
BBQ

Salad
Cold Mezzeh

hummus, moutabel, tabouleh and mix pickle

Fattoush
romaine lettuce, tomato, cucumber, red radish, parsley and mint

with fried Arabic bread

Frikah Salad
tomatoes, onion, corn, cucumber and coriander

with lemon dressing

Main Course
Beef Kebab

biwas salad, Arabic rice and grilled onion and tomato
with garlic sauce

Shish Tawook
biwas salad, Arabic rice and grilled onion and tomato

with garlic sauce

Chicken Musahab
biwas salad, Arabic rice and grilled onion and tomato

with garlic sauce

Vegetable Tagine
carrot, potato, green peas and bell pepper

Desserts
Umm Ali

Scoop of Ice Cream
(vanilla, chocolate, strawberry)

Fresh Fruit Salad

Choice of one salad, one main and one dessert



المشاوي

السلطة
مازة باردة

حمص، متبل، تبولة، تشكيلة مخلل

فتوش
خس الرومين، طماطم، خيار، فجل أحمر، بقدونس، نعناع

مع خبز عربي مقلي

سلطة فريكة
طماطم، بصل، ذرة، خيار، كزبرة

مع تتبيلة الليمون

الطبق الرئيسي
كباب لحم بقري

سلطة بيواز، أرز عربي، بصل مشوي، طماطم
مع صلصة الثوم

شيش طاووق
سلطة بيواز، أرز عربي، بصل مشوي، طماطم

مع صلصة الثوم

دجاج مسحب
سلطة بيواز، أرز عربي، بصل مشوي، طماطم

مع صلصة الثوم

طاجن خضار
جزر، بطاطا، بازيال، فلفل حلو

الحلويات
أم علي

مقدار آيس كريم
(فانيال، شوكوالتة، فراولة)

سلطة الفاكهة الطازجة

اختيار واحد من السلطة، واحد طبق رئيسي و واحد من الحلويات



Salad
Plain Caesar Salad

Green Salad

Thai Papaya Salad

Main Course
Stir Fried Beef with Broccoli

served with steamed rice

Beef Kare Kare
beef oxtail with steamed rice and shrimp paste 

Oyakadon
breaded chicken with steamed rice

Thai Fish Curry 
served with steamed rice

Stir Fried Vegetable Noodles

Chicken Fried Rice
with chicken satay and fried egg

Vegetable Fried Rice
with vegetable spring roll and fried egg

Desserts
Black Forest Cake

Carrot Cake

Fresh Fruit Salad

Fusion
Asian Restaurant

Choice of one salad, one main and one dessert



Fusion
Asian Restaurant

السلطة
سلطة سيزر سادة

سلطة خضار

سلطة بابايا تايالندية

الطبق الرئيسي
لحم بقري مشّوح مع بروكلي

يقدم مع أرز محضر على البخار

كاري كاري اللحم البقري
لحم ذيل بقري مع أرز محضر على البحار ومعجون الروبيان

أوياكادون
دجاج بالبقسماط مع أرز محضر على البخار

كاري السمك بالطريقة التايالندية
يقدم مع أرز محضر على البخار

نودلز الخضار المقلي

أرز مقلي بالدجاج
مع ساتيه الدجاج والبيض المقلي

أرز مقلي بالخضار
مع سبرينج رول الخضار وبيض مقلي

الحلويات
كعكة بالك فورست

كعكة الجزر

سلطة الفواكة الطازجة

اختيار واحد من السلطة، واحد طبق رئيسي و واحد من الحلويات



Salad
Green Salad | Plain Caesar Salad | Greek Salad

Main Course
Fish and Chips 

deep fried fish with tartar sauce and grilled lemon

Beef or Chicken Burger with Fries
ice berg lettuce, sliced tomatoes, cucumber pickle,

cheese and onion tempura

Chicken or Beef Quesadilla with Fries
served with guacamole, sour cream and pico de gallo

Beef Steak Sandwich with Fries
served with ice berg lettuce, slice tomato, pickled cucumber

and grilled onion

From the Oven
Pepperoni Pizza

served with tossed pepper and pepperoni

Traditional Margarita Pizza
with tomato cube and pesto sauce

Alfredo Pizza
served with grilled chicken and mushroom with alfredo sauce

Choice of Pasta
Penne | Fusilli | Spaghetti | Linguine

carbonara, pesto, tomato, arrabiatta

Heritage Meat Lasagna
a rich beef lasagne made with fresh al dente pasta sheets

topped in a tasty béchamel sauce

Dessert
Black Forest Cake | Carrot Cake | Fresh Fruit Salad

American & Italian

Choice of one salad, one main and one dessert



السلطة
سلطة خضار | سلطة سيزر سادة | سلطة يونانية

الطبق الرئيسي
سمك ورقائق بطاطا

سمك مقلي مع صلصة التارتار والليمون المشوي

برجر لحم بقري أو دجاج مع بطاطا مقلية
،خس آيسبيرج، شرائح الطماطم، خيار مخلل

جبن وتمبورا البصل

كساديا الدجاج أو اللحم البقري مع بطاطا مقلية
تقدم مع جواكامول، كريمة حامضة،صلصة

ساندويتش ستيك لحم بقري مع بطاطا مقلية
يقدم مع خس آيسبيرج، شرائح الطماطم، خيار مخلل

وبصل مشوي

من الفرن
بيتزا بيبروني

تقدم مع الفلفل والبيبروني

بيتزا مارجريتا تقليدية
مع مكعبات طماطم وصلصة البيستو

بيتزا ألفريدو
تقدم مع الدجاج المشوي والفطر بصلصة ألفريدو

اختيارك من الباستا
بيني | فوسيلي | سباجيتي | لينجويني

كاربونارا، بيستو، طماطم، أرابياتا

 الزانيا باللحم
الزانيا اللحم البقري الغنية المحضرة مع شرائح باستا الدانتي الطازجة

تعلوها صلصة البشاميل الشهية

الحلويات
كعكة بالك فورست | كعكة الجزر | سلطة الفاكهة الطازجة

ا±طباق ا±مريكية وا°يطالية

اختيار واحد من السلطة، واحد طبق رئيسي و واحد من الحلويات



S oup
Mulligatawny Soup

served with croutons and lemon wedges

Tomato Shorba
served with croutons and lemon wedges

Main Course
Lamb | Chicken | Vegetable Biryani 

served with raita sauce and side fresh salad

Chicken | Fish | Vegetable Curry
served with steamed rice or porotha

Butter Chicken
served with steamed rice or porotha

Lamb Kadhai 
served with steamed rice or porotha

Aloo Gobi Masala 
served with steamed rice or porotha

Butter Paneer 
served with steamed rice or porotha

 

Desserts
Gulab Jamun

Carrot Cake

Fresh Fruit Salad

Indian

Choice of one soup, one main and one dessert



ا±طباق الهندية

الحساء
شوربة الحساء

تقدم مع الكروتون وشرائح الليمون

شوربة الطماطم
تقدم مع الكروتون وشرائح الليمون

الطبق الرئيسي
برياني لحم الضأن | دجاج | خضار

 يقدم مع صلصة رايتا وطبق جانبي من سلطة الخضار الطازجة

كاري الدجاج | السمك | الخضار
يقدم مع أرز محضر على البخار أو بوروتا

دجاج بالزبدة
يقدم مع أرز محضر على البخار أو بوروتا

كاداي لحم الضأن
يقدم مع أرز محضر على البخار أو بوروتا

الو جوبي مساال
يقدم مع أرز محضر على البخار أو بوروتا

بانير بالزبدة
يقدم مع أرز محضر على البخار أو بوروتا

 

الحلويات
جوالب غامون

كعكة الجزر

سلطة الفاكهة الطازجة

اختيار واحد من الحساء، واحد طبق رئيسي و واحد من الحلويات



Salad
Mix Green Salad

with balsamic dressing

Quinoa Salad
with fresh zaatar dressing

Main Course
Grilled Hamour Skewers

Marinated Beef Brochette

Chicken Grilled Kabab

Grilled Paneer
all dishes served with grilled mushroom, corn on the cob

Desserts
Pastries - Chef’s Choice 

International BBQ

Choice of one salad, one main and one dessert



قائمة المشاوي العالمية

السلطة
سلطة خضار مشكلة

مع تتبيلة البلسميك

سلطة كينوا
مع تتبيلة الزعتر الطازج

الطبق الرئيسي
أسياخ هامور مشوي

بروشيت اللحم البقري المتبل

كباب دجاج مشوي

بانير مشوي

جميع ا±طباق تقدم مع الفطر المشوي والذرة على الكوز

الحلويات
اختيار الشيف 

اختيار واحد من السلطة، واحد طبق رئيسي و واحد من الحلويات



Salad
Mix Leaves Salad

spinach, rocket, radicchio, romaine lettuce, baby gam lettuce, cherry 
tomato with citrus dressing

Caesar Salad Plain
romaine lettuce, baby gam lettuce, cherry tomato, focaccia crouton 

sun dried tomatoes, kalamata olive, caesar dressing

Greek Salad
romaine lettuce, red onion, pitted black olive, green bell pepper,

red bell pepper, tomatoes, cucumber, feta cheese, olive oil,
dried oregano, lemon juice

Main Course
Beef or Chicken Burger with Fries

Chicken or Beef Wrap Sandwich with Fries

Pizza
Pepperoni | Chicken alfredo | Margarita | Vegetarian

Choice of Pasta
Vegetable Lasagne | Bolognaise | Carbonara | Alfredo

Pesto Tomato | Arrabiata
Penne, Fusilli, Spaghetti, Linguine

Desserts 
Chocolate Brownie

Fresh Fruit Salad

Carrot Cake

Italian & American

Choice of one salad, one main and one dessert



السلطة
سلطة خضار مشكلة

سبانخ، جرجير، فجل، خس الرومين، خس بيبي جيم، طماطم كرزية، تتبيلة الحمضيات

سلطة سيزر سادة
 خس الرومين، خس بيبي جيم، طماطم كرزية، كروتون فوكاتشيا، طماطم مجففة، زيتون

كاالماتا، تتبيلة السيزر

سلطة يونانية
،خس الرومين، بصل أحمر، زيتون أسود منزوع البذور، فلفل رومي أخضر

،فلفل رومي أحمر، طماطم، خيار، جبن الفيتا، زيت زيتون
أوريجانو مجفف، عصير ليمون

ا±طباق الرئيسية
برجر لحم بقري أو دجاج مع بطاطا مقلية

ساندويتش دجاج أو لحم بقري مع بطاطا مقلية

البيتزا
بيبروني | ألفريدو الدجاج | مارجريتا | للنباتيين

اختيارك من الباستا
الزانيا الخضار | بولونيز | كاربونارا | ألفريدو

طماطم بيستو | أرابياتا

بيني، فوسيلي، سباجيتي، لينجويني

 

الحلويات
براوني الشوكوالتة

سلطة الفاكهة الطازجة

كعكة الجزر

ا±طباق ا°يطالية وا±مريكية

اختيار واحد من السلطة، واحد طبق رئيسي و واحد من الحلويات



Start with
Lentil Soup 

Soup of the Day

 Arabic Cold Mezzeh
(hummus, muttabal, tabbouleh) 

Main Course
Shish Taouk

served with garlic sauce and side biwaz salad
and Arabic pickles

Beef Kabab
served with garlic sauce and side biwaz salad

and Arabic pickles

Lamb Kufta
served with garlic sauce and side biwaz salad

and Arabic pickles

Chicken Kabsa
served with lemon and yoghurt sauce 

Mix Mahshi (stuffed zucchini)
with Arabic bread and lemon

Hammour Harra
served with garlic sauce and side biwaz salad

and Arabic pickles

Desserts
Umm Ali

Sticky Dates Pudding

Fresh Fruit Salad

Lebanese

Choice of one soup, one main and one dessert



المقبالت
شوربة عدس

شوربة اليوم

مازة عربية باردة
(حمص، متبل، تبولة)

ا±طباق الرئيسية
شيش طاووق

يقدم مع صلصة الثوم وسلطة بيواز جانبية
مخلل عربي

كباب لحم بقري
يقدم مع صلصة الثوم وسلطة بيواز جانبية

ومخلل عربي

كفتة الضأن
تقدم مع صلصة الثوم وسلطة بيواز جانبية

مخلل عربي

كبسة دجاج
تقدم مع صلصة الليمون واللبن

(محاشي مشكلة (كوسا محشوة
مع خبز عربي وليمون

هامور - سمكة حارة
تقدم مع صلصة الثوم وسلطة بيواز جانبية

مخلل عربي

الحلويات
أم علي

بودينج التمور الدبق

سلطة فاكهة طازجة

ا±طباق اللبنانية

اختيار واحد من الحساء، واحد طبق رئيسي و واحد من الحلويات



Salad
Turkish Salad

mix green with feta cheese, olives, sumac powder

Kisir 
Turkish bulgur wheat salad, tomato, pomegranate molasses

Karpuz, Peynir, Ekmek, Salad
watermelon and white cheese feta 

Hellim Peynirli Salata
halloumi salad with pepper, tomatoes and lemon dressing

Main Course
Adana Kebab 

           shish kebab with hand-minced beef meat mixed
with chilli on a flat wide metal skewer 

Köfte Kebab 
grilled minced lamb meatballs with herbs, often

including parsley and mint, on a stick

Fish Kebab
grilled fish on thin metal rod

Sis Tavuk  
yogurt marinated chicken grilled on a stick 

Kuru Fasulye
traditional Turkish white bean stew made with tomatoes,

onions and olive oil served with rice or bulgur

Imam Bayıldı
stuffed eggplants with tomatoes, onions, and garlic

served with rice or bulgur

Desserts
Baklava

Künefe

Fruit Salad

Turkish Bbq

Choice of one salad, one main and one dessert



المشاوي التركية

السلطة
سلطة تركية

خضار مشكل مع جبن الفيتا، زيتون، مسحوق السماق

كيسير
سلطة البرغل التركية، طماطم، دبس الرمان

كاربوز، بينير، إكميك، سلطة
بطيخ وجبن الفيتا ا²بيض

 سلطة هيليم بينيرلي
سلطة حلومي مع الفلفل، الطماطم، وتتبيلة الليمون

الطبق الرئيسي
كباب أضنة

شيش كباب مع تشكيلة لحم بقري مفروم يدوي³
مع فلفل حار على سيخ معدني مسطح

كفتة كباب
،كرات لحم بقري مفروم مشوية مع ا²عشاب

تحتوي على بقدونس ونعناع، ومشوية على السيخ

كباب سمك
سمك مشوي على السيخ

شيش طاووق
دجاج متبل باللبن ومشوي على السيخ

كورو فاصوليا
،يخنة الفاصوليا البيضاء بالطريقة التركية التقليدية المحضرة من الطماطم

بصل، زيت زيتون، تقدم مع أرز أو برغل

إمام بلدي
باذنجان محشو مع طماطم، بصل، ثوم

يقدم مع أرز أو برغل

الحلويات
بقالوة
كنافة

سلطة فاكهة

اختيار واحد من السلطة، واحد طبق رئيسي و واحد من الحلويات



Appetizers
Plain Caesar Salad

romaine lettuce, parmesan cheese, caesar dressing

Tomato Concasse Bruschetta
toast baguette bread with tomato basilic toppings

 

Main Course
Pasta Alfredo 

served with garlic bread

Veal Piccata
 served with pasta tomato sauce

Chicken Milanese
served with mix salad

Pan Fried Fish
served with alforno potato

Pizza
Pepperoni | Vegetariana | Pollo

Desserts
Sliced Tiramisu Cake

coffee flavour dash with cacao powder

Orange Panna Cotta
with orange sauce

Fresh Fruit Salad

Choice of one appetizer, one main and one dessert



المقبالت
سلطة سيزر سادة

خس الرومين، جبن البارميزان، تتبيلة السيزر

بروشيتا صلصة الطماطم
خبز الباغيت المحمص، تعلوه الطماطم والريحان

 

الطبق الرئيسي
باستا ألفريدو

تقدم مع الخبز بالثوم

بيكاتا لحم العجل
تقدم مع باستا وصلصة الطماطم

دجاج بالطريقة الميالنية
تقدم مع سلطة مشكلة

سمك مقلي
يقدم مع بطاطا بالفرن

البيتزا
بيبروني | الخضراوات | بوللو

الحلويات
شرائح كعكة التيراميسو

بنكهة القهوة مع مسحوق الكاكاو

بانا كوتا البرتقال

سلطة الفاكهة الطازجة

اختيار واحد من المقبالت، واحد طبق رئيسي و واحد من الحلويات



Appetizers
American Coleslaw

carrots, cabbage, mustard mayonnaise

Californian Beets Salad
beets, apple, walnut, mayonnaise

 

Main Course
Fish and Chips with Mix Green’s 

served with tartar sauce

Beef or Chicken Burger with Fries 
served with garlic mayonnaise

Chicken or Beef Quesadilla with Tomato Salsa
served with sour cream

Beef Steak Sandwich with Potato Wedges
served with honey pommery mustard 

Pizza
Pepperoni | Chicken | Margarita

Choice of Pasta
Bolognese | Alfredo | Al olio | Napolitano

 Penne | Fusilli | Spaghetti

Desserts
Strawberry Mousse Cake

with strawberry sauce

Chocolate Brownie
dressed with nuts and chocolate dip

Fresh Fruit Salad

American

Choice of one appetizer, one main and one dessert



المقبالت
سلطة ملفوف بالطريقة ا±مريكية

جزر، ملفوف، مايونيز الخردل

سلطة الشمندر بطريقة كاليفورنيا
شمندر، تفاح، جوز، مايونيز

 

الطبق الرئيسي
سمك ورقائق البطاطا مع تشكيلة خضار

 يقدم مع صلصة التارتار

برجر لحم بقري أو دجاج مع بطاطا مقلية
يقدم مع مايونيز الثوم

كساديا الدجاج أو اللحم البقري مع صلصة الطماطم
تقدم مع كريمة حامضة

 ساندويتش ستيك لحم بقري مع شرائح البطاطا
 يقدم مع خردل العسل

البيتزا
بيبروني | دجاج | مارجريتا

اختيارك من الباستا
بولونيز | ألفريدو | ا±وليو | نابوليتانو

بيني | فوسيلي | سباغيتي

الحلويات
كعكة موس الفراولة

بصلصة الفراولة

براوني الشوكوالتة
مزين بالمكسرات وصلصة الشوكوالتة

سلطة الفاكهة الطازجة

ا±طباق ا±مريكية

اختيار واحد من المقبالت، واحد طبق رئيسي و واحد من الحلويات



Main Course
Chicken Nuggets with Fries

Breaded Fish Finger with Fries

Mac & Cheese

Kids Pizza

Margarita, Pepperoni
butter and garlic

Spaghetti / Penne
tomato sauce or Bolognaise

Desserts
Scoop of Ice Cream

(Vanilla, Chocolate, Strawberry)

Fresh Fruit Salad

Kids Menu

Choice of one main and one dessert



الطبق الرئيسي
ناجتس الدجاج مع بطاطا مقلية

أصابع السمك مخبوز مع بطاطا مقلية

ماك آند تشيز

بيتزا ا²طفال

مارجريتا، بيبروني
زبدة وثوم

سباجيتي / بيني
صلصة الطماطم أو بولونيز

الحلويات
آيس كريم 

(فانيال، شوكوالتة، فراولة)

سلطة الفاكهة الطازجة

قائمة طعام ا±طفال

اختيار واحد من طبق رئيسي و واحد من الحلويات


