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  الشوربات          
 

 د.ب 2.3 شوربة العدس
Lentil Soup   

  عدس احمر,كرفس,جزر,كزبرة طرية

 

 د.ب 2.9 شوربة الحريرة                                                     
Harira Soup    

  شوربة الحريرة المغربية مع قطع اللحم,حمص,كرفس 
      والكزبرة الطرية                      

  

 السلطات والمقبالت
 

 د.ب 2.7 سلطة القرنبيط المغرب

Moroccan cauliflower salad  
  حمص ، قرنبيط محمص ، فلفل حلو ، سبانخ ، صلصة رأس 

  الهانوت.
  

 د.ب 2.8 سلطة جرجير                                                 
Rocket Salad   

  اوراق جرجير,طماطم مجففة,فجل, بصل ابيض, رمان 
  

 د.ب 2.9  زعلوك
Zaalouk   

صلصة طماطم,ثوم,بهارات,كزبرةبذنجان مشوي ومطبوخ مع    
  

 د.ب 3.9 مزة مغربية
Moroccan Mezze  

  مكونة من التكتوكا,الفول,بقولة,تقدم مع خبز مغربي طازج
  

 د.ب 4.7 مزة مشكلة
Mezze Platter   

  ورق عنب,بابا غنوج,حمص,زيتون متبل,جبنة الفيتا,شمندر 
  مخلل,تقدم مع خبز عربي طازج

  

 د.ب 5.9 ثالثي معجنات مغربية محشية

Trio of Moroccan Stuffed Pastries  
  محشو بالدجاج ، جبنة الفيتا والزيتون ، دجاج شيرموال سيجار.
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وي مشا                             
  

 د.ب 4.8 دجاج كباب      
Chicken Kebab  

  دجاج منقع في توابل مغربية مع زيت زيتون,صلصة الطماطم 
  وخس مشكل

  

 د.ب 4.9 كباب لحم بقر    
Beef Kebab  

   الطماطم صلصة,زيتون زيت مع مغربية توابل في منقع لحم بقر
مشكل وخس   

  

 د.ب 4.9 كباب لحم غنم        
Lamb Kebab  

  لحم غنم متبل بالبهارات المغربية , صلصة الطماطم والخس.
  

مبري مشوي     ج  د.ب 6.1 
Gambas A La Plancha  

مبري مشوي ,خضار مبخرة وقطع بطاطس مقلية مع صلصة ج   
  ليمون الطري

  
مشكل    مشاوي   د.ب 6.3 

Mix Grilled  
مشوي ، كباب ضأن ، كباب دجاج ، كباب لحم و لحم  لحم ضأن مفروم

 مشكل. كفتة مع صلصة الطماطم وخسغنم 
 

  

 د.ب 6.7 ضلع الضأن مشوي              

Lamb Chop   
  اربع قطع من لحم الضأن منقعة في توابل مغربية مع زيت 

  زيتون,صلصة طماطم وخس مشكل
  

 د.ب 7.8 مأكوالت بحرية مشوية           

Grilled Mixed Seafood   
مبري,حبار,هامور,بلح البحر,خضار مبخرة وقطع بطاطس ج   

  مقلية مع صلصة ليمون الطري
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 االطباق الرئيسية                    
  

 د.ب  4.9 طاجين دجاج        
Tagine D’jaj  

جين متبل ومطهي بالطريقة المغربية التقليدية بصلصة اط   
مع اختيار الخبز المغربي أوأرز بالزعفرانبصل تفاية     
  

التقليدي المغربي الكسكس  د.ب 5.2    
Traditional Couscous  

   وحمص خضار مع الدجاج أو الغنم لحم  مع يقدم مبخر كسكس
الجانب على ومرق   

  

 د.ب 5.5 طاجين كفتة       
Tagine Kofta  

  كرات لحم مفرومة مطبوخة مع صلصة الطماطم ، البيض والفلفل.
  

 د.ب 5.5 بسطيلة دجاج
Chicken Pastille  

بصل تفاية ولوز محمر  صلصةبسطيلة دجاج بالطريقة التقليدية مع    
  تزين بمسحوق سكر,قرفة,عسل,لوز

  

 د.ب 5.8 طاجين برقوق
Tagine Barkouk  

ومطهي بالطريقة المغربية بصلصة بصل تفاية مع اختيار  لحم بقر متبل
 الخبز المغربي أو أرز بالزعفران.

 

  

 د.ب 7.4 طاجين سيباس
Tagine Seabass 

 فيليه سمك سيباس متبل بصلصة الكرموال ومطبوخ بالطماطم الطازجة 

 

  وزيت الزيتون البكر,زيتون اخضر , الليمون المحفوظ.
  

 د.ب 5.2 بلدي طاجين

Tagine Beldi  
  لحم غنم متبل و خضروات مطهية , توابل مغربية , الليمون المحفوظ.

  

 د.ب 6.4 بسطيلة مشكلة
Trio of Pastille  

  بسطيلة دجاج,بسطيلة لحم بقر,بسطيلة مأكوالت بحرية
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 سندويشات                          

 د.ب  4.6 حلومي
Halloumi  

  حلومي مشوي ,نعناع طري,قطع طماطم مشوية, معجون زيتون اسود
  

 د.ب 4.9 دجاج
Chicken  

فلفل حلو وبصل أبيض , مايونيزليمون يقدم في  متبلة مع  اجقطع دج   
  خبز مغربي

  

 د.ب 5.5 كفتة لحم
Minced Beef  

  كفتة لحم مشوية على الفحم,خس,خيار,طماطم, هريسة,مع بطاطس 
  مقلية,يقدم في خبز مغربي

  

 بيتزا                                 
 د.ب 4.4 مارغاريتا

Margarita  
الطرية الريحان واوراق الموزاريال وجبنة الطماطم صلصة   

  

الفطر     بيتزا  د.ب 4.9 
Wild Mushroom  

   بري وفطر, طري فطر, الموزاريال وجبنة الطماطم صلصة
   ترفل فطرالكماءة

  

 د.ب 5.0 بيتزا خضار    
Vegetarian Pizza  

الموزاريال,فلفل حلو,فطر طري,قرع  وجبنة الطماطم صلصة   
  اخضر,زعتر بري

  

 د.ب 5.2 كالزوني عشاق لحم
Calzone Meat Lover  

الموزاريال,كفتة لحم بقر,لحم سالمي,شرائح  وجبنة الطماطم صلصة   
  دجاج تركي مقدد,اوراق جرجير,جبن بارمزان,صلصة طماطم حارة

  

 د.ب 5.3 بيتزا ديافوال

Diavola  
الموزاريال,سجق ببروني,زعتر بري وجبنة الطماطم صلصة   

  

 د.ب 5.6 بيتزا دجاج
Pollo  
الموزاريال,دجاج,طماطم مجففة,بصل  وجبنة الطماطم صلصة   

  ابيض,شرائح دجاج تركي مقدد,زعتر بري

  

 د.ب 5.7 بيتزا مأكوالت بحرية
Frutti Di Mare  

الموزاريال,ربيان,حبار,محار,زعتر بري وجبنة الطماطم صلصة   
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 الحلويات والفواكه                         
  

 د.ب 2.9          فستق كريم برولي

Pistachio Crème Brûlée  
  .بيستو فستق وتوت طازج فستق بنكهة الكريمة ،

  

 د.ب 3.3 كالزوني حلوى التفاح
Calzone Dolce Di Mele  

  تفاح مع كرميل وفانيال,كريمة,أيس كريم

  

 د.ب 3.5 ام علي                                     
Um Ali  

  رقائق العجين مع مكسرات من فستق ولوز و كريمة

  

 د.ب 3.5 كعكة الشوكوالطة                  
Chocolate Fondant  

  تقدم مع آيس كريم فانيال

  

 د.ب 3.5 كالسيك تيراميسو                       
Classic Tiramisu  

  كريمة ميسكاربون ,قهوة,بسكويت

  

 د.ب 3.5 كعكة التمر بالطريقة االيطالية     
Dates Semifreddo  
  حلوى الكراميل,مربى برتقال

  
 د.ب 3.5 جوز الهند موس

Coconut Mousse   
  يقدم في أنبوب الشوكوالته. الخفيف ، كيوي مانجوموس جوز الهند 

  
د.ب3.0\د.ب1.7 اختيارتنا من اآليس كريم                   

Our selection of Ice Cream  
  فانيال,فراولة,شوكوالتة,موز

  
د.ب3.0\د.ب1.7 اختيارتنا من المثلجات             

Our Selection of Sorbet  
  نعناع,اناناس

 
 

 

 

 


