
 
 

 
Shua Shack Dining Experiences 
 الطعام الخبرات كوخ

 
 
 

We will take you through the entire Arabic experience with Arabic 
food and beverage including cold and hot mezze, Omani Shua lamb 

and desserts. 
وسوف يأخذك من خ;ل تجربة العربية بكاملھا مع المأكو2ت العربية والمشروبات بما في ذلك 

.العماني الشوى الضأن و الحلوياتالباردة والساخنة المقب;ت ،   
 
 

 
All night free flow of soft drinks, juices and water together with your 

Shua Shack meal at OMR 35++  
كل ليلة التدفق الحر لل مشروبات الغازية والعصائر والمياه جنبا إلى جنب مع وجبتك الشوى شاك 

++R عماني  35في    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

All prices are in Omani Rial and subject to 9 % government tax and 8.4 % service charge 

 
 
 
 
 
 
 
 

Shua Shack 
 حفلة الشواء

 
Arabic cuisine, the food of the region, has been often described as one 

of the best in the culinary world for the variety, taste and  
simplicity of the preparations. 

 
Tonight, our chefs, through their creations and live grills, bring 

glimpses of this magnificent cuisine to you. 
 

كما كانت توصف أنھا ا?فضل في العالم من حيث التنوع في , الماكو1ت في المنطقة, المطبخ العربي
  .والبساطة في التحضير, والطعم, الخيارات

  

  .سيقدمون لكم لمحات من روائع ھذا المطبخ, ومن وحي ا?بداع وفن الشواء الحي, طھلتنا الليلة

  



 
Canapé  كانابيه  
 
ZIGHY DATES STUFFED WITH GOAT CHEESE  
 تمر زغي محشوه بجبنة الماعز
 
PAN FRIED PRAWNS ON WHITE TOAST DRIZZLED WITH 
GARLIC POMEGRANATE 
.روبيان مقلي على خبز ابيض محمص مع صالصة دبس الرمان والثوم  

 

Cold Mezze    مقب]ت باردة  
 
MOUKHALAL  تLالمخل  
selection of mixed pickles and olive 

المخل]ت والزيتون مختارات مشكلة من    
 
TRADITIONAL OMANI CHICKEN SALAD 
Garden greens, tomato, onion and Omani date lemon dressing  
 سلطة الدجاج  العمانية تقليدية المؤلفة من البصل والبندورة تقدم مع صلصلة التمر والليمون
 
HUMMUS  لحمصا  
puree of freshly boiled chickpeas with lemon juice and tahina sauce 

المسلوق المطحون مع عصير الليمون والطحينيةالحمص   
 
BABA GANOUSH  باباغنوج  
fire roasted eggplant with chopped parsley, mint, tomato, lemon 
juice fresh pomegranate, and extra virgin olive oil 
 الباذنجان المحمص مع البقدونس المفروم والنعناع والطماطم

من زيت الزيتون الرمان الطازج مع رشفةوعصير الليمون مع   

 
 

 

 
Hot Mezze   مقب]ت ساخنة  
 
SAMBUSEK LAHM    سمبوسة اللحم  
deep fried Arabic samosa stuffed with minced lamb, pine nuts, 
Arabic spices and pomegranate molasses 

العربية والبھارات ,والصنوبر, عجينة السمبوسة العربية المقلية والمحشوة باللحم  

 
JEBNEH ROKAK  جبنة الرقاق  
deep fried Akawi cheese with oregano and special spices  
wrapped in crisp filo pastry 

مغلفة بالعجينة المقرمشة, جبنة العكاوي مع التوابل والبھارات الخاصة  

 

Main Course   الطبق الرئيسي  
 
OMANI SHUA LAMB  الخروف العماني شواء  
lamb leg slowly cooked in a sand pit following the purest Omani tradition, 
served with saffron basmati rice with roasted nuts and cucumber yoghurt on the 
side. 

والمكسرات المحمصة ومع  يقدم مع الرز بالزعفران, فخذ الخروف المطبوخ تحت الرمل بالطريقة العمانية التقليدية
 سلطة الروب بالخيار
 
OMANI VEGETABLE SALONA  مرقة الخضار العمانية  
traditional Omani vegetable curry 
 كاري الخضار العماني التقليدي

 

Dessert !"#$%&'( 
 
TRADITIONAL OTTOMAN KANAFEH WITH PISTACHIOS 
AND FRUITS 

الحلبي والفواكه المقطعةكنافة عثمانية مقدمة مع الفستق   
 

 


