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כשר



פתיחה של סלטי הבית בליווי פוקצ'ה מהטאבון סלטים מהמגוון מתחלפים לפי העונה

סלטים לדוגמא

כרוב אדום במיונז, סלט ביצים, סלק אדום, חציל במיונז, גזר בלימון, חמוצי הבית, סלסה, טאבולה, כרוב לבן בתחמיץ חציל מתוגן

38.00

AED

39.00

45.00

39.00

35.00

40.00

35.00

AED

OPENING A TABLEסיפתח מזטים

Hummus tahinah

Warm Mushrooms with hummus

Hummus misbah with warm chickpeas

Tahinah with olive oil

Homemade falafel

Israeli salad

חומוס טחינה

חומוס פטריות חמות בצל ושמן זית 

חומוס מסבחה גרגירי חומוס חמים 

טחינה ושמן זית 

כדורי פלאפל עבודת יד מידי יום טרי

סלט ישראלי

APPETIZERSאקסטרה פינוק

49.00

65.00

45.00

AED

Eggplant tempura 

(Fried eggplant with tempura, Tomato salad with tahinah)

Veal cigar 

(Spring roll pastry with Veal Meat stuffed with eggplant with pine nuts)

Carpaccio Eggplant 

(roasted Eggplant in the Tabun, marinated with garlic, fresh lemon 

juice and tahinah)

חציל טמפורה 
(חציל בבלילת טמפורה מטוגן בשמן עמוק סלט עגבניות חריף וטחינה)

סיגר עגל 
(עלי בריק ממולאים בבשר עגל חציל קלוי וצנוברים)

קרפצ'יו חציל 
(חציל קלוי בטאבון מרינדת שום ולימון טרי בזילוף טחינה)

OUR SPECIALהמיוחדים שלנו

Red cabbage with mayo, Fried eggplant, Egg Salad, Beetroot,
Eggplant with mayo, Carrot with mayo, Homemade Pickles, Salsa Tomato, Tabbouleh, White cabbage with vinegar

8 variety homemade salads of the day and focaccia made on the Tabun

Example of salads:



Arais
(pita bread roasted in grill, stuffed grill meat and pine nuts beside tomato sauce sharp)

Roll Pastia  
(Spring roll pastry, stuffed chicken pargiot with raisins and almonds, maple syrup and sweet potato cream)

Focaccia Shawarma
(Slice of chicken pargiot, vegetable made in the tabun and tahinah sauce)

עראייס  
(פיתה קלוי בגריל במילוי בשר אגל וצנוברים לצד סלט עגבניות חריף וטחינה) 

רול פסטייה 
(עלי בריק במילוי נתחי פרגית שקדים וצימוקים מוקפצים בבצל סירופ תמרים קרם בטטה ושקדים) 

פוקצ'ה שווארמה 
(נתחי פרגית בליווי ירקות מהטאבון על פוקצ'ה בשמן זית) 

Focaccia Lahmajoun
(Veal Meat with roasted eggplant with pine nuts and tomato salad)

Siniya Eggplant 

(Roasted Eggplant with tahinah in the tabun with marinated garlic and fresh lemon juice and sumak)

Moroccan fish cigar
(Spring roll pastry stuffed with white fish made in tabun, oriental spices with Moroccan sauce)

לחמעג'ון בשר וחצילים   
(פוקצ'ה במילוי בשר עגל חציל קלוי וצנוברים ועגבניות חריף) 

סינייה חציל 
(פילה חציל מהטאבון במרינדת שום ולימון טרי הרבה טחינה וסומק) 

סיגר דגים  
(פילה דג לבן עשוי בטאבון בתבלין שווארמה עטוף בעלי בריק ברוטב מרוקאי) 

65.00

49.00

75.00

AED

75.00

45.00

59.00

58.00

Chicken liver
Chicken Liver Sateh with onion and dates syrup

כבד הבית   
(כבד עוף מוקפץ עם בצל ורוטב סילאן  

45.00

AED
SOUP OF THE DAYמרק היום

Ask the waiter
תשאלו את המלצר  



49.00

49.00

75.00

20.00

AED

1 Homemade kebab skewer

1 Chicken pargiot skewer

1 Entrecote skewer

1 Vegetable skewer

שיפוד קבב הבית

שיפוד פרגיות

שיפוד אנטריקוט

שיפוד בצל עגבניה וחריף

MEAT ON THE GRILLבשרים על האש

95.00

89.00

AED

Sea Bream (Dennis) 

(Sea bream on grill with garlic and fresh lemon juice)

Salmon Butterfly
(with the marinated herbs on the grill)

דניס פתוח 
(דג דניס בגריל עם שום ומיץ לימון טרי)

סלמון פרפר 
(סלמון במרינדת גריל)

FISHדגים

03

89.00

AED

69.00

180.00

225.00

75.00

95.00

סטייק פרגית בתערובת תבלינים 

סטייק חזה עוף בעשבי תיבול

סטייק אנטריקוט

צלעות כבש

שניצל עוף

המבורגר ביתי עם צ'יפס

Chicken pargiot steak with spice mixture

Chicken breast steak with the herbs

Entrecote steak

Lamb chop

Chicken schnitzel

Homemade burger with French fries

כל העיקריות מוגשות עם תוספת אחת לבחירה 

The following mains come with a choice of one side dish:

95.00

Sea bass
Sea bass with spice mixture on the grill

סיבס פתוח
(דג סיבס על הגריל)



25.00

25.00

25.00

25.00

35.00

AED

Rice Mejadra

Potato home fries with chilli sweet sauce

Roasted potato

Potato puree

French fries

אורז מג'דרה

תפוח אדמה הום פרייז בצ'ילי מתוק

תפוח אדמה פוטטוס

פירה

צ'יפס 

SIDE DISHתוספות

Chocolate souffle

Trio sorbet

Tarte Tatin

Italian lemon Meringue

סופלה שוקולד

טריו סורבה

טרטאטן תפוח עץ

פאי לימון

48.00

58.00

48.00

58.00

AED DESERTקינוחים

Hamburger with French fries

Penne pomodoro (Pasta penne with tomato sauce)

Finger schnitzel with French fries

המבורגר ביתי עם צ'יפס 

פנה פמודורו (פסטה פנה ברוטב עגבניות) 

שניצלונים עם צ'יפס 

55.00

45.00

45.00

AED CHILDERN MENUמנות ילדים



Still water 330 ml

Sparkling water 330 ml 

Still water 750 ml

Sparkling water 750 ml

Pepsi

Coca Cola

Coca Cola Zero

Fanta

Sprite

מים רגילים 330 מ"ל

מים מוגזים 330 מ"ל

מים רגילים 750 מ"ל

מים מוגזים 750 מ"ל

פפסי

קוקה קולה

קוקה קולה זירו 

פאנטה

ספרייט

10.00

10.00

14.00

17.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

AED DRINKSשתיה

Coffee

Tea

קפה

תה

15.00

15.00

AED HOT DRINKשתיה חמה
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