

شاي   مثلج   خوخ 

شاي   مثلج   ليمون 

لبن   عيران  /  غنم   سوري )  كاسة( 

لبن   عيران  /  غنم   سوري1.5    ليتر

2,5

3,5

12

21

3.5

14

10

10

7

23

بيبسي / سڤن   آب  / ميراندا 

بيبسي   دايت / سفن   آب   دايت

Pepsi / 7up / Mirinda 
Pepsi Diet / 7up Dite

في حال وجود حساسية اسأل المضيفجـميع االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



ميلك   شيك   فانيال 

ميلك   شيك   فراولة 

ميلك   شيك   شوكوال 

موز   بالحليب

لوتس ميلك شيك

بقالوة ميلك شيك

كوكتيل   فواكه 

موز   وحليب   بالعسل

موز   وحليب   وفراولة

موز   وحليب   ونوتيال

افوكادو   مع   عسل

كوكتيل   دايت

كوكتيل   طبقات

Vanilla Milkshake 

Strawberry Milkshake

Chocolate Milkshake 

Banana Milkshake

Lotus Milkshake

Baklava Milkshake

Fruit Cocktail

Banana Milk With Honey

Banana Milk With Strawberry

Banana Milk With Nutella

Avocado With Honey

Diet Cocktail

Cocktail Layers

COCKTAILS & MILK SHAKESCOCKTAILS & MILK SHAKESكوكتيل-ميلك شيك

21

19

21

20

24

27

26

21

21

22

31

20

22

( جريب   فروت  -  تفاح

 اناناس  -  موز  -  برتقال) 

(Grapefruit - Apple - Pineapple 
- Banana - Orange)

العـصـائـر و المشــروبـات

JUICES & DRINKSJUICES & DRINKS

In case of allergy, ask the waiterAll Prices Including VAT



Minced Meat 

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 

6 6

6 6

72

72

72

54

56

56

82

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

في حال وجود حساسية اسأل المضيفجـميع االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



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

6 6

77

6 6

72

77

40

30

52

82

72

61

82

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.

In case of allergy, ask the waiterAll Prices Including VAT



W W W.A L E P P O - G R I L L S .C O M

مســـتعــدون لـتلبيــة

جــميـــع الطـــــلبات

الخارجية والحفالت

 الربشــــــاء، شـــــارع الـبـرشــــــــــــاء ١
A L  B A R S H A A ,  1  S T .

04 326 6666

DUBAI دبــــــي

Delivery From 8 am to 2 am
خدمة التوصيل من الساعة 8 صباحًا حىت الساعة 2  بعد منتصف الليل

NOW OPEN
مفتوح اآلن


