


ORDERS & DELIVERY / FREE DELIVERY
4409 5238 / 3325 9205

IFTAR MENU
QR95 / person

SOUP
Choice of  soup:

Lentil or Chicken soup

COLD MEZZE & SALAD

Hummus and Tabbouleh

HOT MEZZE
Batata harra

MAIN COURSE

 Choice of  daily special

DESSERTS & BEVERAGES 
Ramadan dessert

Ramadan juices &
Water

قائمة ا�فطار
95 ر.ق للشخص الواحد

الشوربة
اختيارك من الشوربة

العدس أو الدجاج

المزات الباردة والسلطة
حمص و تبولة

المزات الساخنة
بطاطا حارة

الطبق الرئيسي
اختيارك من الطبق اليومي

الحلويات والمشروبات
حلويات رمضانية

عصائر رمضان و مياه معدنية 



FAMILY IFTAR MENU
MENU FOR 2

QR320
SOUPS

Lentil Soup
Chicken Soup

COLD MEZZE & SALADS 

Hummus, Warak enab,
Moutabal, Fattosh, Tabbouleh

HOT MEZZE

Batata harra, Kibbeh akraas ,
Cheese rolls

MAIN COURSE

(Your choice of  2 main courses)
 Mixed grill or Daily special

DESSERTS & BEVERAGES 

Ramadan dessert
Ramadan juices & Water

قائمة االفطارالعائلية
باقة عائلية خاصة تكفي 2 أشخاص

320 ر.ق
الشوربة
العدس
الدجاج 

المزات الباردة و السلطة
حمص, ورق عنب, متبل,

فتوش, تبولة

المزات الساخنة
بطاطا حارة, كبة أقراص, 

رقاقات بالجبنة

الطبق الرئيسي
اختيارك  لطبقين من

المشاوي مشكلة أو الطبق اليومي

الحلويات والمشروبات
حلويات رمضانية

مشروبات رمضانية و مياه معدنية

ORDERS & DELIVERY / FREE DELIVERY
4409 5238 / 3325 9205



FAMILY IFTAR MENU
MENU FOR 5

QR900
SOUPS

Lentil Soup, Chicken Soup

COLD MEZZE & SALADS

Hommos, Mutabal, Warak Enab,
Msakaet betinjan, Fattosh,

Tabbouleh, Shamandar Salad

HOT MEZZE
Batata hara, Batata maklia, Cheese 
rolls, Arayes kafta, Fatyer spinach, 

Jawaneh djaj provencal 

MAIN COURSES
(Your choice of  5 main courses)

 Mixed Grill or Daily Special

DESSERTS & BEVERAGES

Ramadan desserts
Hot beverages,

Ramadan juices & Water

قائمة االفطارالعائلية
باقة عائلية خاصة تكفي 5 أشخاص

900 ر.ق
الشوربة

العدس, الدجاج 

المزات الباردة والسلطة
حمص, متبل, ورق عنب,

مسقعة باذنجان,
تبولة, فتوش, سلطة شمندر

المزات الساخنة
بطاطا حرة,رقاق جبنة, بطاطا مقلية,

جوانح بروفينسال, فطائر سبانخ,
عرايس كفته

الطبق الرئيسي
اختيارك  لخمسة أطباق من

المشاوي مشكلة أو الطبق اليومي

الحلويات والمشروبات
حلويات رمضانية,
مشروبات ساخنة

مشروبات رمضانية, مياه معدنية 

ORDERS & DELIVERY / FREE DELIVERY
4409 5238 / 3325 9205



ORDERS & DELIVERY / FREE DELIVERY
4409 5238 / 3325 9205

SUHOOR FAMILY MENU
MENU FOR 4

QR450
Dates & Apricots

Honey, Jam & Butter

COLD MEZZE
Zaatar w zeit, Cheese platter, 

Shanklish, Hummus & Labneh

HOT MEZZE & MANAKISH
Foul, Falafel, Fatet hummus, 
Cheese & vegetables omelet, 
Zaatar manakish & Cheese 

manakish

DESSERT & BEVERAGES
Knafeh cheese

Hot beverages, Ramadan juices
& Water

قائمة السحور
450 ر.ق تكفي §ربعة أشخاص

تمر و مشمش مجفف
عسل, مربى و زبدة

المزات الباردة
زعتر وزيت, طبق جبن مشكل, 

شنكليش, حمص و لبنه

المزات الساخنة و المناقيش 
فول مدمس, فالفل, فتة حمص, 

اومليت بيض (جبن و خضار)
زعتر صاج و جبنة  صاج

الحلويات والمشروبات
كنافة بالجبن

مشروبات رمضانية, مياه معدنية 
,مشروبات ساخنة


