
 SOUPS                                                                        الحساء

 RED LENTIL 65   
Slow cooked, thick red lentil emulsion, toasted cumin bread 

 حساء العد س االحمر
مع الخبز المحمص بالكمون   

   

CHICKEN VERMICELLI 65 

Clear chicken broth, rice and toasted cinnamon bread 

 حساء الدجاج بالشعريه

 مع االرز و الخبز المحمص بالقرفه
 
 

SALADS                                                                السالطات  

TABBOULEH 65 

White cabbage, pomegranate, molasses and walnuts  

 تبوله

و عين الجمل الرمان دبس مع الكرنب،  

 

LEBANESE FATTOUSH 70  

Grilled halloumi, Rocca and lemon-sumac sauce, crusted bread 
 فتوش على الطريقه اللبنانيه

 جبن الحالومي المشويه، الجرجير،صوص السماق بالليمون والخبز المقرمش

 
 SHRIMP AND ARUGULA 120 

Steamed port said shrimps, spiced avocado puree 
 جمبرى مع الجرجير

 جمبرى "بور سعيد" مطهو على البخار و يقدم مع مهروس االفوكادو   
 

POTATO AND TUNA 110  
Iceberg lettuce, heirloom tomato, green olives, bell peppers, tuna tian 

 بطاطس مع التونه 

 المكونه من الخس، الطماطم و الزيتون االخضر
     

 LABNEH 80 
Iceberg, olives, bell peppers, Rocca, goat labneh, apricot  

 لبنه 

 مع الخس، الزيتون، الفلفل االخضر، الجرجير، لبنه الماعز و المشمش 

 

 

 ASK FOR OUR COMPLIMENTARY SAJ BREAD TO GO WITH YOUR APPETIZERS AND SPECIALS 

 برجاء طلب خبز الصاج الطازج و المقدم لكم مع المقبالت و السالطات 

 

 

 

 

 

Above prices are subject to applicable government taxes 
 and service charge 

خدمهمقابل الجميع األسعار مقدره بالجنيه المصري ويضاف اليها   
وجميع الضرائب الحكوميه المقرره   

 

For those with special dietary requirements or allergies who may wish 
to know more about ingredients used, please ask a member of the team. 

Sept20,2016 

 



 MEZZEH                                                               المزات

 HUMMUS 65  

48 hours soaked chick peas, sesame paste, garlic, olive-lemon emulsion 

  حمص من ابتكار الشيف 

، ثوم  مع الزيت و الليمون  ساعه، طحينه 48منقوع الحمص لمده   
 

HUMMUS TRIO 95 
Classic, Spicy, Pesto 

 الحمص الثالثى 
 تشكيله من الحمص و المقدم بثالث طرق مختلفه ، التقليدى، الحار و مع الريحان  

 

MOUTABAL BATENJEN 65 

Grilled mediterranean eggplant, pomegranate, tahina paste 

 متبل الباذنجان

 الباذنجان المشوى، الرمان و الطحينه 

  

MOUHAMARA 85 

Walnut and bread crumb paste, OAK smoked shredded lamb 
 محمره

المدخنهمهروس عين الجمل مع الخبز، يقدم مع شرائح الضأن   
 

HOT SAMPLERS                                             المقبالت الساخنه  

HALLOUMI STICKS 90  

 Osmaliya crust,  fresh tomato sauce 

 اصابع الحالومى

 مع العثماليه و صلصه الطماطم الطازجه
  

GRILLED CHEESE SAMOUSA 65 

 Savory pastry triangles, grilled halloumi, feta, mozzarella stuffing 
 جبن الساموسا المشويه

جبن الحالومى المشويه ، جبن الفيتا و الموتزاريالبمثلثات محشوه    
   

CHICKEN LIVER 85 

Tomato and red pepper sauce,  pomegranate molasses, fresh coriander 

 كبد الدجاج

الصوص الطماطم و الفلفل االحمر، الرمان و الكزبره الطازجهمع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Above prices are subject to applicable government taxes 
 and service charge 

خدمهمقابل الجميع األسعار مقدره بالجنيه المصري ويضاف اليها   
وجميع الضرائب الحكوميه المقرره    

 

For those with special dietary requirements or allergies who may wish 
to know more about ingredients used, please ask a member of the team. 
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BOURGHUL 100 

Crushed aswan wheat, fresh tomato, OAK smoked chicken, sumac crumbs 

 البرغل

الطماطم الطازجه، قطع الدجاج المدخنهمبشور القمح األسواني مع   

مع الخبز المطعم بالسماق   

 

ASYUT LAMB FATIT 135 

Lamb tongue, chickpeas, yoghurt, toasted pine seeds 

 فته الضأن االسيوطى

 لسان الضأن مع الحمص، الزبادى، و الصنوبر المحمص 
    

CHICKEN WINGS 100 

Tomato-pomegranate marinated chicken wings, coriander, sesame seeds 

 اجنحه الدجاج

 المتبله بالطماطم و الرمان، الكزبره، و السمسم
  

RED SEA SHRIMP FATIT 135 

Fresh makar farm spinach, yoghurt, paprika dust 

 فته جمبرى البحر االحمر

و البابريكا السبانخ الطازجه من مزرعه "مقار" و الزبادىمع   

 

WRAPS                                                                     اللفائف  

SEA BASS 165  

Slow cooked, OAK smoked Mediterranean Sea bass, potato, tarator sauce 

 سمك القاروص

 القارووص المدخن والمقدم مع البطاطس وصوص التاراتور

   

GRAIN FED CHICKEN SHAWARMA 165 

Free range chicken shawarma, potato and garlic mayonnaise 

شاورمه الدجاج   

 تقدم مع البطاطس و المايونيز بالثوم

BEEF SHAWARMA 175   
brazilian beef strips, tarator-lime sauce 

 شاورمه اللحم

 شرائح اللحم البقرى البرازيلى مع صوص التاراتور بالليمون  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Above prices are subject to applicable government taxes 
 and service charge 
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  GRILLS                                                                  المشويات
 

BRAZILIAN BEEF SKEWERS 210 

 Grilled onions, peppers, mushrooms, tarator sauce 

 اسياخ اللحم البقرى البرازيلى

 مع البصل المشوى، الفلفل االخضر، عش الغراب و صوص التاراتور
  

 TAWOUK 180 

Free range chicken, grilled vegetable, garlic emulsion 

 شيش طاووك

 مع الخضروات المشويه و الثوم
   

KOFTA 180 
 Minced beef skewers, grilled vegetables and garlic mayonnaise 

 كفته
 اسياخ الكفته المشويه على الفحم و المقدمه مع الخضروات المشويه و مايونيز بالثوم

   

 CHICKEN MOUSAHAB 180 

 Grilled free range, grain fed chicken, zucchini, tomato, garlic sauce 

 دجاج مسحب

صلصه الطماطم بالثومب مع الكوسه والمتبله  

 

(Grills and wraps are served with batata hara) 

اللفائف و المشاوى تقدم مع البطاطا الحاره    

 

CHEF SUGGESTS                                         من ابتكارات الشيف 

MEDITERRANEAN JUMBO SHRIMPS 235  

 Grilled seasonal vegetable, cumin garlic mayonnaise 

 جمبرى البحر المتوسط الجامبو

مع الخضروات المشكله و مايونيز الثوم و الكمون    

     

DUCK AND CHICKEN DUO 245 

OAK smoked duck and chicken breast, orange-tahina sauce, garlic mayonnaise 

 دويتو البط مع الدجاج

الدجاج المدخن مع الطحينه بالبرتقال والمايونيز بالثومالبط وصدور   

 

LAMB FREEKEH 210 

Slow roast shredded lamb leg, toasted young green wheat, raisins, apricot, lamb jus 

 الضأن بالفريك

  شرائح فخذ الضأن مع القمح االخضر، الزبيب، المشمش و المطعم بمرقه الضأن
 

 


