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SALADS & APPETIZERS 
                                                      
Caesar                   
Romaine lettuce | Caesar dressing | Veal bacon | Bread 
croutons     
    - Grilled chicken                     
       
Rocca & Beetroot (N) (Vegan)                 
Hazelnut | Red onion | Lemon dressing | Pomegranate 
 
Avocado & Crab         

Japanese mayonnaise | Coriander | Coconut 
  
Parmigiana di Melanzane  
Layered baked eggplant timbale | Tomato | Mozzarella | 
Pesto | Parmesan Cheese  
   
Potato Harra   

Potato sautéed | Herbs | Garlic | Harra sauce  
 

Arabic Cold Mezza (V)                  
Hummus | Mutable | Tabbouleh | Fattoush |  
 

Arabic Hot Mezza Platter                               
Meat kibbeh | Spinach fatayer | Cheese rukak |  
Samboussek | Tahini dip 
 
SOUPS 
 
Lentil Soup (V)                   
Croutons | Lemon 

Wild Mushroom Soup (V)               
Roasted hazelnuts| Parsley| Garlic bread 
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MAIN COURSES                                                                                                                             
Messilah Club Sandwich                 
Grilled chicken | Turkey bacon | Tomato | Egg | Cheese |  
Lettuce | Mayonnaise  
 
Chicken Shawarma               
Marinated chicken | Markouk bread | Garlic sauce |  
Cucumber pickles  
 
Falafel (N) (V)                                                       
Homemade falafel | Tahina | Tomato | Cucumber pickles | 
Lettuce  
 
Angus Beef Cheese Burger   
Brioche bun | Relish | Lettuce | Tomato | Onion |  
Turkey bacon | Gherkin | Cheese 
 
Biryani (N)  
Raita | Papadum | Pickle | Grilled chicken                     
 
Lamb Shank Ouzi        

Vegetables rice | Almond 
 

Grilled Lemon Chicken & Caramelized Onion 

Your choice of 1 side dish  
 
Margherita                      
Buffalo Mozzarella | Semidried tomato | Basil 
 
Pepperoni                      
Tomato | Mozzarella | Beef pepperoni | Black olive |  
 
Spaghetti alla Bolognese  
Hearty meat sauce 
 
Penne Creamy with Tomato Sause 
    - Grilled chicken                     
    - Garlic prawn     
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DESSERTS 
 
Um Ali (N) 
Fresh dates | Baklava ice cream 
 
Date Cake         

Caramel sauce | Hazelnut ice cream 
 
New York Cheesecake  
Vanilla cream | Berries 
 
Tiramisu Red Berries 
 
Classic Vanilla Millefeuille  
 
Chocolate & Hazelnut Entremets  
Caramel sauce | Crumble 
 
Vanilla Crème Brule  
 
Homemade Ice Cream Selection 2 scoop  
 
CHILDREN MENU 
 

Chicken Nuggets  
Chicken nuggets | French fries | Coleslaw salad 
 

Fish Finger  
Breaded fish | Tartare sauce | French fries 
 

Kids Cheese Burger 
Grilled Wagyu beef patty | Cheese | Tomato | French fries 
 

Pasta  
Spaghetti or penne | Bolognaise or tomato sauce 
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FRESH JUICES  
 
Orange                     
Lemon                      
Strawberry                     
Pineapple                     
Mango                      
Carrot   
 
SOFT DRINKS     
     
Seven Up                         
Seven Up Diet                         
Coca Cola                         
Diet Coke                                                
Fanta                          
 
COFFEE SELLECTION  
 
Espresso                  
American Coffee                 
French Coffee                  
Turkish Coffee 
Cappuccino                   
Latte    
    
TCHABA TEA SELECTIONS  
                              
Royal Breakfast                    
Green Tea Curl                    
Earl Grey Flora Black                    
Jasmine Pearl White                    
Moroccan Nights                    
Jasmine Haze Green                    
Chamomile Breeze  
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 السلطات و المقبالت   

 سلطة سيزر

 خس | صلصة السيزر | لحم العجل المقدد | خبز محمص

دجاج مشوي    

 جرجير وشمندر )ن( )نباتي(

 بندق | بصل أحمر | صلصة ليمون | رمان

 

 

 أفوكادو وسلطعون

 مايونيز ياباني | كزبرة | جوزة الهند

 برميجانا ميالنيزي

طبقات باذنجان بالفرن | طماطم | جبنة موزاريال |صلصة البيستو 

جبنة البارميزان   

 بطاطا حارة

صلصة حارة| بطاطا سوتيه | أعشاب | ثوم     

 المقبالت العربية الباردة 

 حمص | متبل | تبولة | فتوش 

 المقبالت العربية الساخنة

كبة لحم | فطاير السبانخ | رقائق جبنة | سمبوسك | صلصة   

 الطحينة

 الشوربات

 شوربة العدس 

 خبز محمص | ليمون

 شوربة الفطر

 بندق محمص | بقدونس | خبز الثوم 
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 األطباق ألرئيسية
ش المسيلةيكلوب ساندو  

دجاج مشوي | تيركي مقدد| طماطم | بيض | جبن | خس |  
 مايونيز

 

 شاورما الدجاج

 دجاج متبل | خبز مرقوق | صلصة الثوم | مخلل خيار

  

  فالفل

 فالفل | طحينة | طماطم | مخلل خيار | خس

رغريكالسيك أنجوس بيف ب  

خبزة البريوش |صلصة الريليش | خس | طماطم | بصل حلقات | 
| جبنمخلل الخيارتيركي مقدد |   

 برياني 

رايتا | بابادوم | مخلالت   

دجاج مشوي -   

 اوزي مع لحم كتف خروف 

 أرز بالخضروات | لوز

 دجاج مشوي بالليمون وبصل مكرمل

 اختيارك من طبق جانبي

مارجاريتا   

ريحان  |موزاريال طازجة | طماطم مجففة   

 بابيروني

 طماطم | موزاريال | بابيروني | زيتون اسود 

 
 سباغيتي بولونيز

 صلصة اللحم المفروم 
بيني  ارابياتا   

 صلصة الطماطم الحارة
 بيني كريمة مع صلصة الطماطم 

دجاج مشوي -  
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 الحلويات  

 

 أم علي

 تمر | بقالوة ايس كريم

 

 كعكة التمر 

 صلصة الكراميل | آيس كريم بندق

  

 تشيز كيك نيويورك

 كريما الفانيال | توت

 

 تيراميسو بنكهة التوت البري األحمر

 

 ميل فوي الفانيليا الكالسيكية

 

 

 انترميت الشوكوالتة و البندق

 صلصة الكراميل

 

 فانيال كريم بروليه

 

 أختيار من تشكيلة اآليس كريم محلية الصنع
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 قائمة االطفال
 

 ناجتس الدجاج

 ناجتس الدجاج | بطاطس مقلية | سلطة خضراء

 أصابع السمك المقلية
  سمك بالبقسمات | صلصة الترتار | البطاطس المقلية

 

 برجر الجبن لألطفال

 لحم بقر واغيو مشوي | جبن | طماطم | خس | بطاطس المقلية
 معكرونة

 سباغيتي أو بيني | صلصة البولونيز أو الطماطم
 معكرونة بالجبن

 معكرونة مخبوزة بصلصة الجبن
 أسياخ دجاج مشوية

 بطاطس مهروسة | الخضروات الموسمية
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 عصائر طازجة

 البرتقال

 ليمون

 الفراولة

 أناناس

 مانجو

 جزر

     المشروبات الغازية

أب فنس  

 سفن اب دايت

 الكوكا كوال

 دايت كوال

 فانتا

 القهوة

 إسبرسو

 القهوة األمريكية

 قهوة فرنسية

 قهوة تركية

 كابتشينو

    التيه

                             اختيارات شاي تشابا

 إفطار ملكي

 شاي األخضر

 إيرل جراي فلورا بالك

 الياسمين األبيض

 ليالي مغربية

 ياسمين أخضر

 البابونج

  


