


SOUPS
Shorabat Adas          50
Oriental lentil soup
          
Freekeh Soup          50
Vegetarian green wheat soup

Chicken Vermicelli Soup        40
Chicken stock with vermicelli & vegetables

COLD MEZZEH & SALADS
Tabbouleh Salad         35
A mix of finely chopped parsley, diced tomatoes, bourghul, onions, 
fresh lemon & olive oil dressing

Prawns Tabbouleh         80 
A mix of finely chopped parsley, diced tomatoes, bourghul, onions, 
fresh lemon & olive oil dressing. Served with marinated fried shrimps

Fattouch Debss El Reman        45 
A finely chopped blend of Mediterranean vegetables, crispy fried bread, sprinkled 
with lemon, sumac, olive oil dressing & glazed of pomegranate molasses

Spicy Alleppo Salad         35 
A mix of grilled vegetables blend with red chili paste and sumac powder

Bakleh Salad          45 
Arabic water cress marinated in pomegranate, yoghurt & walnuts 

Jabaliyeh Salad             40
Mix of tomato, watercress, cucumber, onion and mint leaves with apple vinegar dressing

Arabic Salad          40
Mix of fresh seasonal vegetables with lemon olive oil

Hummus

All we know about Hummus
suggests that it is ancient, and
most likely originates in
13th century Cairo.

Today, hummus is central
to Turkish, Lebanese, Syrian and
Egyptian cuisines, just to name
a few. A strong source of
proteins and fibers, as well
as being rich in vitamins and
minerals. It is no wonder that
this delicious food has made
a resurgent comeback over
the years.



الشوربات

50 شوربة عدس          
شوربة عدس على الطريقة العربية

50 شوربة فريكة          
شوربة مع القمح األخضر

40 شوربة دجاج مع الشعيرية        
مرق الدجاج مع الشعيرية و الخضار

مازات باردة و سلطات

35 تّبولة           
سلطة شامية من البندورة ، البقدونس ، البرغل ، البصل ، 

الليمون و زيت الزيتون

80 تّبولة مع روبيان          
سلطة شامية من البندورة ، البقدونس ، البرغل ، البصل ، 

الليمون و زيت الزيتون يقدم مع الروبيان المتبل

45 فّتوش دبس الرّمان         
سلطة مشّكلة من الخضروات مع الخبز المحّمص ، الليمون ، زيت الزيتون 

سّماق و صلصة دبس الرّمان

35 سلطة حلبّية حاّرة         
خضار مشوية على الفحم مع األعشاب الطازجة و سّماق و الشّطة

45 البقلة           
بقلة متّبل بدبس الرمان ، اللبن و الجوز

40 سلطة جبلّية          
تشكيلة من الطماطم ، البقلة ، الخيار ، البصل و النعناع مع صلصة خل التفاح

40 سلطة عربية          
تشكيلة من الخضار الموسمّية مع زيت الزيتون و الليمون



...

Jarjeer Salad          45
Fresh rocca mix with cherry tomato, fresh pomegranate, lemon olive oil

Zaatar Beetroot Salad         40
Fresh beetroot & thyme marinated with lemon & olive oil

Vegetable Platter         30
Fresh seasonal vegetables 

Hummus          35 
A blend of chickpeas, tahini, lemon & olive oil

Trio Hummus          50 
Traditional, chutney & Beyrouty

Wild Hummus          35
A blend of chickpeas, tahini paste, chopped parsley, garlic and lemon juice

Smokey Moutabal         50 
Eggplant tapenade blended with tahini, fresh lemon juice & topped with tomatoes

Warak Enab          55 
Stuffed vine leaves

Baba Ghanouj          40 
Traditional grilled aubergine with fresh vegetables 

Shanklish          45
Traditional grated shanklish with parsley, tomato & onions

Hirak Osbao          45 
Green lentil cooked with onions wedges & sumac powder

Spicy Labneh          45
Homemade labneh with mix chili paste

Mezze

A variety of flavorful hot and
cold dishes, is an important part
of the Lebanese food culture.

As many as forty small dishes
can be presented at once as
either appetizers or together
as a meal itself.



...

45 سلطة جرجير          
جرجير و طماطم و رّمان  مع الليمون و زيت الزيتون

40 سلطة الشمندر مع الزعتر         
شمندر مع زعتر متّبل بالزيت الزيتون و الليمون

30 صحن خضار مشّكل         
تشكيلة من الخضار الموسمّية

35 حمص           
حمص مع الطحينة ، ثوم ، عصير الليمون و زيت الزيتون

50 حمص ثالثي          
تشكيلة من الحمص ، الشاتني الحار و البيروتي

35 حمص بّري          
حمص حب مع الطحينة ، البقدونس ، الثوم مع صلصة الليمون

50 متّبل مدّخن          
باذنجان مشوي مخلوط مع الطحينة و الليمون و مزّين بالطماطم

55 يلنجي           
ورق عنب محشي باألرز 

40 بابا غنوج          
باذنجان مشوي مع الخضار الطازجة 

45 شنكليش          
جبنة الشنكليش التقليدية مع البقدونس ، الطماطم و البصل

45 حّراق إصبعو          
أكلة شامّية تقليدية من العدس األخضر المطبوخ مع البصل و الّسماق

45 لبنة حاّرة          
لبنة مع الشطة الحارة



...

Labneh           35
Homemade labneh decorated with black olives & thyme

Eggplant Mousaaka         35
Baby eggplant cooked with chickpeas and coriander tomato sauce

Mohammara          55 
Blend of walnut, bread crumbs, pomegranate molasses & olive oil

Tajin Qarnabet          40 
Fried cauliflower with tahina & crispy onion

Okra in Oil          40 
Marinated fresh okra with tomatoes 

Mudardara          35 
Rice and lentil with crispy onion & olive oil

Mix Pickles           15

Marinated Olives         15
Mix olives marinated with chili paste

Basterma Platter         45
Slice of basterma platter

Hummus Balila          30
Chick peas marinated with cumin, garlic olive oil

Fasolia Bil Zeit          40
Green beans mix with garlic tomato sauce, parsley, onion, lemon & olive oil



...

    35 لبنة           
لبنة و الزيتون األسود و الزعتر

35 مسّقعة باذنجان         
باذنجان صغير مطبوخ مع الحمص ، الكزبرة و الطماطم

55 محّمرة           
خلطة من الجوز ، رقائق الخبز ، دبس الرمان و زيت الزيتون

40 طاجن قرنبيط          
قرنبيط مقلي بالطحينة و البصل المقرمش

40 بامية بالزيت          
بامية طازجة متّبلة مع الطماطم

35 مدردرة           
أرز مع العدس األخضر يقدم مع البصل المقرمش و زيت الزيتون

15 مخّلالت مشّكلة          

 15 زيتون متّبل          
زيتون مشّكل متّبل مع الشطة

45 صحن بسطرمة          
طبق من شرائح بسطرمة

   30 حمص بليلة          
حمص حب مع كّمون ، ثوم و زيت الزيتون

40 فاصوليا بالزيت          
فاصوليا خضراء يقدم مع البقدونس ، البصل ، صوص الليمون و زيت الزيتون



HOT MEZZEH
Chicken Liver          45 
Sautéed chicken liver with chili paste, garlic, coriander & pomegranate molasses

Hummus Bel Lahmeh         55
With fresh meat, pine nuts & olive oil

Makanek          45 
Lebanese spicy lamb sausage with pomegranate molasses

Batata Harra          35 
Spicy fried potatoes cubes with chopped coriander & lemon 

Chicken Wings Moutafayi        40 
Fried chicken wings with garlic & lemon sauce

Al Sufra Cheese Roll         35 
Fried cheese, basterma spring roll

Cheese Roll          35
Fried cheese spring roll

Lamb Sambousek         45 
Fried of stuffed sambousek dough with minced lamb

Palestinian Pie          60
Fresh thyme & spinach marinated pie freshly baked

Bourak Cheese          35
Traditional Syrian pie with stuffed cheese 

Fried Falafel          40 
Traditional fried falafel with tahina & vegetables

Tajin Samak          60 
Fried hamour fillet with tahini sauce & pine seeds

Kibbeh

This dish consists of ground lamb
and cracked wheat paste,
similar to paté.
Kibbeh was originally made
by harshly pounding the lamb
and kneading in the spices and
wheat together.
Those who were unfamiliar with
this practice often found it quite
unpleasant, including the English
food writer George Lassalle, who
described it as ‘frightening’.
Some rural villages continue to
prepare it this way



مازات ساخنة

45 كبدة دجاج         
كبدة دجاج مقلّية مع الشطة ، الثوم ، كزبرة و صلصة دبس الرمان

55 حمص باللحمة          
مع اللحمة الطازجة ، الصنوبر و زيت الزيتون

45 نقانق لبنانية          
نقانق غنم لبنانّية حاّرة مع صلصة دبس الرمان

35 بطاطا حارة         
بطاطا حارة مقلّية تقّدم مع الكزبرة و الليمون

40 جوانح مقلّية         
جوانح دجاج مقلية بالثوم و صلصة الليمون

35 لفائف الجبنة من السفرة         
رول عجين محشي بالبسطرمة و الجبنة

35 لفائف الجبنة         
رول عجين محشي بالجبنة

45 سمبوسك  لحم          
سمبوسك لحم غنم مقلي

60 أقراص السبانخ الفلسطينية       
اقراص محشية بالسبانخ ، البصل و الزعتر

35 بوراق جبنة         
عجينة على الطريقة السورية محشّية بالجبنة

40 فالفل          
مزيج من الفالفل المقلّية يقدم مع الخضار و الطحينة

60 طاجن سمك         
فيليه هامور مقلي يقدم مع الطحينة و الصنوبر

الكبة

الكبة طبق وطني يتألّف من لحم ضأن
مفروم و معجون البرغل.

كانت ُتعّد الكبة أساسًا بضرب لحم
الضأن بقوة و عجن التوابل و البرغل معًا.
و لكّن هذه الطريقة لم تعجب األشخاص

الذين ليسوا معتادين عليها، و من
بينهم المؤلف اإلنكليزي جورج السال
الذي يكتب عن الطعام ووصفها هذا

بالمخيفة.
ال تزال الكبة ُتحّضر بهذه الطريقة في

بعض المناطق الريفية الجبلية.



...
Arayes Bel Lahmeh         60
Arabic bread filled with marinated lamb 

Grilled Halloumi         45
Grilled halloumi cheese, grilled capsicum & fresh lettuce, pomegranate molasses 

Jordanian Galayat Bandoura        35
Fresh tomatoes slowly cooked in olive oil with garlic & chili

Lahmeh Bil Karaz          65
Slow cooked baby lamb with fresh cherry 

Lahmeh Ras Asfour         60
Fresh lamb sauté with baby onion and pomegranate molasses

Shrimps Mutaffa           70
Garlic & lemon marinated shrimps with olive oil

Fried Quail          60
Pan fried quail mix with pomegranate molasses



...
60 عرايس باللحمة          

لحم ضأن متّبل في الخبز العربي

45 جبنة حلوم مشوية        
يقدم مع الخس و الفلفل المشوي و دبس الرّمان

35 قالية بندورة أردنية        
طماطم طازجة مطبوخة على نار هادئة مع زيت الزيتون ، الثوم و الفلفل الحار

65 لحمة بالكرز         
لحمة غنم مطبوخة مع الكرز

60 لحمة رأس عصفور        
لحمة غنم مطبوخ مع البصل و دبس الرمان

  70 روبيان مّطفى          
روبيان متّبل بالثوم ، الليمون و زيت الزيتون

60 السّمان المقلي        
سّمان مقلي مع دبس الرمان



KIBBEH SECTION
Al Sufra Kibbeh Baladiyeh       50
Fried traditional kibbeh  

Kibbeh Bel Jebneh         60
Assorted oriental cheese, marinated with pistachio & walnuts

Fried Kibbeh Round         50
Traditional fried kibbeh round

Kibbeh Mishwiyeh         65
Homed grilled kibbeh served with yoghurt cucumber dip

Kibbeh Bil Sayniyeh        100
Homed baked kibbeh served with yoghurt cucumber dip  

     

FATTEH MENU
Hummus Fatteh Bil Tahini       50
Hummus & chickpeas marinated with cumin, herbs & olive oil

Hummus Fatteh Bil Laban       50
Chick peas marinated with garlic mint yoghurt mixed with crispy Arabic bread

Makdous Fatteh         50
Eggplant & Arabic bread tossed in tahini paste

Fatet Dajaj          55
Marinated chicken mixed with rice & crispy bread & yoghurt mint sauce, pine nuts 

Fatet Kebab          60
Marinated kebab mixed with saffron rice & crispy bread with garlic yoghurt sauce

Fatet Lahmeh          65
Boiled lamb mixed with garlic yoghurt & crispy Arabic bread

Fatteh

Fatteh means crushed or
crumbs. It is a dish that uses
pieces of toasted or fresh
flatbread as a foundation upon
which various ingredients are
added on top with which the
bread should be mixed.



قائمة الكبة

50 كبة بلدية         
كبة شامّية تقليدّية مقلّية

60 كبة بالجبنة         
تشكيلة من الجبنة العربية متّبلة مع الفستق الحلبي و الجوز

50 كبة أقراص         
كبة شامّية مقلّية اقراص

65 كبة مشوّية         
كبة مشوّية على الفحم يقدم مع لبن و خيار

100 كبة بالصينّية         
كبة شامية تقليدية مشوية بالفرن و تقّدم مع اللبن و الخيار

قائمة الفتة

50 فتة الحمص بالطحينة        
حمص مع حمص حّب متّبل مع الكمون و األعشاب و زيت الزيتون

50 فتة الحمص باللبن        
حمص حّب متبل مع الثوم و اللبن بالنعناع و مخلوط مع الخبز العربي المقرمش

50 فتة المكدوس         
باذنجان مع الخبز العربي مخلوط بالطحينة

55 فتة دجاج         
دجاج متّبل مخلوط مع األرز و الخبز المقرمش و صلصة اللبن بالنعناع و الصنوبر

60 فتة الكباب         
كباب متّبل مخلوط مع أرز الزعفران و خبز مقرمش و اللبن بالثوم

65 فتة لحمة         
لحمة غنم مسلوقة مع الخبز المقرمش و اللبن بالثوم

الفتة

هو »الفتات«. الفتة كلمة مشتقة من
طبق يتألّف من قطع من الخبز المسطح
الطازج أو المحّمص كأساس توضع فوقه

مكونات أخرى لُتمزج معه.



FROM THE GRILL
Classic Shish Taouk         80 
Traditional marinated chicken taouk with garlic dip

Half Boneless Chicken         80 
Grilled marinated chicken served with mixed pickles and garlic dip

Whole Boneless Chicken        160 
Grilled marinated chicken served with mix pickles and garlic dip

Kofta Michwiyi          80
Grilled kofta with biwaz salad & hummus dip

Lahme Michwiyi         95 
Grilled lamb kebab with biwaz salad, grilled tomato & onion

Kebab Halabi          80 
Traditional Syrian kebab with biwaz salad & chili paste dip

Kebab Bil Karaz         85
Grilled lamb kebab with cherry sauce

Mix Mashawi Platter (for 2 persons)       220
A mix of shish taouk, lahme michwiyi, kofta & lamb chop with biwaz salad served
with spicy tomato sauce & garlic dip

Mix Grill Platter Half (for 1 persons)         110
Shish kebab, shish taouk, kofta & lamb chop with biwaz salad served 
with spicy tomato sauce & garlic dip

Mix Grill Platter Al Sufra        450 
Shish kebab, shish taouk, kofta & lamb chop with biwaz salad served 
with spicy tomato sauce & garlic dip

Mashawi

A classic Arabic food staple,
consisting of barbecued meat
and poultry.
Mashawi are usually eaten with
pita bread, although French fries,
rice and salad are also common
accompaniments



المشاوي

80 شيش طاووق           
شرائح من الدجاج المتّبلة المشوية على الفحم  تقّدم مع صلصة الثوم

80 دجاج مسّحب )نصف دجاجة(         
نصف دجاج متّبلة  مشوية على الفحم تقّدم مع صلصة الثوم

 160 دجاج مسّحب )دجاجة كاملة(         
دجاجة كاملة متّبلة  مشوية على الفحم تقّدم  مع المخّلل و صلصة الثوم

80 كفتة مشوّية         
كفتة لحم مشوية على الفحم مع سلطة البيواز و الحمص

95 مشاوي لحمة شقف        
قطع لحم مشوي على الفحم مع سلطة البيواز ، الطماطم المشوية و البصل

80 كباب حلبي         
كفتة لحم على الطريقة الحلبّية مشوّية على الفحم تقدم مع سلطة البيواز و الشطة

85 كباب بالكرز          
كباب مشوي مع صلصة الكرز

220 مشاوي مشكلة  )لشخصين(       
شيش كباب ، شيش طاووق ، كفتة مع ريش ضأن و سلطة بيواز

تقدم مع صلصة الطماطم الحارة ، الثوم

110 مشاوي مشّكلة  لشخص        
شيش كباب ، شيش طاووق ، كفتة مع ريش ضأن و سلطة بيواز

تقدم مع صلصة الطماطم الحارة ، الثوم

450 مشاوي مشكلة  السفرة        
شيش كباب ، شيش طاووق ، كفتة مع ريش ضأن

و سلطة بيواز و صلصة الطماطم الحاّرة و الثوم

المشاوي

هي صنف من المأكوالت العربية
الكالسيكية يتضّمن قطع لحم

و لحم دجاج مشوية على الفحم.
تؤكل المشاوي بشكل عام بالخبز
العربي و عادة ما ُتقّدم معها أيضًا

البطاطس المقلية و األرز و السلطة.



...

Kharouf Michwi (for 2 persons)       450 
Grilled lamb served with selection of condiments & oriental rice
 
Grilled Lamb Chops         100 
Grilled marinated lamb chops

Seafood Mashawi Platter (for 2 persons)       500
King prawns, salmon, hammour fish and fried calamari served with saffron rice
 
Grilled Lobster          450
Special marinated lobster grilled on charcoal served with king prawns & saffron rice

Grilled Jumbo Prawns          160
Marinated king prawns with saffron rice



...

450 خروف مشوي )لشخصين(         
خروف مشوي على الفحم يقدم مع الصلصات المختلفة و االرز الشرقي

100 ريش ضأن         
ريش ضأن متّبلة مشوية على الفحم

500 مشاوي مأكوالت بحرية )لشخصين(       
تشكيلة من الروبيان المشوي مع سمك السلمون و الهامور و المحار المقلي و يقّدم مع أرز بالزعفران

450 أّم روبيان مشوي       
أم روبيان متّبل مشوي على الفحم يقّدم مع أرز بالزعفران و الروبيان

 
160 روبيان مشوي         

روبيان مشوي على الفحم و يقّدم مع أرز بالزعفران



TRADITIONAL ARABIC CUISINES
Chicken Makloubeh         160
Cauliflower, eggplant and potatoes with short grain rice

Lamb Makloubeh         180
Cauliflower, eggplant and potatoes with short grain rice

Vegetarian Makloubeh        150
Cauliflower, eggplant and potatoes with short grain rice

Mansaf Lahmeh        120
Traditional Jordanian lamb mansaf with turmeric rice & traditional Jordanian yoghurt

Kebbeh Bil Laban        85
Fried kebbeh with yoghurt, mint & vermicelli rice

Idreh Khaliliyeh        110
Slow cooked baby lamb with rice, chick peas served with yoghurt cucumber dip

Baby Chicken Freekeh        110
Roasted stuffed chicken with freekeh with oriental rice

Mossakhan Chicken         110
Marinated chicken mossakhan with onion & sumac served on traditional saj bread

Ouzi Sorar          150
Oriental rice with lamb shank wrapped in crispy dough

Mahaashi          180
Vine leave and marrow stuffed with rice & lamb served with cucumber yoghurt dip

Shish Barak         85 
Fried shish barak with yoghurt, coriander sauce & fried pine seeds

Chicken makloubeh, the classic Middle 
Eastern culinary favourite served at Al Sufra, 
has established itself as the restaurant’s must-
have dish. Variations of the dish can be found 
across the Levant region. 
The hotel’s signature interpretation originates 
from Palestine and Jordan.

Makloubeh means upside-down in Arabic, 
referring to the presentation of the dish 
when served. Chicken makloubeh is made 
by combining succulent chicken and fresh 
vegetables including eggplant, cauliflower 
and potatoes. The ingredients are mixed 
together with spices and short grain rice in 
a large pot, placed and cooked layer upon 
layer, creating a deliciously textured and 
flavoured gastronomic feast.

Once the Chicken makloubeh has been 
cooked to perfection, it is turned 
upside-down in front of the guests, ready to 
be devoured. It’s served with Arabic yoghurt, 
roasted pine nuts and parsley for added 
crunch and earthiness.



االكالت العربية التقليدية

160 مقلوبة دجاج          
قرنبيط ، باذنجان ، بطاطس مع األرز

180 مقلوبة لحم           
قرنبيط ، باذنجان ، بطاطس مع األرز

150 مقلوبة خضار          
قرنبيط ، باذنجان ، بطاطس مع األرز

120 منسف أردني          
أكلة تقليدية أردنية من لحم الخروف مطبوخ بصلصة اللبن الجميد الكركي و األرز االصفر

 85 كبة باللبن          
كبة مقلّية تقدم مع اللبن ، النعناع و األرز بالشعيرّية

 110 قدرة خليلية          
لحم غنم مطبوخ مع االرز ، الحمص و يقدم معه لبن بالخيار

110 دجاج بالفريكة          
دجاج مشوي محشي بالفريكة و يقدم مع االرز الشرقي

110 مسخن دجاج          
اكلة فلسطينية تقليدية من الدجاج المشوي مع البصل و السماك و خبز الصاج

150 أوزي صرر          
أرز شرقي مع لحم الضأن ملفوف بعجينة مقرمشة

180 محاشي           
محاشي ورق عنب ، كوسا باألرز و لحم الضأن تقّدم مع اللبن بالخيار

85 شيش برك           
شيش برك مقلي يقدم مع صلصة  اللبن و الكزبرة و جوز الصنوبر

مقلوبة الدجاج ، الطبق الشرق أوسطي 
التقليدي المفّضل في مطعم السفرة، هو من 

األكالت الّتي يجب تجربتها عند زيارة مرسى 
مالذ كمبينسكي. طبق المقلوبة ببصمة 

مرسى مالذ تعود أصوله إلى التراث الغذائي 
في فلسطين و األردن.

تأكل المقلوبة في كافة مناطق الشرق 
األوسط. كلمة المقلوبة عربّية و معناها الطبق 
المقلوب رأسا على عقب، التي ترمز إلى كيفّية 

تقديم  المقلوبة في الطبق. تحّضر مقلوبة 
الدجاج من األرز مع خضار مقلية، قد تكون 

باذنجان أو قرنبيط أو بطاطا، تخلط المكّونات 
مع بعض مع جبوب األرز الصغيرة أو الكبيرة 

في وعاء، وتوضع و تطبخ على طبقات لتشّكل 
طعما و ملمسا لذيذا.

عند التأّكد من أن لحم الدجاج قد طبخ جّيدا، 
يقلب الوعاء في طبق أمام أنظار الضيوف 

الذين ينتظرون بصبر لتذّوق المقلوبة. تقّدم 
المقلوبة عادة مع اللبن أو الزبادي العربّية، الجوز 

المحّمص و البقدونس إلضافة مذاق و طعم 
لذيذ و مقرمش.



...

Kofta Bil Tahini          100
Lamb kofta baked with potato, tahini sauce

Shakriyeh          95
Slow cooked fresh lamb with baby onion & fresh coriander & yoghurt sauce

Spicy Kebab Hindi Tray        90
Grilled lamb kebab mixed with coriander tomato sauce & served with vermicelli rice

Hammour in Clay Pot         180
Fresh Hammour slow cooked with fresh herbs & tomato

Seafood in Clay Pot         450
Fresh hammour, salmon, prawns, lobster and calamari slowly cooked 
with fresh herbs & tomato

Shrimp in Clay Pot         160 
Fresh prawns slowly cooked with fresh herbs & tomato

Samakeh Harrah         160
Medium spicy baked fresh sea bass

Hammour Sayadeyah         160
Grilled fresh hammour served with cumin rice & spicy tahini sauce 

Catch of the Day        280
Please ask the waiter for your fish of the day



...

100 كفتة بالطحينة          
كفتة مشوية مع البطاطا و صلصة الطحينية

95 شاكرية           
لحم غنم مطبوخ مع البصل ، كزبرة و اللبن

90 كباب هندي حار          
كباب غنم مشوي مع صلصة الطماطم مع الكزبرة و يقدم مع األرز بالشعيرية

180 هامور بالفخار          
سمكة هامور مطبوخة مع األعشاب و الطماطم

450 مأكوالت بحرّية بالفخار         
تشكيلة من الروبيان مع سمك السلمون و الهامور و المحار المقلي و أم الروبيان

مطبوخة مع االعشاب و الطماطم

160 روبيان بالفخار          
روبيان مطبوخ مع االعشاب و الطماطم

160 سمكة حارة          
سمكة سي باس الحارة متبلة مشوية

160 صيادية هامور          
سمكة هامور مشوي مع األرز بالكّمون و صلصة الطحينة الحارة

280 سمكة اليوم          
الرجاء اإلستفسار من النادل عن نوع السمك


