
  Set menu    لوائح الوالئم والمناسبات 
السعرالالئحةعدد األصنافالخيارات 

العرزال ) مشاوي مشكل(

الخيار األول)11 صنفًا(

أهالً وسهالً: جاط خضار طازجة - كبيس وزيتون - مياه كبير 3

33+ VAT
مقبالت باردة: حمص- متبل- تبولة3
مقبالت ساخنة: فطائر سبانخ - رقاقات جبنة1
صحن رئيس: مشاوي مشكل1
مشروبات وفواكه: فواكه موسمية- بيبسي- قهوة عربية3

الخيار الثاني )15 صنفًا(

أهالً وسهالً: جاط خضار طازجة - كبيس وزيتون - مياه كبير 3

38+ VAT
مقبالت باردة: حمص-متبل- تبولة- روكا-ورق عنب - هندبة6
مقبالت ساخنة: مقانق- فطائر سبانخ - رقاقات جبنة2
صحن رئيس: مشاوي مشكل1
مشروبات وفواكه: فواكه موسمية- بيبسي- قهوة عربية3

الخيار االثالث )19 صنفًا(

أهالً وسهالً: جاط خضار طازجة - كبيس وزيتون - مياه كبير 3

42+ VAT

مقبالت باردة: حمص- متبل- تبولة- روكا- ورق عنب-8
هندبة- لبنة مثومة- محمرة

مقبالت ساخنة: مقانق- سجق-فطائر سبانخ - رقاقات جبنة- 4
بطاطا حرة

صحن رئيس: مشاوي مشكل1
مشروبات وفواكه: فواكه موسمية- بيبسي- قهوة عربية3

البيدر )أ رز لحمة- أرز دجاج(

الخيار األول  )11 صنفًا(

أهالً وسهالً: جاط خضار طازجة - كبيس وزيتون - مياه كبير 3

27+VAT

مقبالت باردة: حمص- متبل- تبولة3
مقبالت ساخنة: فطائر سبانخ - رقاقات جبنة1

1
صحن رئيس: أرز شرقي لحمة- أرز شرقي دجاج أو أرز 

بالزعفران لحمة- أرز بالزعفران دجاج
مالحظة: تحديد نوع األرز على الفورميل

مشروبات وفواكه: فواكه موسمية- بيبسي- قهوة عربية3

الخيار الثاني )15 صنفًا(

أهالً وسهالً: جاط خضار طازجة - كبيس وزيتون - مياه كبير 3

31+ VAT

مقبالت باردة: حمص-متبل-تبولة-روكا-ورق عنب-هندبة6
مقبالت ساخنة: مقانق- فطائر سبانخ - رقاقات جبنة2

1
صحن رئيس: أرز شرقي لحمة- أرز شرقي دجاج أو أرز 

بالزعفران لحمة- أرز بالزعفران دجاج
مالحظة: تحديد نوع األرز على الفورميل

مشروبات وفواكه: فواكه موسمية- بيبسي- قهوة عربية3



الخيار الثالث )19 صنفًا(

أهالً وسهالً: جاط خضار طازجة - كبيس وزيتون - مياه كبير 3

36+ VAT

مقبالت باردة: حمص- متبل-تبولة-روكا-ورق عنب - هندبة- 8
لبنة مثومة-محمرة

مقبالت ساخنة: مقانق- سجق- فطائر سبانخ - رقاقات 4
جبنة- بطاطا حرة

1
صحن رئيس: أرز شرقي لحمة- أرز شرقي دجاج أو أرز 

بالزعفران لحمة- أرز بالزعفران دجاج
مالحظة: تحديد نوع األرز على الفورميل

مشروبات وفواكه: فواكه موسمية- بيبسي- قهوة عربية3

العين )دجاج محمر- روستو(

الخيار األول )11 صنفًا(

أهالً وسهالً: جاط خضار طازجة - كبيس وزيتون - مياه كبير 3

28+VAT
مقبالت باردة: حمص-متبل- تبولة3
مقبالت ساخنة: فطائر سبانخ - رقاقات جبنة1
صحن رئيس: دجاج محمر- روستو1
مشروبات وفواكه: فواكه موسمية- بيبسي- قهوة عربية3

الخيار الثاني )15 صنفًا(

أهالً وسهالً: جاط خضار طازجة - كبيس وزيتون - مياه كبير 3

32+VAT
مقبالت باردة: حمص-متبل- تبولة- روكا- ورق عنب-هندبة6
مقبالت ساخنة: مقانق- فطائر سبانخ - رقاقات جبنة2
صحن رئيس: دجاج محمر- روستو1
مشروبات وفواكه: فواكه موسمية- بيبسي- قهوة عربية3

الخيار الثالث )19 صنفًا(

أهالً وسهالً: جاط خضار طازجة - كبيس وزيتون - مياه كبير 3

37+VAT

مقبالت باردة: حمص-متبل-تبولة- روكا-ورق عنب-هندبة- 8
لبنة مثومة-محمرة

مقبالت ساخنة: مقانق- سجق- فطائر سبانخ - رقاقات 4
جبنة- بطاطا حرة

صحن رئيس: دجاج محمر- روستو1
مشروبات وفواكه: فواكه موسمية- بيبسي- قهوة عربية3

صيادية سمك)سمك فيليه(

الخيار االول  )11 صنفًا(

أهالً وسهالً: جاط خضار طازجة - كبيس وزيتون - مياه كبير 3

25+VAT
مقبالت باردة: حمص- متبل- تبولة3
مقبالت ساخنة: فطائر سبانخ - رقاقات جبنة1
صحن رئيس: صيادية سمك مع طاجن-سمك بانيه مع بطاطا ودجيز1
مشروبات وفواكه: فواكه موسمية- بيبسي- قهوة عربية3

الخيار الثاني )15 صنفًا(

أهالً وسهالً: جاط خضار طازجة - كبيس وزيتون - مياه كبير 3

29+VAT

مقبالت باردة: حمص- متبل-تبولة- روكا-ورق عنب- هندبة6
مقبالت ساخنة: مقانق- فطائر سبانخ - رقاقات جبنة2

صحن رئيس: صيادية سمك مع طاجن- سمك بانيه مع 1
بطاطا ودجيز

مشروبات وفواكه: فواكه موسمية- بيبسي- قهوة عربية3

الخيار  الثالث )19 صنفًا(

أهالً وسهالً: جاط خضار طازجة - كبيس وزيتون - مياه كبير 3

33+VAT

مقبالت باردة: حمص-متبل-تبولة-روكا-ورق عنب-هندبة- 8
لبنة مثومة- محمرة

مقبالت ساخنة: مقانق- سجق-فطائر سبانخ - رقاقات جبنة- 4
بطاطا حرة

صحن رئيس: صيادية سمك مع طاجن- سمك بانيه مع 1
بطاطا ودجيز

مشروبات وفواكه: فواكه موسمية- بيبسي- قهوة عربية3
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