تـرويقة

BREAKFAST
SERVED ALL DAY اليوم

يقدم طوال
ّ

EGGS YOUR WAY طريقتك

 بيض على

28

sunny side up, scrambled, or omelet

 أو أومليت، مخفوق،عيون

 بيض مع
EGGS & SUJOUK  بيض مع سجق
EGGS & POTATO بطاطا

28
36

sunny side up or scrambled

عيون أو مخفوق

EGGS & MAKANEK مقانق

 بيض مع

36

sunny side up or scrambled

عيون أو مخفوق

EGGS & AWARMA أورما

 بيض مع

39

sunny side up, scrambled, or omelet

 أو أومليت، مخفوق،عيون

SHAKSHOUKA شكشوكة
LABNEH لبنة





42
24

 لبنة مع
GARLIC LABNEH  لبنة مع ثوم
HUMMUS FATTEH  فتّة ح ّمص
EGGPLANT FATTEH  فتّة بتنجان
AWARMA FATTEH  فتّة أورما
GRILLED HALLOUMI  حلّوم مشوي
FOUL MEDAMMAS  فول مدمس
BALILA  بليلة
ZAATAR LABNEHزعتر

SERVED UNTIL 1:00PM ظهرا

29
24
34
36
42
42
28
28

يقدم حتى الساعة الواحدة
ّ

MIXED CHEESE PLATTER مشكلة

 أجبان

64

selection of Lebanese cheeses with assorted jams, grapes and walnuts

 والجوز، العنب،المربيات
لبنانية مشكلّة مع
ّ
ّ أجبان

ARABIC BREAKFAST PLATTER عربي

 فطور

68

(for 1) labneh, feta, kashkaval, zaatar, foul, hummus, fig jam, halawa, and vegetable platter

 وخضار، حالوة، مربى التين،حمص
ّ ، فول، زعتر، قشقوان، فيتا،ه (لشخص واحد) لبنة

LEBANESE BREAKFAST PLATTER لبناني

 فطور

68

(for 1) Nabulsi cheese, shanklish, halloumi, baba ghannouj, eggplant makdous, balila, apricot jam, carob
molasses, and a vegetable platterه

 وخضار، دبس الخروب، مربى المشمش، بليلة، مكدوس بتنجان، بابا غنوج، حلوم، شنكليش،ه (لشخص واحد) جبنة نابلسية

AL BEIRUTI BREAKFAST PLATTER البيروتي

 فطور

125

(for 2) your choice of one Arabic or Lebanese breakfast platter with eggs your way (sunny side up, scrambled, or
omelet) and one oven item

 أو أومليت) وصنف من الفرن، مخفوق،(لشخصين) اختياركم بين الفطور العربي أو اللبناني مع بيض على طريقتك (عيون

GRAND BREAKFAST PLATTER الكبير

 الفطور

245

(for 4) one Arabic breakfast platter and one Lebanese breakfast platter with your choice of two eggs your way
(sunny side up, scrambled, or omelet) and two oven items

 أو أومليت) وصنفين من الفرن، مخفوق، أشخاص) فطور عربي وفطور لبناني مع اختياركم لطبقين من البيض على طريقتك (عيون٤( ه

Please notify us of any allergies you may have حساسية قد تكون لديك
All prices are VAT inclusive جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

يرجى إخطارنا بأي

فــرن

OVEN
ZAATAR زعتر



22

CHEESE & ZAATAR زعتر

ّ
AKKAWI عكاوي





 لحم



 زعتر مع لبنة



KASHKAVAL & TURKEY الرومي
ّ



31

الديك
ّ  قشقوان مع

 فطيرة سبانخ
MOUHAMMARA & CHEESE  مح ّمرة وجبنة
SPINACH FATAYER  فطاير سبانخ
SFEEHA BAALBAKIYE  صفيحة بعلبكية
MARGHERITA PIZZA  بيتزا مارجريتا
VEGETARIAN PIZZA  بيتزا بالخضار
NUTELLA BANANA  نوتيال وموز
SPINACH PIE

26
26

KASHKAVAL قشقوان
HALLOUMI حلّوم

32
26

ZAATAR & LABNEH
FETA فيتا

29
34

LAHEM BI AJIN بعجين
LABNEH لبنة

 جبنة مع

34
31
31
28
29
29
34
36
29

سلطات

SALADS
BEETROOT & ROCCA شمندر
ROCCA روكا



 روكا مع

34
34



FATTOUSH فتّوش

ROCCA & ZAATAR زعتر
TABBOULEH تبّولة



32

 روكا مع

32
32

 كينوا
ّ 
WATERMELON & NABULSI CHEESE بطيخ مع جبنة نابلسيّة
QUINOA HALLOUMI  كينوا مع حلّوم
CHICKEN CAESAR  سيزر دجاج
FALAFEL  فالفل
QUINOA TABBOULEH تبّولة

36
44
46
40
40

شوربة

SOUPS
LENTIL عدس



MUSHROOM فطر

25



Please notify us of any allergies you may have حساسية قد تكون لديك
All prices are VAT inclusive جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

29

يرجى إخطارنا بأي

مازة ب�ردة

COLD MEZZE
HUMMUS ح ّمص



 ح ّمص مع
HUMMUS WITH PINE & MEAT  ح ّمص مع لحمة وصنوبر
ZAATAR HUMMUS  ح ّمص بالزعتر
ROASTED RED PEPPER HUMMUS  ح ّمص بالفلفل األحمر المشوي
HUMMUS WITH CHICKEN SHAWARMA  ح ّمص مع شاورمة دجاج
HUMMUS WITH MEAT SHAWARMA  ح ّمص مع شاورمة لحمة
MOUTABBAL  متبّل
BEETROOT MOUTABBAL  متبّل بالشمندر
BABA GHANOUJ  بابا غنّوج
MOUHAMMARA  مح ّمرة
VINE LEAVES  ورق عنب
LABNEH  لبنة
ZAATAR LABNEH  لبنة مع زعتر
GARLIC LABNEH  لبنة بالثوم
SHANKLISH  شنكليش
NABULSI CHEESE WITH ZAATAR  جبنة نابلسي مع زعتر
SAMKE HARRA  سمكة حرة
HENDBEH  هندبة
EGGPLANT MOUSAKAA  مسقّعة بتنجان
LOUBIEH BI ZEIT  لوبية بزيت
GARLIC TOMATO  بندورة مع ثوم
EGGPLANT MAKDOUS  مكدوس بتنجان
VEGETABLE PLATTER  صحن خضار
ASSORTED PICKLES PLATTER  صحن كبيس مشكل
HUMMUS WITH PINE NUTS صنوبر

26
36
44
29
29
40
44
28
29
28
31
36
24
29
24
29
32
42
29
28
28
24
29
18
18

حلمة ّنية

RAW MEAT
 هبرة
KEBBE NAYYE  كبة نيّة
ORFALIYE  أورفلية
HABRA NAYYE نيّة

50
50
50

مازة ساخنة

HOT MEZZE
AL BEIRUTI KEBBE البيروتي

 كبّة

42

with pomegranate molasses and nuts

والمكسرات
بدبس الر ّمان
ّ

 كبّة
BEEF SAMBOUSIK  سمبوسك لحمة
CHEESE ROLLS  ر ّقاقات جبنة

FRIED KEBBE مقليّة

28
28
28

fried or grilled

مقلية أو مشويّة
ّ

MOUSAKHAN مسخن



38

AL BEIRUTI FRIES البيروتي

 بطاطا

38

 بطاطا
FOUL MEDAMMAS  فول مد ّمس
BALILA  بليلة
FALAFEL  فالفل
THICK CUT FRIES  بطاطا مقليّة سميكة
FRENCH FRIES  بطاطا مقليّة
MUSTARD RAS ASFOUR  راس عصفور بالخردل
RAS ASFOUR  راس عصفور
SPICED POTATO حرة
ّ

32
28
28
28
32
28
64
58

with lemon or pomegranate molasses

بعصير الحامض أو دبس الر ّمان

SUJOUK WITH TOMATO بندورة
MAKANEK مقانق



 سجق مع

40
40

with lemon or pomegranate molasses

بعصير الحامض أو دبس الر ّمان

CHICKEN LIVER الدجاج

 سودة

38

with lemon or pomegranate molasses

بعصير الحامض أو دبس الر ّمان

FATTEH WITH MEAT SHAWARMA لحمة

 فتّة مع شاورمة

46

 فتّة
EGGPLANT FATTEH  فتّة بتنجان
AWARMA FATTEH  فتّة أورما
SHRIMP FATTEH  فتّة قريدس
SHRIMP PROVENCAL  قريدس بروفنسال
FRIED CALAMARI مقلي
ّ  كلماري
FRIED CAULIFLOWER مقلي
ّ  قرنبيط
GRILLED HALLOUMI  حلّوم مشوي
GRILLED POTATO  بطاطا مشويّة
SPINACH FATAYER  فطاير سبانخ
SFEEHA BAALBAKIYE  صفيحة بعلبكية
HUMMUS FATTEH ح ّمص

Please notify us of any allergies you may have حساسية قد تكون لديك
All prices are VAT inclusive جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

34
36
42
56
55
48
30
42
30
29
29

يرجى إخطارنا بأي

مشاوي

GRILLS
TAWOUK

 طاووق

52

2 skewers with grilled vegetables and thick cut fries

مقلية سميكة
ّ سيخين مع خضار مشويّة وبطاطا

 طاووق حار

SPICY TAWOUK

52

2 skewers with grilled vegetables and thick cut fries

مقلية سميكة
ّ سيخين مع خضار مشويّة وبطاطا

GRILLED MEAT مشويّة

 لحمة

64

2 skewers with grilled vegetables and thick cut fries

مقلية سميكة
ّ سيخين مع خضار مشويّة وبطاطا

LAMB CHOPS كستاليتا



105

with grilled vegetables and thick cut fries

مقلية سميكة
ّ مع خضار مشويّة وبطاطا

 كفتة مشويّة

GRILLED KAFTA

52

4 skewers with grilled vegetables and thick cut fries

مقلية سميكة
ّ أربعة أسياخ مع خضار مشويّة وبطاطا

 عرايس كفتة
KABAB EZMERLI  كباب أزمرلي
ARAYESS KAFTA

48
56

4 skewers with grilled vegetables and thick cut fries

مقلية سميكة
ّ أربعة أسياخ مع خضار مشويّة وبطاطا

KABAB KHESHKHASH

 كباب خشخاش

54

4 skewers with spicy tomato sauce and grilled vegetables

أربعة أسياخ مع صوص بندورة حا ّرة وخضار مشويّة

KABAB EGGPLANT

 كباب باذنجان

54

2 skewers with grilled vegetables and thick cut fries

مقلية سميكة
ّ سيخين مع خضار مشويّة وبطاطا

GRILLED KEBBE SKEWERS

 كبة مشوية على السيخ

54

2 skewers with grilled vegetables and grilled potatoes

سيخين مع خضار مشويّة وبطاطا مشوية

 جوانح دجاج

GRILLED CHICKEN WINGS مشويّة

48

with grilled vegetables and thick cut fries

مقلية سميكة
ّ مع خضار مشويّة وبطاطا

GRILLED BONELESS HALF CHICKEN مش ّوي
with grilled vegetables and thick cut fries

مقلية سميكة
ّ مع خضار مشويّة وبطاطا

GRILLED FISH SKEWERS السيخ

مسحب
ّ  نصف دجاج

 سمك مشوي على

64

68

with thick cut fries and tahini sauce

مقلية سميكة و صوص الطحينة
ّ مع بطاطا

GRILLED JUMBO SHRIMPS
with tartar sauce

 قريدس جمبو مشوي

مع صوص تارتار

ّ
MIX GRILL 250G غ٢٥٠ مشكلة

 مشاوي

138

72

one skewer of each of tawouk, meat, and kafta with grilled vegetables and thick cut fries

مقلية سميكة
ّ  مع خضار مشويّة وبطاطا، والكفتة، اللحمة،سيخ من كل من الطاووق

MIX GRILL 500G

ّ  مشاوي
غ٥٠٠ مشكلة

136

two skewers of each of tawouk, meat, and kafta with grilled vegetables and thick cut fries

مقلية سميكة
ّ  مع خضار مشويّة وبطاطا، والكفتة، اللحمة،سيخين من كل من الطاووق

MIX GRILL 1KG

ّ  مشاوي
كيلو١ مشكلة

254

four skewers of each of tawouk, meat, and kafta with grilled vegetables and thick cut fries

مقلية سميكة
ّ  مع خضار مشويّة وبطاطا، والكفتة، اللحمة،أربعة اسياخ من كل من الطاووق

GRILLED JUMBO SHRIMPS 1KG
with tartar sauce

مع صوص تارتار

كيلو١ قريدس جمبو مشوي

330

أطباق رئيسية
MAINS

CHICKEN SHAWARMA دجاج
with thick cut fries

مقلية سميكة
ّ مع بطاطا

BEEF SHAWARMA لحمة
with thick cut fries

 صحن شاورمة

44

 صحن شاورمة

مقلية سميكة
ّ مع بطاطا

MIX SHAWARMA ودجاج
with thick cut fries

48

 صحن شاورمة لحمة

مقلية سميكة
ّ مع بطاطا

46

 برجر

LEBANESE BURGER لبناني

52

with thick cut fries and coleslaw or a side salad

مقلية سميكة وكولسلو أو سلطة
ّ مع بطاطا

 برجر دجاج

48

 صدر دجاج مشوي

56

GRILLED CHICKEN BURGER مشوي

with thick cut fries and coleslaw or a side salad

مقلية سميكة وكولسلو أو سلطة
ّ مع بطاطا

CHICKEN BREAST PLATTER

with grilled potatoes and steamed vegetables

مع بطاطا مشوية وخضار على البخار

CHICKEN ESCALOPE دجاج

إسكالوب

with thick cut fries and coleslaw

مقلية سميكة وكولسلو
ّ مع بطاطا

CORDON BLEU بلو

كردون



54



72

with thick cut fries and steamed vegetables

 خضار على البخار،مقلية سميكة
ّ مع بطاطا

BEEF STEAK لحم

 ستيك

88

with mashed potato and steamed vegetables

مع بطاطا مهروسة وخضار على البخار

GRILLED SALMON مشوي

 سلمون

98

with mashed potato and steamed vegetables

مع بطاطا مهروسة وخضار على البخار

GRILLED FISH FILLET مشوي

 سمك

78

with thick cut fries and steamed vegetables

 خضار على البخار،مقلية سميكة
ّ مع بطاطا

 بينّه
PENNE ARRABIATA  بينّه أرابياتا
PENNE WITH PINK SAUCE بينّه بالصلصة الزهرية
PENNE ALFREDO ألفريدو

42
40



42

أ

ّ
DAILY DISHES اليومية
 الطباق
PLEASE ASK US ABOUT TODAY'S DISHES اليوم

55

اسألونا عن أطباق

Please notify us of any allergies you may have حساسية قد تكون لديك
All prices are VAT inclusive جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

يرجى إخطارنا بأي

سندويش حصن

SANDWICH PLATTERS
CHICKEN SHAWARMA دجاج
with thick cut fries

مقلية سميكة
ّ مع بطاطا

 شاورمة

BEEF SHAWARMA لحمة
with thick cut fries

مقلية سميكة
ّ مع بطاطا

MIX SHAWARMA ودجاج
with thick cut fries

 شاورمة

 شاورمة لحمة

44

48

48

مقلية سميكة
ّ مع بطاطا

TAWOUK طاووق



46

with thick cut fries and coleslaw or a side salad

مقلية سميكة وكولسلو أو سلطة
ّ مع بطاطا

SPICY TAWOUK حار

 طاووق

46

with thick cut fries and coleslaw or a side salad

مقلية سميكة وكولسلو أو سلطة
ّ مع بطاطا

GRILLED KAFTA مشويّة

 كفتة

46

with thick cut fries and coleslaw or a side salad

مقلية سميكة وكولسلو أو سلطة
ّ مع بطاطا

GRILLED MEAT مشويّة

 لحمة

55

with thick cut fries and coleslaw or a side salad

مقلية سميكة وكولسلو أو سلطة
ّ مع بطاطا

FALAFEL فالفل



38

with thick cut fries

مقلية سميكة
ّ مع بطاطا

أ
منيو الطفال

KIDS MENU
CHICKEN STRIPS

 أصابع الدجاج

29

with french fries and coleslaw

مقلية وكولسلو
ّ مع بطاطا

MOZZARELLA STICKS

 أصابع موزاريال

29

with french fries and coleslaw

مقلية وكولسلو
ّ مع بطاطا

BEEF BURGER لحم

 برجر

29

with french fries and coleslaw

مقلية وكولسلو
ّ مع بطاطا

TAWOUK طاووق
with french fries

مقلية
ّ مع بطاطا

KAFTA كفتة





29

29

with french fries and hummus

حمص
ّ مقلية و
ّ مع بطاطس

 باستا بصوص
PASTA WITH WHITE SAUCE  باستا بصوص بيضاء
PASTA WITH TOMATO SAUCE البندورة

29
29

حلو�ت
ي

DESSERTS
GHAZAL AL BEIRUTI

 غزل البيروتي

48

mastic ice cream, cotton candy, pistachio, served with mini biscuit cones

تقدم مع بسكويت بوظة صغير
ّ ، غزل البنات وفستق،بوظة المسكة

HALAWET EL JEBEN

 حالوة الجبن

52

stuffed with fresh ashta, topped with pistachio, and served with sugar syrup

 الفستق الحلبي والقطر،مع القشطة الطازجة

CHEESE KUNAFA بجبنة
served with sugar syrup

مع القطر

DATE PUDDING التمر

 كنافة

40

 بودنغ

46

jar of date pudding cake with lotus, served with vanilla ice cream and toffee sauce

 وصوص التوفي، بوظة الفانيليا،مرطبان من كيك بودنغ التمر مع لوتس

UMM ALI علي

 أ ّم

MAFROUKET FESTOK فستق
with fresh ashta

مع القشطة الطازجة

44

 مفروكة

CLASSIC OTHMALIEH عثمليّة

42



38

stuffed with fresh ashta, topped with sugar syrup

مع القشطة الطازجة والقطر

OTHMALIET AL BEIRUTI البيروتي

 عثمليّة

42

بودنغ

48

stuffed with mastic ice cream and halawa, with a drizzle of carob molasses

عثملية محشوة ببوظة المسكة والحالوة مع دبس الخروب
ّ

CHOCOLATE PUDDING شوكوالتة

baked dark chocolate pudding served with vanilla ice cream and chocolate sauce

 يقدم مع بوظة الفانيليا وصوص الشوكوالتة،بودنغ الشوكوالتة المخبوز

CHOCOLATE FONDANT شوكوالتة

فوندان



47

fondant cake with nutella filling, served with vanilla ice cream

 يقدم مع بوظة الفانيليا، محشو بصوص النوتيال،كيك فوندان شوكوالتة

MOUHALABIYA MILLE FEUILLE فوي

 مهلبية ميل

42

baklava sheets stuffed with mouhalabiya cream

شرائح البقالوة محشية بالمهلبية

 قطايف
ّ
ATAYEF NUTELLA  قطايف نوتيل
ASHTA W AASAL  قشطة وعسل
CHOCOLAT MOU  شوكوال مو
ATAYEF ASHTA قشطة

38
38
42
34

chocolate ice cream, whipped cream, and hazelnuts

 وبندق، كريمة مخفوقة،بوظة شوكوالتة

ICE CREAM

 بوظة

32

3 scoops of chocolate, vanilla, and mastic

 والمسكة، الفانيليا، سكوب من الشوكوالتة٣

ّ 
بطيخ
ّ  فواكه
MIXED FRUIT مشكلة
WATERMELON

34
64

(for 2) ()لشخصين

Please notify us of any allergies you may have حساسية قد تكون لديك
All prices are VAT inclusive جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

يرجى إخطارنا بأي

ش
و�ت
م� ب

BEVERAGES
ش
COLD BEVERAGES و�ت ب�ردة
م� ب
 مياه
LARGE WATER  مياه كبيرة
SOFT DRINK  مشروبات غازيّة
SMALL WATER صغيرة

10
18
15

pepsi, diet pepsi, miranda, 7up, diet 7up

 سفن أب دايت، سفن أب، ميرندا، بيبسي دايت،بيبسي

SPARKLING WATER غازيّة

 مياه

16

 ريد
 شاي مثلج بالدراق
ّ ج
JALLAB الب
WARED  ورد
LABAN AYRAN  لبن عيران
RED BULL بول

32

ICED TEA PEACH

26
24
24
24

FRESH JUICES عص� طازج
ي
ORANGE برتقال





LEMONADE ليموناضة

MINTED LEMONADE بالنعناع
regular or frozen

عادية أو مثلجة

APPLE تفاح



CARROT جزر

28

 ليموناضة

28

28



ّ
WATERMELON بطيخ
MANGO مانجو

28



28




PINEAPPLE  أناناس

32
34

STRAWBERRY فريز

POMEGRANATE ر ّمان

34
34



MAKE YOUR OWN JUICE BLEND ذوقك

 خلطة عصير على

COCKTAILS كوكتيل

SLICED FRUIT COCKTAIL/STRAWBERRY بالفريز/شقف
with strawberry juice, fresh ashta, nuts, and honey

 وعسل، مكسرات، قشطة،مع عصير الفريز

SLICED FRUIT COCKTAIL/AVOCADO باألفوكادو/شقف
with avocado juice, fresh ashta, nuts, and honey

35

كوكتيل

35



32

AVOCADO, MANGO, & STRAWBERRY  مانجو وفريز،أفوكادو
AVOCADO أفوكادو



34

كوكتيل

 وعسل، مكسرات، قشطة،مع عصير األفوكادو

AVOCADO & NUTELLA ونوتيال

34

 أفوكادو

34
34

with fresh ashta, nuts, and honey

 وعسل، مكسرات،مع قشطة

STRAWBERRY, BANANA, & MILK وموز
BANANA & MILK وموز

 حليب

 حليب، فريز

30
28

و�ت ي ت
ش
AL BEIRUTI HOT BEVERAGES و� الساخنة
م� ب
الب� ي
LEBANESE COFFEE لبنانية
classic or cardamom

عادي أو بالهال

NESCAFÉ نسكافيه

 قهوة



NESCAFÉ /WITH CONDENSED MILK مع حليب مكثف/نسكافيه
SAHLAB سحلب



WHITE COFFEE قهوة بيضاء





 اسبريسو

DOUBLE ESPRESSO دوبل
CAPPUCCINO كابتشينو



 اسبريسو

28

18

28
28
30
28
28
18
26
26

TEA شاي

 شاي
MOROCCAN TEA  شاي مغربي
TEA  شاي
RED TEA أحمر

19
32
19

green, chamomile, English breakfast, earl grey, lemon ginger, peppermint

 نعناع، زنجبيل وليمون، ايرل غراي، شاي الفطور االنجليزي، بابونج،شاي أخضر

Please notify us of any allergies you may have حساسية قد تكون لديك
All prices are VAT inclusive جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

24

25

 كافيه
SPANISH LATTE  سبانيش التيه
AMERICANO  اميريكانو
MOCHACCINO  موكاتشينو
MACCHIATO  ماكياتو
FLAT WHITE  فالت وايت
HOT CHOCOLATE  شوكوالتة ساخنة
CAFÉ LATTE التيه

22

18

ش
HOT BEVERAGES و�ت ساخنة
م� ب
ESPRESSO

22

يرجى إخطارنا بأي

شيشة

SHISHA
MOUASSAL معسل
ّ



75

apple, grape, mint, rose, mango, orange, melon, watermelon,peach, blueberry, blue mist, gum mint, gum
cinnamon, apple mint, grape mint, lemon mint, watermelon mint, orange mint, lemon orange mint, grape
berries, gum mastic, mango orange lemon, mango melon، strawberry, cocktail

، حامض ونعنع، تفاح ونعنع، علكة قرفة، علكة نعنع، بلو ميست، توت عليق، دراق، بطيخ، شمام، ليمون، مانجو، ورد، نعنع، عنب،تفاح
، فريز، مانجو وشمام، مانجو ليمون وحامض، علكة مسكة، عنب وتوت، ليمون حامض ونعنع، حامض ونعنع، ليمون ونعنع،بطيخ ونعنع
كوكتيل

 تغيير
SALLOUM  سلوم
AJAMI  عجمي
TOP UP راس

40
75
80

