
األطباق الممّيزة

   )97kcal(  عدس 

   )322kcal( الدجاج بالكريمة

   )799kcal( حّمص

   )709kcal( باذنجان

   )810kcal( باذنجان مع الكباب

   )368kcal(  سلطة الكينوا والكيل جديد
   )323kcal(  سلطة الزعتر األخضر جديد

 زعتر أخضر، روكا، زيتون، بصل، صلصة الليمون 

   )388kcal( فّتوش

   )411kcal( فّتوش مع الباذنجان
دبس الرّمان

   )435kcal( تبولة

   )583kcal( تبولة برج الحمام
بالجوز، التوت البّري ودبس الرّمان

   )232kcal( سلطة خضراء
   )224kcal( سلطة الروكا والشمندر

                  )400kcal( متّبل
  )478kcal(  حّمص

    )411kcal( حّمص متّمم 
   )344kcal( هندبة بالزيت
  )305kcal(  لوبيا بالزيت
   )670kcal(  محّمرة
   )426kcal( زهرة قرنبيط مقلي جديد
   )435kcal( مسقعة الباذنجان
   )300kcal( ورق عنب بالزيت
  )370kcal( لبنة متومة

   )702kcal( بورمة الكّبة جديد
مع الباذنجان والزبادي

   )660kcal( بامية جديد 
بدبس الرّمان

   )823kcal( حّمص مع قاورما وصنوبر 

    )743kcal( حّمص مع صنوبر 

   )471kcal( حّلوم مشوي 
   )884kcal( راس عصفور 
   )778/ 648 kcal( مقانق

مطّفى بالحامض أو بدبس الرّمان

   )859/ 735 kcal( كبدة دجاج مقلي
بالحامض أو بدبس الرّمان  

   )1,037kcal( قريدس بانيه
يقّدم مع صلصة الترتار

   )240kcal( قريدس بروفنسال جديد

   )530kcal( بطاطا مقلّية
   )731kcal( بطاطا حرّة

مع الكزبرة والثوم

   )611kcal( عرايس حّلوم
   )773kcal( عرايس لحم
   )469kcal( جديد )دجاج مسخن )4 حّبة
   )467kcal( )كّبة لحمة أقراص )4 حّبة
   )353kcal(  )كّبة صاجّية )2 حّبة

مع اللحم المفروم 

   )484kcal( )رقاقات جبنة )4 حّبة
مقلي أو مشوي 

   )174kcal( )فطاير سبانخ )4 حّبة
   )501kcal( )سمبوسك جبنة )4 حّبة

   )431kcal( )سمبوسك لحمة )4 حّبة
   )327kcal( )صفيحة بعلبكّية )4 حّبة



األطباق الممّيزة

   )796kcal( خروف محشي 
   )694kcal( دجاج محشي 
   )1,038kcal( شيش برك 
   )700kcal( الزانيا 
   )964kcal( كّبة بالصينية 
   )1,136kcal( كّبة باللبن 
   )734kcal(  صيادية
   )740kcal(  إسكالوب دجاج

  )498kcal( عثملية 

   )626kcal( حالوة الجبن 

 )580kcal( كنافة بالجبنة جديد 

 )479kcal( كنافة بالقشطة 

 )621kcal( مفروكة بالفستق 

 )783kcal( بورمة فستق بالقشطة جديد

 )562kcal( مفروكة طرابلسية 

 )560kcal( عيش السرايا 

 )510kcal( أم علي 
 )773kcal( حلويات مشكلة 

 زنود الست، قطايف قشطة، بقالوة

 )285kcal( بوظة فستق مع غزل ودبس

 )305kcal( بوظة قشطة مع عثملية 

 )571kcal( مفروكة مع بوظة القشطة 

بوظة )2 حّبة(  

  )1,174kcal(مشاوي برج الحمام
أوصال لحم، شيش طاووق، كباب حلبي، 

كباب دجاج، كستالته غنم

   )715kcal( )مشاوي مشكلة )3 سيخ
أوصال لحم، شيش طاووق، كباب حلبي

   )320kcal( )أوصال لحم )2 سيخ 
يقّدم مع خلطة البصل والبقدونس

   )591kcal( )شيش طاووق )2 سيخ
يقّدم مع بطاطا مقلّية و ثوم

   )493kcal( )كباب حلبي )2 سيخ
يقّدم مع خلطة البصل والبقدونس

  )644kcal( )كباب دجاج )2 سيخ
   )436kcal( )كباب خشخاش )2 سيخ

مع صلصة الطماطم والصنوبر

   )1240kcal( جديد )كباب بالطحينية والبرتقال )2 سيخ
   )646kcal( كستالتة غنم
   )1,276kcal( دجاج مسّحب

يقّدم مع بطاطا مقلّية

   )405kcal(  جوانح دجاج

   )658kcal( فيليه سمك مشوي
يقّدم مع األرز بالخضار 



               )196kcal( عصير التفاح الطازج

               )192kcal( عصير البرتقال الطازج

               )174kcal( عصير الجزر الطازج

               )248kcal( ليموناضة بالنعناع

              )688kcal( عصير كوكتيل
                )420kcal( عصير الرمان

                      )310 / 155 kcal( سعودي كولر ص / ك
          )200 / 250 / 250 kcal(  بيبسي / سفن أب / ميرندا 

 دايت بيبسي / دايت سفن أب                                     

مياه غازية ص / ك                          

مياه معدنية مستوردة ص / ك                 

قهوة لبنانية                                                                 

اسبرسو                                                                         

اسبرسو   دوبل               

قهوة بيضاء                

شاي                 

                )135kcal(  كافيه التيه

                )90kcal( نسكافيه

                )90kcal(كابوتشينو



 األحد
 )987 kcal( روستو مع بطاطا بوريه 

 )1,098kcal( مغربية بالدجاج  واللحم
  

 األثنين 
 )830kcal( برياني بالدجاج 

)934kcal( سبانخ باللحم  

  

 الثالثاء
)967kcal( ملوخية شامية بالدجاج 

 )1,153kcal( كوردون بلو باللحم  

األربعاء 
)1,453kcal( كفتة بالفرن 
 )918kcal( دجاج بالكاري 

  

الخميس
 )485kcal( باذنجان وكوسا محشي 

 )831kcal( دجاج و بطاطا بالفرن  

الجمعة
)1,133kcal( ملوخية بالدجاج واللحم 
 )1,160kcal( شيخ المحشي مع األرز 

  

 السبت   
 )577kcal( كوسا و ورق عنب محشي  

)527kcal( دجاج مع صلصة الخردل والليمون  

  

 األحد
)987 kcal( روستو مع بطاطا بوريه 
 )606kcal( ملفوف وكوسا محشي 

  

 األثنين 
 )830kcal( برياني بالدجاج
)934kcal( بامية مع اللحم  

  

 الثالثاء
)967kcal( ملوخية شامية بالدجاج 

)1,204kcal( داوود باشا مع األرز  

األربعاء 
)1,453kcal( كفتة بالفرن 

 )1,061kcal( مقلوبة دجاج مع الباذنجان  

الخميس
 )485kcal( باذنجان وكوسا محشي 

 )831kcal( سمك بالطحينة مع األرز  
  

الجمعة
)1,133kcal( ملوخية بالدجاج واللحم 

 )894kcal( السلمون المشوي مع المعكرونة  
  

 السبت   
 577kcal(( كوسا و ورق عنب محشي 

)718kcal( جمبري بالكاري مع األرز 

  

  



الحد األدنى ٤ أشخاصالحد األدنى ٤ أشخاص

 فّتوش مع الباذنجان
تبولة برج الحمام

حّمص
متّبل

 ورق عنب بالزيت
بامية

 بطاطا حرّة
سمبوسك جبنة 

دجاج مسخن 
كّبة لحمة أقراص 

مقانق
قريدس بانيه

مشاوي مشّكلة
خروف محشي

تشكيلة من الحلويات

القائمة الفضية القائمة الذهبية

فّتوش
تبولة

حّمص
متّبل

ورق عنب بالزيت
زهرة قرنبيط مقلي

بطاطا حرّة
مقانق

سمبوسك جبنة 

دجاج مسخن 
كّبة لحمة أقراص 

تشكيلة من الحلويات

مشاوي مشكلة

  

  



الحليب 

 دجاج مع 
صلصة الخردل والليمون

فتة حّمص متّبل

دجاج محشي فّتة باذنجان لبنة متّومة

دجاج بالكاري فتة باذنجان مع الكباب مقانق

روستو مع بطاطا بوريه عرايس حّلوم راس عصفور

ملفوف وكوسا محشي كفتة بالفرن كبدة دجاج مقلي

مغربية بالدجاج واللحم خروف محشي حّلوم مشوي

كّبة بالصينية  دجاج محشي كّبة صاجّية

برياني بالدجاج شيش برك رقاقات جبنة

ملوخية شامية بالدجاج الزانيا سمبوسك جبنة

حلويات مشكلة اسكالوب دجاج سمبوسك لحمة

مفروكة طرابلسية كّبة باللبن صفيحة بعلبكّية

عيش السرايا صيادية عدس

حالوة الجبن فيليه سمك مشوي الدجاج بالكريمة 

أم علي

مسّببات الحساسية



سمسم  جلوتين 

حّمص مشاوي برج الحمام  سمبوسك لحمة محّمرة

حّمص متّمم  مشاوي مشكلة فطاير سبانخ فّتوش 

متّبل  أوصال لحم  صفيحة بعلبكّية فّتوش مع الباذنجان

محّمرة  شيش طاووق  صحن شاورما لحمة تبولة

زهرة قرنبيط مقلي كباب حلبي  صحن شاورما دجاج تبولة برج الحمام

حّمص مع قاورما وصنوبر كباب دجاج  جوانح دجاج الكينوا والكايل

حّمص مع صنوبر كستالتة غنم  فتة باذنجان مع الكباب قريدس بانيه

كّبة صاجّية قريدس جمبو الدجاج بالكريمة  كّبة لحمة أقراص

فّتة حّمص حلويات مشكلة  خروف محشي كّبة صاجّية

فّتة باذنجان مفروكة طرابلسية دجاج محشي عرايس حّلوم

فّتة باذنجان مع الكباب عيش السرايا شيش برك عرايس لحم

صحن شاورما لحمة حالوة الجبن الزانيا  دجاج مسخن

صحن شاورما مشّكل  أم علي  اسكالوب دجاج قريدس بروفنسال

شاورما تاكوس لحم  مغربية بالدجاج واللحم   كّبة باللبن رقاقات جبنة

حّمص مع شاورما لحمة    كّبة بالصينية   كباب بالطحينية والبرتقال سمبوسك جبنة

حّمص مع شاورما دجاج  ملوخية شامية بالدجاج دجاج محشي روستو مع بطاطا بوريه

برغر برج الحمام

كنافة بالجبنة

مسّببات الحساسية



المكسرات  خردل 

شيش برك محّمرة سلطة الكينوا والكايل

كّبة باللبن الكينوا والكايل دجاج مسّخن

صيادية حّمص مع قاورما وصنوبر مشاوي برج الحمام

كباب خشخاش  حّمص مع صنوبر  مشاوي مشكلة

حلويات مشكلة  مقانق  شيش طاووق

مفروكة طرابلسية راس عصفور  أوصال لحم

عيش السرايا كّبة صاجّية دجاج مسّحب

حالوة الجبن فتة حّمص جوانح دجاج

أم علي  فّتة باذنجان  صحن شاورما دجاج

كفتة بالفرن فتة باذنجان مع الكباب حّمص مع شاورما دجاج

 برياني بالدجاج
خروف محشي صحن شاورما مشّكل

باذنجان وكوسا محشي    دجاج محشي   كوردون بلو باللحم

كوسا و ورق عنب محشي    ملفوف وكوسا محشي  
 دجاج مع صلصة الخردل 

والليمون  

روستو مع بطاطا بوريه

اسكالوب دجاج

مسّببات الحساسية



البيض فول الصويا  السمك القشريات 

قريدس بانيه قريدس جمبو صيادية قريدس بانيه

رقاقات جبنة فيليه سمك مشوي فيليه سمك مشوي قريدس جمبو

سمبوسك جبنة قريدس بروفنسال 

صفيحة بعلبكّية

اسكالوب دجاج

قريدس جمبو

فيليه سمك مشوي

مسّببات الحساسية


