
 

 (V) Vegetarian, (N) Nuts, (S) Spicy 



 

 (V) Vegetarian, (N) Nuts, (S) Spicy 

SALADS     
                                                           
Caesar                   
Romaine lettuce | Caesar dressing | Veal bacon | Bread 
croutons     
    - Grilled chicken                     
       
Baby Spinach        

Dates & almond 
 
Rocca & Beetroot (N) (Vegan)                 
Hazelnut | Red onion | Lemon dressing | Pomegranate 
  
APPETIZERS 
 

Parmigiana di Melanzane  
Layered baked eggplant timbale | Tomato | Mozzarella | 
Pesto | Parmesan Cheese  
   
Vine Leaves  
Homemade stuffed vine leaves with rice and herbs  
 

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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SANDWICHES    
                                                                                                                                                   
- Served with French fries and side salad 
  
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  
 
Chicken Sandwich in Ciabatta Bread     

Chicken breast | Iceberg lettuce |  
Mushroom-onion sautéed | Cheese | Dijon mayo 
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PIZZA & PASTA 

Margherita                      
Buffalo Mozzarella | Semidried tomato | Basil 
 
Pepperoni                      
Tomato | Mozzarella | Beef pepperoni | Black olive |  
 
Veggie  
Tomato | Mozzarella | Mushroom | Capsicum | Olive | 
Onion | Oregano  

 
Spaghetti alla Bolognese  
Hearty meat sauce 
 
Penne all’ Arrabbiata (V)  
Spicy tomato sauce 
 
Fettuccine alla Marinara  
Shrimp | Garlic | Basil |  
Your choice of tomato or cream sause 
 
Penne Creamy with Tomato Sause 
    - Grilled chicken                     
    - Garlic prawn     

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 (V) Vegetarian, (N) Nuts, (S) Spicy 

MAIN COURSES 
 
Biryani (N)  
Raita | Papadum | Pickle | Grilled chicken                     
     
Kuwaiti Shrimp Murabyan (N)  
Shrimp | Rice | Onion | Tomato  | Nuts | Dakoos sauce  
 
Roasted Salmon Fillet  

Norwegian salmon | Asparagus | Sauce Vierge | 
Your choice of 1 side dish  
 
Lamb Shank Ouzi        

Vegetables rice | Almond 
 
 

Arabic Mixed Grill  
Shish kebab | Kofta kebab | Shish Taouk | Lamb chop | 
Mixed pickles | Tahini 

Grilled Lemon Chicken & Caramelized Onion 

Your choice of 1 side dish  
 
SIDE DISH  
 

French Fries        
Baby Roasted Potato        
Garlic Mashed Potato        
Creamy Spinach        
Grilled Vegetables     
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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   per 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 
 

Grilled Chicken Skewers  
Mashed potato | Seasonal vegetables 
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 ساندويشات

 تقدم مع بطاطس مقلية وسلطة جانبية
 

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

 

دجاج بخبز سياباتا يشساندو  

ديجون مايو|  ةصدر دجاج | خس ايسبيرج |فطر بصل سوتيه | جبن   
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 السلطات

 سلطة سيزر

 خس | صلصة السيزر | لحم العجل المقدد | خبز محمص

دجاج مشوي    

 سلطة السبانخ

 تمر و لوز

 جرجير وشمندر )ن( )نباتي(

 بندق | بصل أحمر | صلصة ليمون | رمان

المقبالت   

 برميجانا ميالنيزي

 طبقات باذنجان بالفرن | طماطم | جبنة موزاريال |صلصة البيستو  

 ورق عنب

 [ورق عنب محشي مع أرز وأعشاب

 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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 بيتزا و معكرونة

 

 مارغريتا

  بافلو موزاريال | طماطم نصف مجففة | ريحان

 بابيروني

 طماطم | موزاريال | بابيروني | زيتون اسود 

 

  نباتي

 طماطم | موزاريال | فطر | فلفل حلو | زيتون | بصل | اوريجانو 

  

 سباغيتي بولونيز

 صلصة اللحم المفروم 

 

 بيني  ارابياتا

 صلصة الطماطم الحارة

 

 مارينارا فيتوتشيني
 جمبري | ثوم | ريحان| صلصة الطماطم
 اختيارك من صلصة الطماطم أو الكريمة

 

 

 بيني كريمة مع صلصة الطماطم 

دجاج مشوي -  

جمبري بالثوم -       
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 األطباق ألرئيسية

 برياني 

رايتا | بابادوم | مخلالت   

دجاج مشوي -   

 جمبري كويتي موربيان

وس قجمبري | بصل | طماطم | مكسرات | صلصة د  

 سلمون فيليه

 سلمون نرويجي | هليون | صلصة فيرجيه 

 اختيارك من طبق جانبي

 اوزي مع لحم كتف خروف 

 أرز بالخضروات | لوز

 مشاوي عربية مشكلة

كباب| لحم شقف | شيش طاووق | أضالع غنم | مخلل مشكل 

   | طحينة

    أطباق جانبية

 

 البطاطس المقلية

 بطاطا صغيرة محمصة

 بطاطا مهروسة بالثوم 

 سبانخ كريما

  خضروات مشوية
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 حلويات 

 

 أم علي

 تمر | بقالوة ايس كريم

 

 كعكة التمر 

 صلصة الكراميل | آيس كريم بندق

 تشيز كيك نيويورك

 كريما |فانيليا | توت

 

 تيراميسو بنكهة التوت البري األحمر

 

 ميل فوي الفانيال الكالسيكية

 

 انترميت الشوكوالتة و البندق

 صلصة الكراميل

 

 فانيليا 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

      

  


