
 
 
 
 
 
SPICE MARKET 

 سبايس ماركت
 
 
 
 
 
Chef Mohammad Abu Khadra brings a delightful mix of Middle Eastern classics and his own creations, with an influence from the 
Arabian spice trail. 

الشيف محمد أبو خضرا بتقديم مجموعة مميزة من أطباق منطقة الشرق ا"وسط الك سيكية مع إضافة لمساته الخاصة ونكھات التوابل العربية سيقوم 
 .ا"صيلة

  



(V) Vegetarian cuisine (G) Contains gluten (D) Contains dairy (N) Nuts 
Please do let us know if you have any special dietary requirements in order to facilitate your meal. 
All prices are in Omani Rial and subject to 9 % government tax and 8.4 % service charge. 

 يحتوي على المكسرات) مك(يحتوي على منتجات ا"لبان، ) ل(يحتوي على الغلوتين، ) غ(مناسب للنباتيين، ) ن(
 .يرجى إب غنا في حال كان لديك أي طلبات خاصة في النظام الغذائي الخاص بك

 رسوما للخدمة ٪8,4للرسوم الحكومية و  ٪9جميع ا"سعار بالريال الُعماني وخاضعة ل 

Traditional mezze 

 أطباق المزات التقليدية
 
CHEF’S FAVORITE MEZZE PLATTER (G)(D)(N) 10 

)ن)(ل)(غ( المفضلةطبق مزات الشيف    
Hummus, moutabal, baba ganoush, tabouleh, mix pickles, fried kibbeh, cheese rokak, spinach fatayer 

ة، رقاقات الجبنة، فطاير السبانخحمص، متبل، بابا غنوج، تبولة، مخل ت مشكلة، كبة مقلي  
 

HUMMUS (V)  3 

)ن( حمص   
Purée of freshly boiled chickpeas served with lemon juice and tahina sauce 

والطحينية الليمون مع الطازجة الحمص حبات بيوريه  
 

HUMMUS BIL LAHME (N) 3 

)مك( باللحمة حمص   
Warmed hummus with chopped beef tenderloin and pine nuts 

والصنوبر المفرومة العجل خاصرة لحم قطع مع دافئ حمص  
 

MOUTABAL (V)  3 

)ن( متبل   
Fire roasted eggplant with tahina sauce, lemon juice, olive oil and fresh pomegranate 

  طازج ورمان الزيتون زيت الليمون، عصير الطحينية، مع النار على مشوي باذنجان

 

TABOULEH (V)(G) 3 

)غ)(ن( تبولة   
Salad of finely chopped parsley and mint with fresh tomatoes, burghul, olive oil and lemon juice 

ليمون عصير زيتون، زيت برغل، طازجة، طماطم النعنع، مع المفروم البقدونس من مكونة سلطة  
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 يحتوي على المكسرات) مك(يحتوي على منتجات ا"لبان، ) ل(يحتوي على الغلوتين، ) غ(مناسب للنباتيين، ) ن(
 .يرجى إب غنا في حال كان لديك أي طلبات خاصة في النظام الغذائي الخاص بك

 رسوما للخدمة ٪8,4للرسوم الحكومية و  ٪9جميع ا"سعار بالريال الُعماني وخاضعة ل 

BABA GANOUSH (V)(N) 3 

)مك)(ن( غنوج بابا   
Fire roasted eggplant with chopped parsley, mint, tomato, lemon juice, walnuts, fresh pomegranate and extra virgin olive oil 

الممتاز البكر زيتون زيت طازج، رمان جوز، الليمون، عصير طماطم، نعنع، المفروم، البقدونس مع النار على مشوي باذنجان  
 

FATTOUSH (V)(G) 3 

)غ)(ن( فتوش  

Toasted Arabic bread salad with cucumber, radish, tomatoes, fresh herbs, olive oil, pomegranate sauce and sumac 

الُسماق مع الرمان صلصة زيتون، زيت طازجة، أعشاب طماطم، فجل، الخيار، مع محمص عربي خبز  
 

ROCCA SALAD (V)(D)(N)  3 

)مك)(ل) (ن( الھندباء سلطة  
Rocca with sliced onions, green olives seasoned with sumac and crumbled goat cheese 

المفتتة الماعز وجبنة الُسماق مع متبل أخضر زيتون البصل، شرائح مع ھندباء  

 

FILLED VINE LEAVES (V)(G) 3 

)غ)(ن( العنب ورق  
Pickled vine leaves filled with rice, tomato, parsley, mint and onion, slow cooked in lemon water and olive oil 

.الزيتون وزيت والليمون الماء مع ھادئة نار على مطھو والبصل، والنعنع والبقدونس والطماطم با"رز محشو مخلل عنب ورق  
 

MOUHAMARA (V)(G)(N) 3 

)ل)(غ)(ن( محمرة  
Ground walnuts and pine nuts, bread crumbs, tomato and chili, blended in olive oil 

الزيتون زيت مع فلفل، ، طماطم الخبز، فتات الصنوبر، مع مطحون جوز  
 

SHANKLISH (D) 3 

)ل(شنكليش  
A traditional Arabic cheese mixed with onions, tomato and parsley, served with olive oil 

الزيتون زيت مع مقدمة والبقدونس، الطماطم البصل، مع مخلوطة تقليدية عربية جبنة  
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Warm mezze 

ساخنة مزات  
 
BATATA HARRAH (V)  3 

)ن( حارة بطاطا  
Potato sautéed with garlic, coriander, chili powder and lemon juice 

الليمون الفلفل،عصير بودرة كزبرة، الثوم، مع البطاطا سوتيه  
 

KAIBD MAIZ  4 

 كبدة
Sautéed fresh lamb livers with garlic and onion lemon sauce 

الليمون وعصير والبصل الثوم مع الطازج الخروف كبدة سوتيه  

 

KAIBD DAJAJ (D) 4 

)ل( الدجاج كبدة  
Warm sautéed fresh chicken livers with garlic, onion, lemon juice, on a salad of rocca, za’atar and spiced tomatoes 

المتبلة والطماطم والزعتر الھندباء سلطة مع الليمون وعصير والبصل الثوم مع الطازج الدجاج كبدة سوتيه  
 

JAOINH DAJAJ 4 

الدجاج أجنحة  
Grilled chicken wings with garlic lemon juice and pomegranate molasses 

الرمان ودبس الليمون وعصير الثوم مع المشوية الدجاج اجنحة  

 
FRIED KIBBEH AND SAMBOUSEK (G)(N)  4 

)مك)(غ( وسمبوسك مقلية كبة  
Traditional Lebanese kibbeh and sambousek filled with minced lamb and spices 

والتوابل المفرومة الخروف بلحمة محشي وسمبوسك مقلية لبنانية كبة  
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SPINACH FATAYER (V)(G)(N) 4 

)ل)(غ)(ن( السبانخ فطاير  
Homemade pastry dough filled with cooked fresh spinach, onions and walnuts, seasoned with sumac, olive oil and lemon juice 

الليمون وعصير الزيتون وزيت الُسماق مع المتبل المتبلة والجوز والبصل الطازج بالسبانخ محشية مطعمنا في محضرة فطاير عجينة  
 

SUJUK  5 

 سجق
Arabic lamb sausages sautéed with finely chopped tomatoes, diced bell pepper and pomegranate reduction 

الرمان ودبس مجففة، وفليفلة المفرومة، الطماطم مع العربية الخروف لحم نقانق سوتيه  
 

GRILLED HALLOUMI (V)(D)  5 

)ل) (ن( مشوي حلوم  
Halloumi cheese grilled with Zighy garden tomatoes, olives and rocca salad 

والھندباء الزيتون سلطة زيغي، منطقة طماطم مع مشوية حلوم جبنة  

 

ARAYISS HALLOUMI (V)(G)(D) 6 

)ل)(غ)(ن(الحلوم عرايس   
Halloumi cheese melted in Arabic bread, served with rocca salad and za’atar pesto sauce 

تو الزعترجبنة الحلوم الذائبة مع الخبز العربي، مقدمة مع سلطة الھندباء وصلصة بيس  
 

ARAYISS KHAROF (G)(D)(N) 6 

)ن)(ل)(غ(الخروف لحمة عرايس  
Minced lamb with onions, tomatoes and parsley in Arabic bread, served with spiced labneh 

حارة لبنة مع مقدمة العربي، الخبز في محشوة والبقدونس، الطماطم مع البصل، مع مفروم خروف لحم  
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Soup 

 الشوربات
 
ADDAS (V)(G)  4 

)غ)(ن( عدس  
Traditional soup of red lentils, boiled with garden vegetables, cumin and lemon juice, 
Served with crispy Arabic bread and fresh lemon 

الليمون، وعصير والكمون الخضار مع مغلية تقليدية أحمر عدس شوربة  

الطازج والليمون المقرمش العربي الخبز مع مقدمة  

 

FREEKEH (G) 5 

)غ( فريكة  
Middle Eastern classic of green wheat freekeh soup, cooked and blended with chicken stock, parsley and cumin, 
Served with garlic and za’atar bread 

والكمون، والبقدونس الدجاج مرقة مع والممزوجة المطھوة الفريكة حبوب من مكون تقليدية عربية شوربة  

والزعتر الثوم خبز مع مقدمة  
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From the coals 

الفحم على مشاوي  
 
BONELESS GRILLED DAJAJ (G) 13 

)غ(العظم من مسحب مشوي دجاج   
Lebanese style half chicken marinated in cumin, garlic, lemon and olive oil, grilled and served with garlic bread, 
Tomatoes, onions, Batata harra and garlic sauce 

الثوم، خبز مع ومقدمة ومشوية الزيتون، وزيت والليمون والثوم الكمون مع اللبنانية الطريقة على متبلة دجاجة نصف  

.الثوم وصلصة المقلية والبطاطا والبصل والطماطم  

 

SHISH TAWOUK (G)(D) 13 

)ل)(غ(طاووق شيش  
Chicken breast marinated in garlic yoghurt, mustard, lemon and olive oil, grilled over open coals, 
Served with garlic bread, grilled tomato and onions, Batata harra and garlic sauce 

الفحم، على والمشوية الزيتون وزيت والليمون والخردل والثوم اللبن مع المتبلة الدجاج صدر قطع  

الثوم وصلصة المقلية والبطاطا المشوي، والبصل والطماطم الثوم، خبز مع مقدمة  
 

SHISH KEBAB (G) 13 

)غ( كباب شيش  
Australian lamb skewers marinated with sumac, parsley, onion and garlic, 
Served with grilled tomatoes, onions, Batata harra and spiced tomato sauce 

والثوم، والبصل والبقدونس الُسماق مع المتبلة اdسترالي الخروف لحم أسياخ  

الحارة الطماطم وصلصة المقلية والبطاطا المشوية والطماطم البصل مع مقدمة  
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KEBAB BIL NANA (G)(N) 13 

)مك)(غ( بالنعنع كباب  
Charcoal grilled mint lamb kofta wrapped with saj bread, topped with mushroom khashkhash sauce and roasted pine nuts 

المحمص والصنوبر والخشخاش الفطر  صلصة مع الصاج، بخبز والملفوفة الفحم على المشوية النعنع، مع الخروف لحم كفتة  
 

REACH KHAROF (G) 14 

)غ( الخروف لحم قطع  
Marinated Peter’s farm lamb chops served with garlic bread, grilled tomato and onion, Batata harra and garlic sauce 

.الثوم وصلصة المقلية والبطاطا والبصل، المشوية والطماطم الثوم، خبز مع مقدمة المتبلة الخروف لحم قطع  

 

ARABIC MIXED GRILL (G)(D) 16 

)ل)(غ( مشكلة عربية مشاوي  
Lamb kofta, shish tawouk, shish kebab and lamb chop served with garlic bread, 
Grilled tomatoes, onions, Batata harra and garlic sauce 

و الثوم خبز مع المقدمة الخروف لحم وقطع كباب، شيش طاووق، شيش الخروف، لحم كفتة  

الثوم وصلصة المقلية، والبطاطا والبصل، المشوية، الطماطم  
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Specialties 

مميزة أطباق  

 
VEGETABLE AND LENTIL TAJINE (V)(G) 12 

)غ)(ن( والعدس الخضار طاجن  
Traditional Moroccan clay pot vegetable stew mixed with brown lentil, slow cooked and served with couscous and preserved lemon 

المخلل والليمون الكسكس مع ومقدم ھادئة نار على مطھو البني، العدس مع الخضار يخنة من تقليدي مغربي فخاري قدر  
 

DUCK (D) 16 

)ل( البط  
Cumin and coriander coated duck breast with smoked eggplant purée, pomegranate glaze, caramelized red onions and spiced labneh 

حارة لبنة مكرمل، بصل الرمان، صلصة المدخن، الباذنجان بيوريه مع والكزبرة الكمون مع متبل بط صدر  
 

LAMB (G)(D) 17 

)ل)(غ(الخروف لحم  
Moroccan spiced herb crusted lamb fillet served with vegetables, harra couscous and tzatziki 

باللبن تساتساكي وصلصة الحار والكسكس الخضار مع ومقدم ا"عشاب مع متبل مغربي خروف فيليه  

 

MIX SEAFOOD GRILL (D)  19 

)ل(مشوية بحرية مأكوdت  
Grilled Omani lobster tail and local fish of the day with pan seared shrimp, scallop and calamari, 
Served with sautéed green beans and preserved lemon butter sauce 

وك ماري اسقالوب النار، على المشوح الربيان مع اليومي السمك طبق المشوي، الُعماني الربيان أم  

المخلل الليمون وصلصة البازي  سوتيه مع مقدمة  
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FATAYL ALEJAL 20 

العجل لحم فتايل  
Spiced rubbed beef tenderloin with chickpeas and sumac spiced potato served with rocca salad, rosemary and za’atar jus 

الزعتر وصلصة  الجبل وإكليل الھندباء سلطة مع المقدمة  الُسماق مع والبطاطا الحمص مع المتبل العجل خاصرة لحم  
 

WHOLE FISH AS PER MARKET PRICE 

  السوق سعر حسب كاملة سمكة
 
Simply grilled with Arabian spices 

العربية التوابل مع مشوية  
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Desserts 

 الحلويات
 
SEASONAL FRUIT PLATTER 5 

الموسمية الفواكه طبق  
Selection of market fresh fruits, figs and dates 

والتمر التين مع الطازجة، الفواكه خيارات  
 

UM ALI (G)(D)(N) 6 

)ن)(ل)(غ( علي أم  
Traditional Arabic bread and butter pudding with selection of baklava 

البق وة خيارات الزبدة، وبودينغ تقليدي، عربي حلويات طبق  
 

ZIGHY DATE CRÈME BRÛLÉE (D) 6 

)ل( زيغي تمر بروليه كريم  
With date jam, fresh dates and vanilla ice cream 

الفاني  كريم وآيس الطازج، والتمر التمر، مربي مع  

 

EGYPTIAN ROZ BIL HALIB (D)(N)  6 

)مك)(ل( المصري بالحليب رز طبق  
Rose water rice pudding, marinated apricots and raisins with Dibba honey and crispy Omani coconut 

المقرمش الُعماني الھند وجوز دبا منطقة عسل مع وزبيب متبل مشمش الورد، ماء مع ا"رز بودينع  
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Chef’s Middle East inspired ice creams (D) 2 per s c oo p  

)ل(كريم اiيس خيارات  
 

 TOFFEEتوفي 
 STRAWBERRY CHEESE CAKEالفراولة تشيز كيك 

  STRAWBERRYفراولة 

 VANILLA AND COOKIEفاني  و كوكيز 
VANILLAفاني     

  PRALINEبرالين 

 BELGIUM CHOCOLATEشوكوdته بلجيكية 

CHOCOLATE CHIPSرقاقات الشوكوdته المقرمشة   
  BROWNIEبراوني 
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All prices are in Omani Rial and subject to 9 % government tax and 8.4 % service charge. 

 يحتوي على المكسرات) مك(يحتوي على منتجات ا"لبان، ) ل(الغلوتين،  يحتوي على) غ(مناسب للنباتيين، ) ن(
 .يرجى إب غنا في حال كان لديك أي طلبات خاصة في النظام الغذائي الخاص بك

 رسوما للخدمة ٪8,4للرسوم الحكومية و  ٪9جميع ا"سعار بالريال الُعماني وخاضعة ل 

Kids menu 

ا"طفال طعام قائمة  
 
MINI MARGARITA PIZZA (G)(D)  3 

صغيرة مارغريتا بيتزا   

 
FRESH TOMATO SOUP (G)(D)  3 

)ل)(غ( الطازجة الطماطم شوربة   

 
PASTA BOLOGNAISE WITH FRESH PARMESAN (G)(D)  3 

)ل)(غ( الطازجة البارميزان وجبنة بولونيز صلصة مع باستا    

 
GRILLED SHAARY FISH WITH STEAMED RICE AND VEGETABLES  4 

والخضراوات البخار على المطھو ا"رز مع مشوي شيري سمك   

 
PASTA WITH GRILLED CHICKEN AND MUSHROOM SAUCE (G)(D)  4 

)ل)(غ( الفطر وصلصة المشوي الدجاج مع باستا   

 
MINI BEEF BURGER WITH CHEESE AND FRIES (G)(D)  4 

)ل)(غ( المقلية والبطاطا الجبنة مع العجل لحم من صغير بيرغر   

  



(V) Vegetarian cuisine (G) Contains gluten (D) Contains dairy (N) Nuts 
Please do let us know if you have any special dietary requirements in order to facilitate your meal. 
All prices are in Omani Rial and subject to 9 % government tax and 8.4 % service charge. 

 يحتوي على المكسرات) مك(يحتوي على منتجات ا"لبان، ) ل(الغلوتين،  يحتوي على) غ(مناسب للنباتيين، ) ن(
 .يرجى إب غنا في حال كان لديك أي طلبات خاصة في النظام الغذائي الخاص بك

 رسوما للخدمة ٪8,4للرسوم الحكومية و  ٪9جميع ا"سعار بالريال الُعماني وخاضعة ل 

Sweet tooth menu 

 الحلويات
 

MINI BANANA SPLIT (D)(N) 3 

)مك)(ل( الصغير الموز سبليت   

Chopped nuts and chocolate sauce 

الشوكوdته وصلصة مطحونة مكسرات  

 
CHOCOLATE BROWNIE WITH VANILLA CREAM (G)(D)(N)  3 

)مك)(ل)(غ( الفاني  كريم آيس مع الشوكوdته برواني   

 
SELECTION OF HOMEMADE ICE CREAMS (D) AND SORBETS  

مطعمنا في المحضرة والسوربيه كريم اiيس خيارات من مجموعة  
 


