ًال
ًال
أه وسه بكم
نود أن نعرفكم على نينار
المطعم االيطالي واللبناني والبحري ..
والتوابل  ..قصة يرويها مطعمنا
شرفتونا!

شوربة
SOUP

شوربة عدس

LENTIL SOUP
Red lentils with mixed vegetables
cream and pieces of crispy bread

25 SR

MUSHROOM SOUP
Fresh mushrooms with rich
cream of corn

30 SR

30 SR

الفطر الطازج والكريمة الغنية بالذرة

قطع الدجاج مع الكريمة الطازجة
ومزيج من النكهات

شوربة ثمار البحر

SEAFOOD SOUP
Mix of seafood with italian
tomato sauce and basil

شوربة فطر

شوربة دجاج

CHICKEN SOUP
Chicken pieces with fresh cream
a mixture of flavors

العدس االحمر مع الخضار المشكلة
والكريمة وقطع الخبز المقرمش

35 SR

مزيج من ثمار البحر مع صلصة
الطماطم االيطالية والريحان

مقبالت
APPETIZERS

HUMMUS TAHINAH
Hummus and tahini with premium
olive oil

25 SR

HUMMUS MEAT PINE
Hummus with tahini and olive oil with
pieces of meat and pine nuts

40 SR

BEEF HUMMUS FATTEH
Chickpeas mixed with yogurt mixture
fried bread and fresh meat pieces

45 SR

CHICKEN HUMMUS FATTEH
Chickpeas with a mixture of yogurt
fried bread and fresh chicken breasts

40 SR

FRIED KIBBEH
Fresh minced meat with bulgur almonds
pomegranate molasses and pomegranate seeds

30 SR

LEBENH KIBBEH
Kibbeh with almond kernels with a mixture
of Beirut milk and vermicelli rice

55 SR

CHEESE ARANCHY
Risotto with fresh mushrooms and
mozzarella cheese

35 SR

حمص بالطحينة

حمص وطحينة مع زيت الزيتون الفاخر

حمص باللحم والصنوبر
حمص بالطحينة وزيت الزيتون مع
قطع اللحم واللوز الصنوبري

فتة حمص باللحم

حبات الحمص مع خليط اللبن والخبز
المقلي وقطع اللحم الطازج

فتة حمص بالدجاج

حبات الحمص مع خليط اللبن والخبز
المقلي وصدور الدجاج الطازجة

كبة مقلية

لحم مفروم طازج مع البرغل واللوز
ودبس الرمان وحبات الرمان

كبة لبنية

كبة مع حبات اللوز مع خليط اللبن
البيروتي وارز بالشعيرية

ارانشي جبن

روزيتو مع الفطر الطازج وجبن
الموزاريال

CHILLI POTATO
Potato cubes with capsicum molasses,
special seasoning and coriander

30 SR

CHEESE FRIES
French fries fingers with cheese
sauce

37 SR

FRENCH FRIES
potato fingers fried

20 SR

DYNAMITE SHRIMP
Fresh shrimp served with dynamite
sauce

55 SR

STEAK MOZZARELLA
mozzarella fingers fried

35 SR

ARAYES
Lebanese bread with fresh minced meat
Ninar way

45 SR

MUTABBAL
Grilled eggplant with tahini, vegetable
pieces, olive oil and lemon

27 SR

GRAPE LEAVES
Grape leaves stuffed with rice vegetables,
pomegranate molasses and lemon

35 SR

بطاطا حره

مكعبات البطاطس مع دبس
الفليفلة والتتبيلة الخاصة والكزبرة

بطاطس بالجبن

اصابع البطاطس المقلية مع صوص
الجبن

بطاطس مقلية

اصابعة البطاطس المقلية

ديناميت شريمب

روبيان طازج يقدم مع صوص
الديناميت

موزاريال ستيك

اصابع الموزاريال المقلية

عرايس

خبز لبناني مع لحم مفروم طازج
على طريقة نينار

متبل

باذنجان مشوي مع طحينة وقطع
الخضار وزيت الزيتون والليمون

ورق عنب

اوراق العنب المحشية باالرز والخضار
ودبس الرمان والليمون

سلطات
SALADS

CAESAR SALAD
Fresh chicken pieces lettuce cherry
tomatoes and parmesan cheese

45 SR

BURRATA SALAD
Burrata cheese with a bunch of leaves and
cherry tomatoes with basil and pesto sauce

55 SR

NINAR SALAD
Fresh leaves, shrimp pieces smoked salmon,
black and red caviar and Asian sauce

70 SR

FATTOUSH
Lettuce cucumber cherry tomatoes cold green
pepper radish with pomegranate molasses

28 SR

BABA GHANUSH
Grilled eggplant with pomegranate molasses
and lemon

25 SR

QUINOA TABBOULEH
Parsley quinoa, tomato slices and sour
sauce

40 SR

سلطة سيزر

قطع الدجاج الطازجة والخس
والطماطم الكرزية وجبنة البارميزان

سلطة بوراتا

جبنة البوراتا مع مجموعة ورقيات والطماطم
الكرزية مع صوص الريحان والبيستو

سلطة نينار

ورقيات طازجة وقطع الروبيان والسلمون المدخن
والكافيار االسود واالحمر وصلصة اسيوية

فتوش

خس وخيار وقطع الطماطم الكرزية والفلفل
االخضر البارد والفجل مع دبس الرمان

بابا غنوج

باذنجان مشوي مع دبس الرمان
والليمون

تبولة بالكينوا

البقدونس والكينوا وقطع الطماطم
والصوص الحامض

باستا
PASTA

PESTO PENNE
Penne with pesto sauce, parmesan cheese, basil,
virgin olive oil and crunchy pistachio shrimp.

60 SR

NINAR PENNE
Penne with shrimp sauce and smoked
salmon with black and red caviar

79 SR

SPAGHETTI BOLOGNAISE
Spaghetti with fresh minced veal and Italian
tomato sauce

49 SR

SPAGHETTI SEAFOOD
Spaghetti, mixed seafood and italian fresh
tomato sauce

70SR

بيني بيستو

بيني مع صلصة البيستو وجبنة البارميزان والريحان
وزيت الزيتون البكر وروبيان بالفستق المقرمش

بيني نينار

بيني مع صلصة الروبيان والسلمون المدخن
مع الكافيار االسود واالحمر

سباغيتي بولونيز

سباغيتي بلحم العجل المفروم الطازج وصلصة
الطماطم االيطالية

سباغيتي ثمار البحر

سباغيتي وثمار البحر المشكلة وصلصلة
الطماطم الطازجة االيطالية

FETTUCCINE ALFREDO CHICKEN
Fettuccine with cooking cream, basil,
parmesan cheese and fresh chicken

52 SR

FETTUCCINE ALFREDO SHRIMP
Fettuccine with cooking cream, basil,
parmesan cheese and fresh shrimp

60 SR

SPINACH RICOTTA RAVAIOLI
Ravioli stuffed with spinach, ricotta cream and
mix cheese

60 SR

FOUR CHEESE RAVAIOLI
Stuffed ravioli with cream of basil and a
mixture of cheeses

60 SR

فوتشيني الفريدو دجاج

فوتشيني بكريمة الطبخ والريحان
وجبنة البارميزان والدجاج الطازج

فوتشيني الفريدو روبيان
فوتشيني بكريمة الطبخ والريحان
وجبنة البارميزان والروبيان الطازج

رافيولي سبانخ ريكوتا

رافيولي محشي بالسبانخ والريكوتا
كريمة وجبنة مشكلة

رافيولي االجبان االربعة

رافيولي محشي بكريمة ريحان ومزيج
من االجبان

أرز
RICE

CHICKEN BIRYANI
Indian style rice with fresh chicken pieces

50 SR

SHRIMP BIRYANI
Indian style rice with fresh shrimps

70 SR

WHITE RICE
White rice with the right spices

MUSHROOM RISOTTO
Risotto and fresh mushrooms with
cream and Italian cheese

RISOTTO ZUCCHINI
Risotto and fresh mushrooms with
chicken

18 SR

50 SR

60 SR

برياني دجاج

أرز على الطريقة الهندية مع قطع الدجاج الطازج

برياني روبيان

أرز على الطريقة الهندية مع قطع الروبيان الطازج

أرز ابيض

ارز ابيض مع البهارات الصحيحة

روزيتو مشروم

روزيتو ومشروم طازج مع كريمة
وجبنة ايطالية

روزيتو زوكيني

روزيتو ومشروم طازج مع الدجاج

أطباق بحرية
SEAFOOD

GRILLED SALMON
Charcoal grilled Norwegian salmon
with French fish sauce

95 SR

GRILLED GROUPER
Charcoal grilled hamour fish with
french fish sauce

95 SR

SEASALT GROUPER
Hammour fish covered with coarse sea salt in the oven
with vegetables of the day, spaghetti and garlic sauce

150 SR

STUFFED SEABASS
Seabass fillet stuffed with shrimp calamari and
fresh squid with spicy lebanese sauce

90 SR

سلمون مشوي

قطعة سلمون نرويجي مشوي على الفحم مع
صلصة السمك الفرنسية

هامور مشوي

سمك هامور مشوي على الفحم مع صلصة
السمك الفرنسية

هامور بالملح

سمك هامور مغطى بالملح الخشن البحري داخل الفرن
مع خضار اليوم وسباغيتي وصلصة الثوم

سيباس محشي

فيليه السيباس المحشي بالروبيان والكلماري
والحبار الطازج مع الصلصة اللبنانية الحره

المشويات
GRILLED

CHICKEN KEBAB
Fresh minced chicken grilled on
charcoal

57 SR

MEAT KEBAB
Fresh minced lamb with lebanese seasoning

65 SR

CHERRY MEAT KEBAB
Fresh minced lamb with cherry sauce

89 SR

SHISH TAWOOK
Fresh chicken breast pieces grilled on charcoal
with special seasoning

64 SR

BIG MIX GRILL
Two skewers of meat kebab, chicken kebab,
meat awsal, and shish tawook

170 SR

SMALL MIX GRILL
Meat kebab skewer, chicken kebab,
meat awsal and shish tawook

89 SR

كباب دجاج

دجاج مفروم طازج مشوي على
الفحم

كباب لحم

لحم خروف مفروم طازج بتتبيلة لبنانية

كباب لحم بالكرز

لحم خروف مفروم طازج مع صوص الكرز

شيش طاووق

قطع صدور الدجاج الطازجة مشوية على
الفحم بتتبيلة خاصة

مشاوي مشكل كبير
سيخين كباب لحم وكباب دجاج
واوصال لحم وشيش طاووق

مشاوي مشكل صغير

سيخ كباب لحم وكباب دجاج واوصال
لحم وشيش طاووق

FILLET VEAL WITH SAUCE
Fresh veal fillet with butter mushroom
sauce, blue cheese and green pepper sauce

105 SR

CALF FEATHERS
Grilled veal chops with walnut
sauce

109 SR

GRILLED LAMB CHOPS
Fresh lamb chops grilled on charcoal

81 SR

SEVEN OYS SHEEP FEATHERS
mozzarella fingers fried

119 SR

LAMP SHANK
Fresh lamb banana cooked in the oven
with sauce, potatoes and dried fruits

116 SR

MEAT AWSAL
Fresh lamb chops grilled on charcoal

78 SR

MUSAHAB
Fresh boneless chicken grilled on charcoal

56 SR

فيليه عجل مع صوص

فيليه عجل طازج مع الزبدة وصوص الفطر
والجبنة الزرقاء وصوص الفلفل االخضر

ريش عجل

ريش عجل مشوي مع صوص عين
الجمل

ريش غنم مشوي

ريش غنم طازجة مشوية على الفحم

ريش غنم سفن اويز
ريش غنم

موزات غنم

موزة الغنم الطازجة مطبوخة بالفرن مع
الصوص والبطاطا والفواكة المجففة

اوصال لحم

قطع لحم خروف طازج مشوي على
الفحم

مسحب

دجاج مسحب طازج بدون عظم مشوي
على الفحم

بيتزا
PIZZA

MARGHERITA PIZZA
Italian tomato sauce and mozzarella
cheese

44 SR

CHICKEN PIZZA
Grilled chicken breast pieces, Italian sauce
and mozzarella cheese

59 SR

NINAR PIZZA
Fresh shrimp with tomato sauce, smoked
salmon, caviar and a mix of cheese

71 SR

VEGETABLE PIZZA
Roasted multicolored peppers with Italian
sauce

45 SR

BURRATA PIZZA
Burrata cheese with tomato sauce, arugula,
cherry tomatoes and Parmesan

63 SR

بيتزا مارغريتا

صلصة الطماطم االيطالية وجبن
الموزاريال

بيتزا دجاج

فطع صدور الدجاج المشوي والصلصة
االيطالية وجبن الموزاريال

بيتزا نينار

روبيان طازج مع صلصة الطماطم والسلمون
المدخن والكافيار ومزيج من االجبان

بيتزا خضار

فلفل بارد متعدد االلوان مشوي مع الصلصة
االيطالية

بيتزا بوراتا

جبنة البوراتا مع صلصة الطماطم والجرجير
والطماطم الكرزية والبارميزان

برجر
BURGER

BEEF BURGER
Fresh veal with cheese slice and lettuce
pieces served with french fries

45 SR

CHICKEN BURGER
Fresh chicken with cheese slice and lettuce
pieces served with french fries

39 SR

CLUB SANDWICH
Layers of fillings and bread

35 SR

برجر لحم

لحم عجل طازج مع شريحة جبن وقطع الخس
تقدم مع البطاطس المقلية

برجر دجاج

دجاج طازج مع شريحة جبن وقطع الخس تقدم
مع البطاطس المقلية

كلوب ساندوتش

طبقات من الحشوات والخبز

العصائر
JUICES

PIÑA COLADA
cocktail made with cream of coconut
and pineapple juice

29 SR

CHAMPAGNE

29 SR
ORANGE JUICE

25 SR
LEMON MINT JUICE

25 SR
POMEGRANATE JUICE

25 SR
PINEAPPLE JUICE

25 SR

بينا كوالدا

كوكتيل مصنوع من كريمة جوز الهند
و وعصير األناناس

شامبانيا

عصير برتقال

عصير ليمون بالنعناع

عصير رمان

عصير اناناس

المشروبات
DRINKS

PEPSI

8 SR
DIET PEPSI

8 SR
PEPSI MAX

8 SR
SEVEN UP

8 SR

بيبسي

بيبسي دايت

بيبسي ماكس

سفن اب

سفن اب دايت

7UP DIET

8 SR
MIRANDA ORANGE

8 SR
WATER

7 SR
BIG SPARKLING WATER

15 SR
SMALL SPARKLING WATER

11 SR

ميراندا برتقال
ماء
ماء معدني كبير
ماء معدني صغير

NINAR.REST

