
 الرجاء المستخدمة، المكونات تعرف أن وتود معينة أطعمة بسبب حساسية أية من تعاني كنت إذا أو غذائية، متطلبات يةأ لديك كانت إذا

 .المطعم مدير إلى التحدث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“An essence of cuisine to the culture is the same 

as the taste of salt to the dish.” 
".كما يعرف كل طبق من ملحه، تعرف كل حضارة بمطبخها"  

 

 

 

Wafaei Al Zaham 

Atayeb – Chef de Cuisine 

 محالز وفائي

 الطهاة كبير – أطايب



 الشيفطبق  صحي  ( ص)محار  ( مح)مكسرات  ( م)نباتي  ( ن)

 رسوم سياحة% 6رسوم خدمة و% 01اإلماراتي وتخضع لـ جميع األسعار بالدرهم 

WARM SALADS AND STARTERS 

السلطات

 (ص) (ن)حلوم 

   الطماطم والزعترمن مشوي على الفحم مع تتبيلة وحلوم متبل بالبرتقال والزعتر 

 فتايل غنم

.حمص وسبانخ وجزر و كسكستقدم مع سلطة  الخاصرة خروف حارة مشوية 

 (مح( )ص)بيان ور

 .فوكادو مع تتبيلة جريب فروتواأل جرجيرمقدم مع سلطة من ال بيان متبل مشويور

 (ص)سلمون 

.لفتسق الحلبيايمون و للاو بنكهة النعناع كسكسالمع  يقدم  سلمون متبل مشوي على الفحم

 

 (مك)لفايف سجق 

 .مشكلةخس سلطة مقدمة مع مشوية  حار،محشية بلحم خروف مفروم لفائف خبز عربي 

 

 سوده 

  .أوراق خضراء مشكلة ودبس الرمان تقدم مع   فطر وبصلمقالة مع  كبدة دجاج ساخنة
 

 

SHORBA / SOUP 

.الشوربات

 (ن( )ص) شوربة يقطين

 .رمان ودقة كمونال المطحون و للوزمع اشوربة يقطين مشوي 

 (ن( )ص)شوربة بقوليات مع الخضروات 

.وسبانخ مشكلةمع خضار فاصوليا الس ودعالحمص وشوربة مكونة من ال



 الشيفطبق  صحي  ( ص)محار  ( مح)مكسرات  ( م)نباتي  ( ن)

 رسوم سياحة% 6رسوم خدمة و% 01اإلماراتي وتخضع لـ جميع األسعار بالدرهم 

  

EXPERIENCE LEVANTINE CUISINE 

 استمتع بأشهى أطباق بالد الشام

 

HOT AND COLD MAZZEH 

والساخنة باردةالمازة ال

  (ن( )مك( )ص)حمص 

 .بيوريه الحمص والطحينة وعصير ليمون وزيت زيتون

 ( ن(  )ص)متبل 

 بيوريه الباذنجان المشوي والطحينة وعصير ليمون وثوم وزيت زيتون

( ن( )ص)تبولة   

.نعناع، برغل، طماطم، بصل، عصير ليمون وزيت زيتونبقدونس طازج مقطع، 

 ( ن()ص)فتوش 

سلطة عربية، خبز محمص، عصير ليمون، سماق، دبس الرمان، وزيت زيتون

 ( ن( )مك( )ص)بابا غنوج 

 بالليمون ونعناع وبقدونس وزيت، طماطم، بصل، رمان وجوز،متبل األخضرباذنجان مشوي مخلوط بالفلفل 

.الزيتون

( ن( )مك( )ص)ورق عنب   

.رق عنب ملفوف محشي بالخضار واألرز والصنوبر

 ( ن( )مك( )ص)لبنة بالثوم

.لبنة، ثوم، جوز ونعناع

 ( ن( )مك( )ص)محمرة بالجوز 

.، طحينة مع زيت زيتونكعك مطحونجوز، فلفل أحمر حار



 الشيفطبق  صحي  ( ص)محار  ( مح)مكسرات  ( م)نباتي  ( ن)

 رسوم سياحة% 6رسوم خدمة و% 01اإلماراتي وتخضع لـ جميع األسعار بالدرهم 

 ( ن( )مك( )ص)سلطة زيتون 

 .زعتر وزيت زيتونزيتون أخضر وأسود مع بصل، طماطم، جزر، فلفل حار، جوز،  

 .ايةجوانح دجاج مطف

 .الثوم، الليمون، البقدونس وزيت الزيتونمشوية مع  أجنحة دجاج سوتيه

 (مك)مقانق 

.بزيت الزيتون طازجةالطماطم البصل والمع مقدمة نقانق لحم خروف عربي 

 (مك)سجق 

بزيت الزيتون طازجةالطماطم البصل والمع  ة مقدمةحار قانق لحم خروف عربي

 (مك( )ص)حمص باللحمة 

.الحمص، طحينة ، وعصير ليمون مع لحم خروف سوتيه وصنوبر مقلي بزيت الزيتونبيوريه 

 

 كالماري 

.طرطورالحلقات كالماري مقلية مع صلصة   

 (مك) (قطعتانلل)كبة حميص 

.مقلية بصل وصنوبروقطعتا كبة محشية بلحم خروف   
 

(ن( )مك) (لكل قطعة)كبة بطاطا   

.دبس الرمان والقرفة ل وبصالجوز وبخلطة بالبرغل، محشية البطاطا ومكونة من العجينة   

(مك) (لكل قطعة)كبة صاجية   

.وفستق حلبي، مقليةبصل وصنوبروكبة مسطحة محشية بلحم خروف   
 

(ن) (قطعتان)برك جبنة   

.بالجبنفطيرة محشية   
 

 

 



 الشيفطبق  صحي  ( ص)محار  ( مح)مكسرات  ( م)نباتي  ( ن)

 رسوم سياحة% 6رسوم خدمة و% 01اإلماراتي وتخضع لـ جميع األسعار بالدرهم 

 

MAIN COURSE 

 األطباق الرئيسية

 (مك)موزات باللبن 

.صنوبر وأرز أبيض مطبوخة باللبن تقدم مع ساق خروف محمرة

 يبرق 

.يقدم مع صلصة اللبن خروفمن لحم المع شقف  ،مطبوخلحم الو محشى باالرزورق عنب 

 (مك)مقلوبة باذنجان 

مقلى يقدم مع المكسرات وصلصة اللبن باذنجانو لحم خروف مطبوخ معأرز

 (ص)ملوخية 

بيضتقدم مع األرزاأليخنة ملوخية خضراء، مع لحم خروف أو دجاج   

 

(ص)كوسا محشي   

.خضراء، شقف خروف وأرز أبيضالفاصوليا ال تقدم مع يخنة لحم الو ة باالرزكوسا محشي  

(مك)شبرك يش  

صنوبر وأرز أبيض مطبوخة باللبن تقدم مععجينة محشية لحم خروف ، بصل وصنوبر   

  (مك)فتة حمص باللحمة 

.حمص، خبز مقرمش، طحينة، لبن، كمون ولحم خروف  

(مك)فتة دجاج   

 خبز مقرمش، طحينة، لبن، كمون مع دجاج وأرز أبيض

(مك)فتة لحمة   

.خبز مقرمش، طحينة، لبن، كمون مع لحم خروف وأرز أبيض  

 



 الشيفطبق  صحي  ( ص)محار  ( مح)مكسرات  ( م)نباتي  ( ن)

 رسوم سياحة% 6رسوم خدمة و% 01اإلماراتي وتخضع لـ جميع األسعار بالدرهم 

KEBABS                  مشاوي على الفحم 

 

بصل وبيكن ديك رومي، صلصة ثوم، صلصة طحينة، مع ال تقدم المشاوي مع طماطم مشوية، بطاطا سوتيه

.ورمان صلصة فلفل حار وسلطة بقدونس وبصل  
 

 كباب حلبي

.لحم مفروم، بصل، ثوم، بقدونس وبهارات عربية

جبنةكباب   

.مع جبن أبيض مفروم، بصل، ثوم، بقدونس وبهارات عربية لحم  

 عرايس

 خبز عربي محشي لحم مفروم، بصل، ثوم، بقدونس وبهارات عربية

 تكا لحم

..خاصرة خروف متبلة مشوية  

 ريش غنم 

..خروف متبلة مشوية ريش

 شيش طاووق 

.أفخاذ دجاج متبلة مشوية  

  مشاوي مشكلة

.اللحم وشيش طاووقمشاوي عربية مشكلة من الكباب الحلبي، تكا   
 

  سمك مشوي

 فيليه من سمك السي بريم متبل يلف بورق العنب و يشوى على الفحم 

 سلمون مشوي 

.سلمون متبل مشوي  

(مح)ربيان مشوي   

 ربيان كبير متبل مشوي

(مح)أم الربيان   

.م الربيان متبلة مشويةأ  

(مح) مشاوي ثمار البحر لشخصين  

.بيان كبير، فيليه سمكوبيان، روشمل أم الريثمار البحرمشوي طبق من   



 الشيفطبق  صحي  ( ص)محار  ( مح)مكسرات  ( م)نباتي  ( ن)

 رسوم سياحة% 6رسوم خدمة و% 01اإلماراتي وتخضع لـ جميع األسعار بالدرهم 

 

FLAVOURS OF MOROCCO 

المغرب من نكهات  
 

COUSCOUS                                                         كسكس 

.خضار، حمص، طماطم كرزية وصلصة الهريسة  

.دجاج، خضار وصلصة الهريسة  

  .(مك)صدر دجاج، مشمش، عسل ولوز 

  

.لحم خروف، خضار وصلصة الهريسة  

.لحم خروف، حمص وزبيب   

TAGINES                                                               طاجن 

.(مح)الشرمولة  صلصةبيان ، بطاطا، طماطم، زيتون وور  

..سمك، زيتون وهريسة  

  .(مك)سمك، برقوق ولوز 

..(مك)لحم بقر، تفاح، زبيب وسمسم   

 لحم بقر، زيتون، كزبرة وكمون

لحم خروف، زيتون وبطاطا

 دجاج، ليمون مخلل وزيتون



 الشيفطبق  صحي  ( ص)محار  ( مح)مكسرات  ( م)نباتي  ( ن)

 رسوم سياحة% 6رسوم خدمة و% 01اإلماراتي وتخضع لـ جميع األسعار بالدرهم 

A TASTE OF UAE 

.اإلماراتمن مذاق 

         (مك)بوس جم

وصلصة اللبن مع لحم أو دجاجيقدم  على الطريقة الخليجية ، بطاطاطماطم، فلفل، جزر أرز مطبوخ مع   

(مح( )مك)بيان ناشف ور  

  مع أرز أبيضيقدم مع طماطم، بصل، فلفل أخضر، صنوبر وبهارات محلية  مطهو بيانور

 ثريد لحم

مقدمة مع خبز الثريد خضاراللحم ومن اليخنة   
 

 

DESSERT 

 الحلويات

.(مك) ةجبنفطيرة   

سلالععكاوي ، تقدم مع فستق حلبي وقطرالجبن ب محشيةعجينة 

.(مك)سوفليه التمر مع آيس كريم البندق    

.سوفليه تمر العين ، يقدم مع آيس كريم البندق ودبس الرمان  

 .(مك)حليب إبل طازج مهلبية 

مصنوعة من حليب اإلبل اإلماراتي الطازج بنكهة الورد، تقدم مع مكسرات محمصة مطحونة ،مهلبية تقليدية  

 وتوت طازج

         مشكلةطبق فواكه 

 


