


Latinos is an exciting new concept of fine dining, serving fusion Arabic and Indian cuisine.
The menu combines Indo-Arabic dishes and a rich tradition of Arabian hospitality as 
resulting in a tempting selection of delicious, wholesome food and beverage served in 

warm and sophisticated atmosphere.

Latinos invites you to discover fusion of Arabic cuisine with great blends of karak, Fusion 
Breakfast ,Lunch & Dinner with a distinct difference.

We define the Latinos standard. We do our own way.

The restaurant features modern furnishings and attractive appearance and we care for 
you. Our restaurant assures the importance of high quality fresh ingredients. We use only 
premium meat, first class selection and fresh vegetables, with our freshly prepared sauce 

on a daily basis.

Note :
Dishes may contain allergens. If you have any dietary requirements, Please speak to a 
member of LATINO’S RESTAURANT while placing your order.

Dairy Poultry Nuts

Vegetables Fruits Beef SeafoodLamb

Eggs Gluten Mushroom



Well Balanced Breakfast

Latinos Shakshuka Plain/ Beef (All Day available) (000cal) 45 / 51
Minced braised beef cooked with eggs in tomatoe sauce, onions, chillies, 
peppers and smoked eggplant

Arabic Pancake (000cal) 49
Cinnamon baked pancake served with cream and saffron syrup and fresh berries

Lequimat (Plain/ Honey/ Dates/ Chocolate) (000cal) 45
Arabic golden crisp dumplings served with saffron syrup

Bait Wa Tamat (000cal) 45
Scrambled eggs cooked with tomato, onion, chili with crunchy vegetables & zaatar bread

Ful Medames Breakfast (000cal) 51
Fava beans cooked with tomato, onion, parsley and lemon juice  
served with arabic bread

Signature Beetroot Falafal (All Day Available) (000cal) 49
Arabic bread filled with baby rocket, tomato and tahina with honey balsamic

Chocolate French Toast (000cal) 41
Arabic temptation toast with fresh berries chocolate syrup  
topped with chocolate cheese sauce

Latinos Dessert Plate (All Day Available) (000cal) 49
Crunchy whole-wheat, mixed with mashed banana, honey,  
cream topped up with nuts and garnished with chopped dates

Skewered Halloumi (All Day Available) (000cal) 59
Halloumi skewered with harra potato wedges,
tri-bell peppers with tahina



soups

Chicken Freekah Soup (000cal) 31

Cream of Mushroom (000cal) 31

salads
(Below Selection Served from 12:00pm on wards daily)

Latinos Farmer Salad (000cal) 49
Roasted pumpkin, avocado, pomegranate with fresh  
green rocket with honey and pomegranate dressing.

Zaatar Caeser Chicken/ Prawns (000cal) 51/55
Fresh romaine lettuce and zaatar croutons dressed with parmesan,  
lemon and olive oil decorated with boiled egg.

Chicken Fajita Salad (000cal) 51
Grilled chicken breast and tomato, tri-capsicum cooked on grill  
and loaded with iceberg with minty yogurt dressing and grilled halloumi.

Latinos Signature Salad (000cal) 49
Simply of tomato, basil and turkish cheese with fresh basil  
pesto sauce mixed with green salad.

Roasted Beetroot Fattoush Salad (000cal) 49
Fresh baby gem and freeze lettuce leaves dressed with fattoush  
dressing on a base of roasted beetroot garnished with string cheese.



small platters

Indian Style Rissotto (000cal) 51
Natural healthy pot of rice, pasta, lentils and chickpeas,  
chicken sausages topped with zesty latinos salsa.

Fusion Hummus (000cal) 51
Fusion style variation of date avocado, muhammara,  
babaghanoush, beetroot and classic hummus served with assorted bread.

Cajun Fried Chicken (000cal) 49
Fried chicken breast with creamy cajun served  
with crispy potato wedges.

Chicken Jareesh (000cal) 49
Coarsely ground wheat, mixed with chicken  
with a touch of onion, garlic, chili flakes garnished  
with basil leaves and parmesan.

Honey Chilli Potatoes (000cal) 39
A mix of deep fried potato wedges tossed in a sweet,  
spicy, tangy sauce and sprinkled with sesame.

parathas
plain 21

Zaatar 25

Cheese 28

Honey 28

Nutella 28

Cheese and Honey 30

sides
Steamed rice 21

Green Salad 29

Potato Wedges 25

sides
Steamed rice 21

Green Salad 29

Potato Wedges 25



Wraps & Burgers

Beetroot Falafal Wrap (000cal) 41
Crunchy lettuce, tomato, dill pickle wrapped with cheese  
and homemade dressing served with paprika wedges.

Grilled Chicken Wrap (000cal) 45
Grilled Chicken, dill pickle wrapped with tomato, lettuce,  
homemade dressing, cheese and caramelized onions.

Spiced Lamb Wrap (000cal) 47
Tender minced lamb & dill pickle rolled with tomato,  
lettuce, caramelized onion with homemade dressing.

Latinian Falafal Burger (000cal) 45
Spiced beetroot patty, in tomato with lettuce,  
caramelized onion and homemade dressing  
with potato wedges.



mains

Latinos lamb Biryani/ Prawns Biryani (000cal) 69/79
Casserole of tender lamb/ prawns and saffron rice  
cooked in fragrant spices.

Chicken Biryani (000cal) 61
Saffron rice loaded with spicy marinated chicken breast  
cooked in fragrant spices and garnished with fried onion.

Chicken Butter Masala (000cal) 61
Lavish and creamy chicken curry  
cooked in indian spices served with bread.

Latinos Mediterranean Shank (000cal) 81
Mediterranean - spiced braised lamb,  
cooked in tomato sauce with vegetables and fresh herbs,  
served with saffron rice.

Oven Baked Salmon (000cal) 89
Salmon fillet cooked in creamy lemon mushroom sauce  
and served with mushroom garnished with parsley.

Gcc Chicken Kabsa (000cal) 61
Fragrant basmati rice topped with chicken pieces  
cooked in tomato sauce with aromatic spices, garnished  
with toasted cashew served with shattah.

Samak Machboos (000cal) 75
Fish fillet cooked in Latinos sauce with aromatic Khaleeji spices,  
with fragrant rice and nuts.



desserts

Latinos Um-Ali (000cal) 41
Healthy rich oven cooked dessert well balanced with croissant,  
milk and nuts, chocolate and garnished with cream and rose.

Chocolate Brownie With Vanilla (000cal) 41
Delicious Chewy chocolate fudge brownie smothered in  
rich chocolate fudge with vanilla ice cream.

Our Signature Kunafa (000cal) 41
Pistachio delight with fresh cheese, saffron and rose.

Shahi Tukra (000cal) 41
Delicious sweetened bread in rich creamy saffron fudge with rose petals.

Halwa Delight (000cal) 39
Latinos signature dessert

Oven Baked Yoghurt (000cal) 39
Pistachio/ Chocolate/ Dates/ Rose

Cafe De Tiramisu (000cal) 41
Mascarpone creamy cheese with coffee.

latinos signature cake
(Highly recommended by chef)

Karak 39
Dates 39
Rose 39
Saffron 41
Pistachio 41
Caramel 45



hot Beverages
Coffee and Cocoa
Espresso (000 cal) 14
Double espresso (000 cal) 18
Macchiato (000 cal) 18
Cappuccino (000 cal) 21
Cafe latte (000 cal) 21
American Coffee (000 cal) 21
Arabic Coffee/ Turkish Coffee (000 cal) 18
Hot Chocolate (000 cal) 21
Cafe affogato (000 cal) 21
Latinos Signature Coffee (000 cal) 25
Cafe Mocha (000 cal) 23
Tea
English breakfast tea (000 cal) 16
Chamomile tea (000 cal) 16
Lemon and Mint tea (000 cal) 16
Green tea (000 cal) 16
Lipton tea (000 cal) 16
Jasmine tea (000 cal) 16

signature karak
Signature Hot Karak 
Saffron Karak (000 cal) 12
Cardamom Karak (000 cal) 12
Rose Karak (000 cal) 12

Signature Iced Karak
Iced Karak (000 cal) 21
Iced Caramel Karak (000 cal) 21
Iced Vanilla Karak (000 cal) 21
Iced Chocolate Karak (000 cal) 21
Iced Rose Karak (000 cal) 21



cold Beverages
Soft Beverages
Pepsi/ Diet Pepsi/ Miranda/ 7up/ Diet 7up (000 cal) 10
Water
SanPellegrino 18
Dolomia (small/ Large) 12 / 20
Iced Coffee and Cocoa
Iced Cappuccino (000 cal) 25
Iced Mocha (000 cal) 25
Iced Chocolate (000 cal) 25
Iced Dark Forest Mocha (000 cal) 25
Iced Tea
Lemon Iced Tea (000 cal) 21
Peach Iced Tea (000 cal) 21
Strawberry Iced Tea (000 cal) 25
Watermelon Mint Iced Tea (000 cal) 25
Pomegranate Iced Tea (000 cal) 25
Lemon and Ginger Iced Tea (000 cal) 25

fresh Juices and shakes
Orange Juice (000 cal) 24
Watermelon Juice (000 cal) 24
Pineapple Juice (000 cal) 24 
Vanilla milkshake (000 cal) 26 
Chocolate Milkshake (000 cal) 26
Oreo Cookies milkshake (000 cal) 26 
Strawberry Milkshake (000 cal) 26
Avacado Milkshake (000 cal) 26

mocktails
Latinian Berry (000 cal) 25
Mango Kiwi Twist (000 cal) 25
Blue Summer (000 cal) 25
Citrus Passion (000 cal) 25
Watermelon Mint (000 cal) 25
Fizzy Green Apple (000 cal) 25
Falooda Delight (000 cal) 25
Saudi Champagne Pitcher 59



المشروبات الباردة
المشروبات الغازية

بيبسي / دايت بيبسي / ميرندا / سفن اب / دايت سفن اب  )000 س ح(   10
ماء

سان برجيلينو  18
20/12 دولوميا )صغير / كبير( 

القهوة المثلجة والكاكاو
25 كابتشينو مثلج  )000 س ح( 
25 موكا مثلجة  )000 س ح( 
25 شوكوالتـة مثلجة  )000 س ح( 
دارك فورست موكا مثلجة  )000 س ح(  25

شاي مثلج
شاي الليمون المثلج  )000 س ح(  21
21 شاي الخوخ المثلج  )000 س ح( 
شاي الفراولة المثلج )000 س ح(  25
شاي البطيخ بالنعناع المثلج  )000 س ح(  25
شاي الرمان المثلج  )000 س ح(  25
شاي الليمون والزنجبيل المثلج  )000 س ح(  25

العصائر الطازجة والميلك شيك
24 عصير برتقال  )000 س ح( 
24 عصير بطيخ  )000 س ح( 
24 عصير أناناس  )000 س ح( 
26 فانيليا ميلك شيك  )000 س ح( 
26 شوكوالتة ميلك شيك  )000 س ح( 
26 أوريو كوكيز ميلك شيك )000 س ح( 
26 فراولة ميلك شيك  )000 س ح( 
26 أفوكادو ميلك شيك  )000 س ح( 

موكوتيل
25 لتينوس بيري  )000 س ح( 
25 تويست المانجو والكيوي  )000 س ح( 
25 بلو سمر  )000 س ح( 
25 ساتروس باشون  )000 س ح( 
25 بطيخ بالنعناع  )000 س ح( 
25 التفاح االخضر المثلج  )000 س ح( 
25 فالودا دياليت  )000 س ح( 
59 سعودي شامبين 



المشروبات الساخنة
القهوة والكاكاو

اسبرسو  )000 س ح(  14
18 إسبرسو دبل  )000 س ح( 
18 ميكاتو  )000 س ح( 
كابتشينو  )000 س ح(  21
التيه  )000 س ح(  21
القهوة األمريكية  )000 س ح(  21
قهوة عربية / قهوة تركية  )000 س ح(  18
21 هوت شوكليت  )000 س ح( 
21 كافي افوكادو  )000 س ح( 
قهوة لتينوس سيجنتشر  )000 س ح(  25
موكا  )000 س ح(  23

شاي
شاي إنجليزي  )000 س ح( 

شاي البابونج  )000 س ح(  16
شاي ليمون بالنعناع  )000 س ح(  16
شاي أخضر  )000 س ح(  16
شاي ليبتون  )000 س ح(  16
شاي الياسمين  )000 س ح(  16

كرك سيجنتشر
كرك سيجنتشر ساخن

12 كرك زعفران  )000 س ح( 
كرك هيل )000 س ح(  12
كرك روز  )000 س ح(  12

كرك سيجنتشر مثلج
21 كرك مثلج )000 س ح( 
21 كرك كراميل مثلج )000 س ح( 
كرك فانيليا مثلج )000 س ح(  21
كرك شوكوالتـة مثلج )000 س ح(  21
كرك روز مثلج )000 س ح(  21 



الحلويات

41 لتينوس أم علي  )000 س ح( 
 مزيج من الكرواسون المعد يوميًا مع الحليب والمكسرات والشوكوالتة 

المزين بالكريمة والورد.

41 براوني الشوكوالتة بالفانيليا  )000 س ح( 
 براوني الشوكوالتة مع عين الجمل 

مع آيس كريم الفانيليا.

41 سيجنتشر كنافة )000 س ح( 
الفستق مع الجبنة الطازجة والزعفران والورد.

41 شاهي توكرا  )000 س ح( 
الخبز المحلى مع كريمة الزعفران والورد.

39 حلوة دياليت )000 س ح( 
لتينوس سيجنتشر الخاصة

39 زبادي بالفرن  )000 س ح( 
الفستق / الشوكوالتـة / التمر / الروز

41 تيراميسو   )000 س ح( 
جبنة ماسكرفون مع القهوة

لتينوس سيجنتشر كيك
موصى من الشيف

39 كرك  
39 تمر  
39 ورد 
41 فستق 
41 زعفران 
45 كراميل 



األطباق الرئيسية

79/69 لتينوس لحم برياني / روبيان برياني  )000 س ح( 
 طاجن لحم /  روبيان 

يقدم مع أرز الزعفران المطبوخ بالتوابل الخاصة.

61 برياني الدجاج  )000 س ح( 
صدر الدجاج الحار محشو بأرز الزعفران

مطبوخ مع التوابل والبصل المقلي.

61 ماساال )دجاج بالزبدة(   )000 س ح( 
 دجاج بالزبدة والكاري مطبوخ في التوابل الهندية 

يقدم مع الخبز.

81 لتينوس ميديترين شانك  )000 س ح( 
 لحم الضأن المتبل المطبوخ مع صلصة الطماطم والخضروات واألعشاب الطازجة ،

يقدم مع أرز بالزعفران

89 السلمون بالفرن  )000 س ح( 
فيليه سمك السلمون المطبوخ مع صلصة الليمون والفطر

يقدم مع الفطر والبقدونس والمقبالت.

61 كبسة الدجاج  )000 س ح( 
 أرز بسمتي معطر مع قطع الدجاج المطبوخ مع صلصة الطماطم والتوابل العطرية، 

مزين بالكاجو المحمص ويقدم مع الصوص الحار.

69 سمك مجبوس  )000 س ح( 
فيليه سمك مطهو بصلصة لتينوس مع توابل خليجية،

مع األرز المبهر والمكسرات.



اللفائف والبرغر

41 لفائف فالفل الشمندر  )000 س ح( 
خس مقرمش ، طماطم ، شبت مخلل ملفوف بالجبن

وصلصة لتينوس الخاصة - يقدم مع ويدجز الفلفل الحلو.

45 لفائف الدجاج المشوي )000 س ح( 
دجاج مشوي ، شبت مخلل ملفوف بالطماطم ، خس ،

صلصة لتينوس الخاصة، مع الجبن والبصل المكرمل.

47 لفائف لحم الضأن الحراق  )000 س ح( 
لحم ضأن مفروم ملفوف مع الطماطم و المخلل

والخس والبصل المكرمل مضاف عليها صلصة لتينوس الخاصة

45 برجر فالفل لتينوس  )000 س ح( 
فطيرة الشمندر المتبل مع الطماطم والخس والبصل المكرمل

وصلصة لتينوس الخاصة - يقدم مع بطاطا ويدجز.



أطباق صغيرة

51 ريسيتو ستايل الهندي  )000 س ح( 
طبق صحي من األرز و المعكرونة والعدس والحمص مع 

نقانق الدجاج مغطى بصلصة لتينوس الحارة.

51 حمص فيوجن  )000 س ح( 
 كالسيك ، أفوكادو ، محمرة ، بابا غانوج، شمندر  

يقدم مع سلة خبز منوع.

49 دجاج كاجون المقلي  )000 س ح( 
صدر دجاج مقلي مع كريمة الكاجون

مع بطاطا ويدجز المقرمشة.

49 دجاج جريش )000 س ح( 
جريش مطحون مطهو مع الدجاج وقليل من البصل والثوم والفلفل الحار

وأوراق الريحان والبارميزان.

39 بطاطا بالعسل والفلفل الحار  )000 س ح( 
 مزيج من بطاطا ويدجز المقلية المغموسة مع الصوص

الحلو والحار والسمسم.

براتاس
21 عادي 
25 الزعتر 
28 الجبن 
28 العسل 
28 شوكوالته 
30 الجبن والعسل 

أطباق جانبية

21 األرز على البخار 
29 سلطة خضراء 
25 بطاطس ويدجز 



الحساء

31 شوربة فريكة الدجاج  )000 ك( 

31 شوربة كريمة الفطر  )000 ك( 

السلطة
)متاح من الساعة 12:00 ظهراً يومًيا(

49 سلطة فارمر لتينوس  )000 ك( 
 القرع المحمص مع األفوكادو والرمان مع الروكيت الطازج 

والعسل ودبس الرمان.

55/51 زعتر سيزر دجاج / روبيان  )000 ك( 
 خس روماني طازج مع الزعتر  والبارميزان والليمون وزيت الزيتون 

مزين بالبيض المسلوق.

51 سلطة فاهيتا الدجاج  )000 ك( 
صدر دجاج مشوي وطماطم مع الفليفلة المشوية

والخس وصلصة الزبادي بالنعناع والجبنة الحلومي المشوية.

49 سلطة سيجنتشر التينيوس  )000 ك( 
السلطة الخضراء مع شيري طماطم والريحان الطازج وصلصة البيستو.

49 سلطة بنجر وفتوش المحمصة  )000 ك( 
أوراق الخس مع الشمندر المحمص وصلصة الفتوش المزين بأصابع الجبن.



اإلفطــار

51 / 45 شكشوكة لتينوس  عادي / لحم بقري )متاح طوال اليوم(  )000 ك( 
لحم بقري مفروم مطهو مع البيض، الطماطم ، البصل ، الفلفل الحار، الباذنجان المدخن

49 بان كيك عربي  )000 ك( 
فطيرة القرفة تقدم مع الكريمة وشراب الزعفران والتوت الطازج

45 لقيمات )عادي / عسل / تمر / شوكوالتة(  )000 ك( 
لقيمات عربية ذهبية مقرمشة تقدم مع شراب الزعفران

45 بيض وطماطم  )000 ك( 
بيض مخفوق مطبوخ بالطماطم والبصل والفلفل الحار والخضروات المقرمشة تقدم مع خبز الزعتر

51 فول مدمس  )000 ك( 
الفول المطبوخ مع الطماطم والبصل والبقدونس وعصير الليمون

يقدم مع الخبز العربي

49 فالفل  وشمندر )متاح طوال اليوم(   )000 ك( 
خبز عربي مع أوراق الروكيت الصغيرة ، طماطم و طحينة بالعسل البلسمك

41 توست فرنسي بالشوكوالتة  )000 ك( 
التوست العربي مع شراب التوت الطازج وصلصة الجبنة والشوكوالتة

49 طبق حال لتينوس )متاح طوال اليوم(  )000 ك( 
 حبوب القمح الكاملة المفرومة، تخلط مع الموز  والعسل والكريمة 

مزين بالمكسرات و التمر المفروم

59 سيخ حلومي )متاح طوال اليوم(  )000 ك( 
سيخ الحلومي مع بطاطا ويدجز الحارة ، والفلفل مع الطحينة



 لتينوس مطعم بمفهوم جديد ومثير، قائمتنا تجمع بين األطباق العربية والهندية.
لذلك ندعوا ضيوفنا لتجربة أطباقنا الصحية واللذيذة المقدمة بأصول الضيافة العربية في أجواء 

يطغى عليها طابع األناقة والرقي.

ندعوكم الكتشاف مفهوم دمج األطباق العربية مع توليفة الكرك وأطباق الفطور والغذاء والعشاء 
بشكل مختلف ومميز.

 مطعمنا يؤكد على اهمية المكونات الطازجة  التي نعد بها اشهى االطباق والصلصات 
 

يتميز مطعم لتينوس  بإطاللة ومظهر جذاب ورضائكم اولى اهتماماتنا.

مالحظة:
قد تحتوي بعض  األطباق على مسببات الحساسية. إذا كان لديك أي متطلبات غذائية ، يرجى التحدث إلى أحد أعضاء 

مطعم لتينوس أثناء تقديم طلبك.

ألبان دجاج مكسرات

خضروات فواكة لحم بقري لحم الضأنمأكوالت بحرية

بيض غولتين مشروم


