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40.00

40.00

40.00

40.00

Soup of the day

Chicken cream soup

Tomato cream soup

Mushroom soup

شوربة اليوم 

كريمة الدجاج

طماطم

مشروم

Soup الشوربة

جميع األسعار شاملة
All prices included



35.00

50.00

40.00

95.00

95.00

80.00

95.00

40.00

Mixed salad 

Greek Salad

Cucumbers, tomato, black olives, cubes of

feta cheese Marinated with basil & olives oil

Classic Caesar salad

Fresh lettuce , croutons topped with

parmesan cheese & Caesar dressing 

Rucola Special

Fresh arugula, topped with blue cheese,

walnuts, apple, toasted bread & special

dressing

Santa via

A mixed of Fresh arugula, red beans ,

walnuts , sweet corn, Lattuga lettuce, sun 

dried tomatoes, fresh mushrooms

Covered with parmesan cheese & special

dressing

Quinoa

Quinoa , yellow pepper , chopped parsley

Cherry tomatoes , basil & special dressing

Provola

Dried Beef, Lattuga lettuce , fresh arugula,

red beans, cherry tomatoes

Covered with parmesan cheese & special

dressing

Add chicken breasts

سلطة خضروات مشكلة  

أالجريك سالد 
سلطة الخضروات المشكلة والزيتون مع 

مكعبات جبن فيتا وزيت الزيتون والريحان

كالسيك سيزار سالد
الخس الطازج متوج بالجبن البرميجان ومكعبات 

التوست المحمص وصوص السيزر 

روكوال سبيشيال 
الجرجير الطازج متوج بقطع من جبن البلوتشيز 
وعين الجمل والتفاح وخبز محمص والدريسنج 

الخاص

سنتافيا 
مزيج من الجرجير الطازج و فاصوليا حمراء ، 

عين جمل ، سويت كورن ، خس التوجا ، طماطم 
مجففة ، مشروم فريش

مغطاة بالجبن البارميجان والدريسنج الخاص

كينوا 
حبوب الكينوا ، فلفل اصفر ، بقدونس مفروم

طماطم شيرى ، ريحان والدريسنج الخاص

بروفوال 
دراي بيف ، خس التوجا ، جرجير ، فاصوليا حمراء، 

طماطم شيرى
مغطاة بالجبن البارميجان والدريسنج الخاص

إضافه صدور الدجاج

Salads

Additions

السلطات

اإلضافات

جميع األسعار شاملة
All prices included



Pasta
95.00

60.00

85.00

95.00

60.00

120.00

95.00

150.00

75.00

85.00

140.00

الباستا
Lasagna Romagna

Pasta Layered With Bolognese Sauce And

Baked In The Oven

Penne Arabiata

With tomato sauce & herbs

Spaghetti Bolognese

Spaghetti covered with minced beef,

tomato sauce fresh basil

From The Town Of Bologna

Spaghetti Alla Carbonara

Spaghetti with dried Beef Meat,

Cream sauce & Parmesan Cheese

Spaghetti Napolitan 

Served with tomato sauce and Parmesan 

cheese

Penne with Salmone

Penne with smoked Salmon & Tomatoes

Penne Alfredo sauce

With chicken breasts & mushroom 

Spaghetti marinara sauce

with seafood

(calamari - fish fillet & shrimps)

Fettuccine with sautéed spinach

Noodles with cream sauce , sautéed 

spinach with garlic & Parmesan cheese

Fettuccine with pesto sauce

Noodles with cream pesto sauce &

parmesan cheese

Penne Contadina

chicken breasts, fresh Mushroom,

sun dried tomatoes , And broccoli with

special sauce

الزانيا رومانا
الزانيا مع صوص بولونيز فى الفرن

بينا اربياتا
بصلصة الطماطم واألعشاب

اسباجيتى بولونيز
اسباجيتى مع صلصة الطماطم باللحم 

المفروم والريحان
من مدينة بولونيا

اسباجيتى كاربونارا
أسباجيتى مع دراى بيف بصوص الكريمة 

و الجبن البرميجان 

اسباجيتى نابوليتان 
تقدم مع صوص الطماطم والجبن البرميجان 

بينا السالمون 
صلصة الكريمة والطماطم بالسالمون المدخن

بينا  الفريدو صوص
مع صدور الدجاج والمشروم

اسباجتى بصوص المارينارا
مع فواكه البحر

) كاليماري- فيليه - جمبري (

فيتوتشينى بالسبانخ
شرائط النودلز مع الكريم صوص والسبانخ 

السويتة بالثوم والجبن البرميجان 

فيتوتشينى بستو صوص
شرائط النودلز مع صوص الريحان والجبن 

البرميجان 

بينا كونتادينا
صدور الدجاج والمشروم الفريش والطماطم 

المجففة والبروكلى مع الصوص المميز

جميع األسعار شاملة
All prices included

40.00

75.00

50.00

Add chicken breasts

Add Shrimp

Add Bolognese

إضافه صدور الدجاج
إضافة الجمبرى

إضافه بولونيز

Additions اإلضافات



Main Dishes

160.00

195.00

120.00

120.00

120.00

150.00

150.00

االطباق الرئيسية

Veal Escalope pane

served with Spaghetti

Pierre Dev eau

2pieces of grilled veal  Served with French 

fries & sautéed vegetables

Shish Taouk

served with French fries & Grilled

vegetables

Grilled Chicken

Served with Grilled vegetables

Chicken Fillet Pane

Served with French fries & Sautéed

Vegetables

Cordon Blanc

Breaded tender chicken breast stuffed

with cheddar cheese and smoked beef

served with French fries & Vegetables

Chicken Kiev

Crumbed chicken breast fillet stuffed with

herbs & butter served with French fries

اسكالوب بتلو بانية 
يقدم مع االسباجيتى

بيار دى فو
شريحتان من اللحم البتلو المشوى  

تقدم مع البطاطس المحمره والخضروات السوتيه

شيش طاووق 
يقدم مع اصابع البطاطس المحمرة والخضروات المشوية

صدور الدجاج المشوى
يقدم مع الخضروات المشوية

تشيكن فيليه بانيه
تقدم مع اصابع البطاطس المحمره و خضروات الموسم 

السوتيه

كوردون بالن 
قطعتان من صدور الدجاج البانيه محشوه بالجبن الشيدر

وشرائح اللحم البقرى تقدم مع البطاطس المحمره 
والخضروات السوتيه

تشيكن االكيف
صدر الدجاج محشوة بالزبدة واإلعشاب تقدم مع أصابع 

البطاطس المحمرة و خضروات الموسم السوتيه

جميع األسعار شاملة
All prices included



Side dishes

Beverages

45.00

45.00

25.00

25.00

15.00

15.00

20.00

15.00

7.00

12.00

أطباق جانبيه

مشروبات

Sautéed Vegetables

Grilled Vegetables

French fries

Supreme garlic bread

Freshly baked bread with garlic butter,

melted mozzarella cheese & herbs

Soft Drink (Cans) 

(Cola-Fanta-Sprite)

Schweppes

Fayrouz - Birell

Dash

(Peach - pineapple - apple cider - kiwi with 

lemon - classic)

Mineral water small

Mineral water large

خضروات الموسم المشكلة 
بالزبدة

خضروات الموسم المشكلة 
مشوية

بطاطس محمرة

خبز سوبريم بالثوم
شرائح الخبز بالثوم مع الجبن الموزاريلال والزعتر

مياه غازية
 )كوال - فانتا - سبرايت  (

شويبس ) زجاجة  (

فيروز  - بيريل

داش مشروب شعير
 )الخوخ – االناناس – تفاح سيدر –

 الكيوى بالليمون – كالسيك(

مياه معدنية صغيرة

مياه معدنية كبيرة

جميع األسعار شاملة
All prices included


