
Nuts (N) / Seafood (S) / Egg (E) / Dairy (D) / Gluten (G) / Celery (C) / Mustard (M)
Soybeans (SB) / Sesame seed (SS) / Vegetarian (V) / Vegan (VE) / Gluten free (GF)

مكّرسات (ن) / قرشيّات بحرية (ق) / بيض (ب) / ألبان (أ) / غلوت� (غ) / كرفس (ك) / خردل (خ)

فول الصويا (ص) / بذور السمسم (س) / نبا� (ن) / نبا� خالص (ن خ) / خاٍل من الغلوت� (خ غ)  

Selection of Ramadan Juices

Jallab, laban ayran (d), tamarind, qamardine

On the Table

Khudri dates, dry fruits, and nuts

Salads and Appetizers

Selection of bread rolls and Arabic bread (g)

Mixed salad greens with condiments

Citrus vinaigrette, balsamic dressing, Caesar dressing (e,d)

Chimichurri chicken, romaine lettuce, 
Caesar dressing, and parmesan (d) 

Shrimp cocktail | marinated shrimps 
in avocado and cocktail sauce (d,s) 

Hummus (v,ss)

Labneh with mint and shatta (d)

Babaganoush (v)

Mujadarah salad (v)

Mohammara (g,n,v)

Tabouleh (v)

Moutabal (d)

Mixed olives, turnip pickle, Arabic pickle

Selection of Hot Mezzah

Spinach fatayer (g,v) 

Lamb kibbeh (g n) 

Cheese sambousek (g,d) 

Chicken moussaka (g)

مجموعة مختارة من العصائر الرمضانية

جّالب، لبن عيران (أ)، تمر هندي، قمر الدين

على الطاولة

تمر خضري، فواكه مجّففة، مكّسرات

السلطات والمقّبالت
 مجموعة مختارة من لفائف الخبز والخبز العربي (غ)

سلطة خضراء متنّوعة مع التوابل
خّل الحمضيات، صلصة الخّل البلسمي، صلصة سيزر (ب، أ)

دجاج تشيميشوري، خّس روماني، صلصة سيزر، بارميزان (أ)

كوكتيل الروبيان | أفوكادو مع الروبيان
المتّبل وصلصة الكوكتيل (أ، ق) 

حّمص متّبل (ن، س)
لبنة بالنعناع والفلفل الحاّر (أ)

بابا غّنوج (ن)
سلطة المجّدرة (ن)

محّمرة (غ، م،ن)
تّبولة (ن)

باذنجان متّبل (أ)

زيتون مشّكل، مخّلل اللفت، مخّلل عربي

مازات ساخنة متنّوعة
فطاير بالسبانخ (غ، ن)

كّبة باللحم الضأن (غ، م)
سمبوسك بالجبنة (غ، أ)

مسّقعة بالدجاج (غ)
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Soup Selection

Oriental lentil soup with lemon wedge and pita bread (g,v) 

Traditional Moroccan harira soup with lamb and lemon (g)

Main Course

Nile perch charmoula, mixed capsicum & 
cherry tomato (s) mixed seafood harra (s,g)

Aubergine moussaka (v)

Butter chicken (n, d)

Bamya bil laham | okra with lamb and tomato sauce (d)

Arabic beef galayet bandora (d)

Potato harra | marinated potato with garlic and chili paste (v) 

Vegetable tagine with cous cous (v)

Shish taouk (d) 

Lamb kofta mandi rice (v)

Ouzi Station (n, d)

Roasted whole baby lamb ouzi served with traditional 
oriental rice yoghurt with cucumber and mint (d,n)

Desserts (d)

Assorted Turkish delight dates and dry fruit (e,g,d,n)

Salted caramel choux (e,g,d,n)

Lemon meringue tart (e,g,d)

Chocolate brownies milk creamy (e,g,d,n)

Espresso tiramisu (e,g,d) 

Citrus panacotta (g,d)  black forest cake (e,g,d,n) 

Mango cheese cake (e,g,d)

اختيار الحساء
شوربة العدس العربية مع شرائح الليمون والخبز العربي (غ، ن)

شوربة الحريرة المغربية التقليدية بلحم الضأن والليمون (غ)

الطبق الرئيسي

شرموال سمك بياض النيل، مع فليفلة مشّكلة، طماطم
كرزية، قشرّيات بحرية مشكلة ومتبّلة بالفلفل الحاّر (ق، غ) 

مسقعة الباذنجان (ن)
دجاج بالزبدة (م، أ)

يخنة البامية باللحم | بامية مع لحم الغنم وصلصة الطماطم (أ)
يخنة البندورة مع اللحم (أ)

بطاطا حاّرة| بطاطس متبّلة بالثوم ومعجون الفلفل الحار(ن)
طاجين الخضار مع الكسكس (ن)

شيش طاووق (أ)
أرز مندي كفتة ضأن (ن)

منّصة اللحم المشوي أوزي (م، أ)

أوزي لحم الضأن الصغير الكامل المحّمص يقّدم مع أرز
عربي تقليدي مع لبن بالخيار والنعناع (أ، م) 

الحلوّيات (أ)
راحة الحلقوم بنكهات متنّوعة وفواكه جافة  (ب، غ، أ، م)

معّجنات بحشوة الكريما والكراميل المملحة (ب، غ، أ، م)
تارت ميرانغ الليمون  (ب، غ، أ)

كعكة براوني الشوكوالتة بالحليب (ب، غ، أ، م)
تيراميزو اإلسبريّسو (ب، غ، أ)

كيكة جبنة باناكوتا بالحمضيات (ب، غ، أ، م)
تشيزكيك بنكهة المانغو (ب، غ، أ)
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Arabic Sweet

Mohlabia with apricot jelly (e,g,d) 

Baklawa selection (e,g,d,n)

Aish el-saraya (e,g,d,n)

Halawat el jibn (e,g,d,n) 

Maamool date (e,g,d)

Basbousa (e,g,d,n) 

Namoura (e,g,d,n) 

Balah Al Sham (e,g,d)

Hot Dessert

Sticky date pudding (e,g,d,n) 

Umm Ali (e,g,d,n)

Awamat (e,g,d,n)

Katayif with hazelnut (e,g,d,n)

Live Kunafa Station  

Live oriental ice cream

حلويات عربية
مهلبية مع جيلي المشمش (ب، غ، أ)

اختيارك من البقالوة (ب، غ، أ، م) 
عيش السرايا (ب، غ، أ، م)
حالوة الجبن (ب، غ، أ، م)
معمول بالتمر (ب، غ، أ)

بسبوسة (ب، غ، أ، م)
نّمورة (ب، غ، أ، م)

بلح الشام (ب، غ، أ)

حلويات ساخنة
حلوى التمر اللزج (ب، غ، أ، م)

أّم علي (ب، غ، أ، م)
عّوامات (ب، غ، أ، م)

قطايف بالجوز (ب، غ، أ، م)

منّصة الكنافة

منّصة البوظة (آيس كريم) العربية
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