
أالفـــــــــطــــــار  
بيض  مقلي اوملت 1 

بيض مقلي : ملح, بهار يقدم مع الخبز  € 6,90

بيض مقلي مع الفطر و يقدم مع الخبز € 7,90
7,90 €

7,90 €

والبصل االخضربيض مقلي مع البقدونس 

 الخبز ويقدم مع 
بهار يقدم مع الخبز ملح، بالجبن:بيض مقلي 

 2 لبنه € 6,50

لبنه مع زيت الزيتون, شرائح خيار والنعنع

و يقدم مع الخبز 

11,50  € طبق من األجبان المشكل 3 

 ال،يرالموزجبنة  الحلوم،شرائح من جبنة  لبنه،

 الخبز  ويقدم معزيتون  بندورة، خيار،

13

6

9

9

9

8



منــــاقيــــش بالزعـــــتر  €  6,00 4 

منــــاقيــــش بالجــــــبن  €  05,7 5 

صــــفيحــة بعلبكية  € 4,90  5 

7,50

8,5



الســـلــطــة
 10 تـــــــــــــــبولــــة €  8,90

نـعـنـع, برغلبــقدونس, بـندورة, بـــصـل, 

حامض و زيت الزيتـــون 

 8,50  11 ــلطة ألفـــتوشـسـ €

ٍخــــس, بندورة, فجل, خيار, بصل أخضر, 

 نعنع, عصير الحامض, فليفلة, بقدونس, 

زيت زيتون و شرائح من الخبز المحمص 

 12  ـطة جبنة الحلوميســـا € 8,50  

جبن الحلومي مع الخس, نعنع, بندورةشرائح 

اللبن فليفلة وصلصه زيتون، خيار،

 13 ســــلطة الـــــفاهـــــيتا € 10,50

شرائــح من الدجاج المشوي مع البـــصـل و الفليفلة  

صلصه اللبن, ذرة وربندورة, خياالمشوي ,خس, 

9

9

12,90



 14 فالفــــــــــل  ســــلطة  8,90€

 بندورة، مع ٍخــــس،اقراص من الفالفل الصغيرة 

 سبقدون فليفلة، نعنع، أخضر،بصل  خيار، فجل،

 صلصه اللبنو

 15 فــــــالدلـــــــفيا ســـاـطة  € 11,90  

شرائــح من لحم الــعجل المشوي مع ,خس   

صلصه اللبنوو فطر , ذرة ربندورة, خيا

 16 ســــلطة مشكله € 7,90  

 أخضر،بصل  خيار، فجل، بندورة، ٍخــــس،

وصلصه اللبن نعنع، ذرة

ألشوربــــــة
شوربة العــــــــــدس 5,90€   18 

الخضارشوربة  5,90€    19 

9

12

8



الباردةألـمــقبالت  
حـــــمص بالطحــينة €  5,50 02  

12  باللحمةحـــمص  € 10,90   

واللوز  لحم العجلحمص بالطحينة مع شرائح 

مع الخبز  والصنوبر يقدم صالمحم

22  بــــابـــــا غــنـوج € 6,50  

قدم وي وزيت الزيتونألمشوي مع الطحينة  الباذنجان

 الخبز مع

 23  مـــــكـــــــــدوس € 5,90  

والفليفلة والثوم بــاذنــجان صغير محشي باللوز 

الخبز ويقدم مع

مــــــســـقعه € 6,90   24 

وصلصة بــــاذنجان مقلي محشي بالـــحمص 

دم ويق صلصة اللبن بالخيار او الــطازجة البندورة

 مع الخــبز

90

11,

9

6

7



 25 ورق عـــنــب بالزيت € 4,90  

 البــقدونس، بندورة، بالرز،ورق العنب المحشي 

مع الخبز والنعنع يقدمالبصل 
 

  6,50  26 لبنه €

شرائح خيار والنعنع الزيتون،لبنه مع زيت 

الخبز ويقدم مع 

 27 صحن زيتــــــون مشكــــــــل  € 4,50

 واكليل الجبل األخضرزيــتـــون مشـــكل بالزعتـر 

اكــســتــرا 
صحن باذنجان او قرنبیط              5,50 € 
رز بـــسمتي ابیض                      € 3,90 
كــاتشب او مایونیز                      € 0,60

9

9



الت الـــــســاخنــةـبـــــــقـألـم

 30 صــحن فــالفـــــــــــل  € 4,90  

حبات من الفالفل المقلية يقدم مع الطحينه و  3

 الخبز 

 31  حــرهــطاطـــا ب € 5,90 

بطاطا مقليه مع الكـزبره و الثوم و الحر االحمر 

 32  ســـودة  دجاج  € 8,50  

انودبس الرم فليفلة البصل،ة دجاج مقلية مع ســـود

 33 عـــرايـــس كـفـتـه € 6,50

شرائــح من الخبز محشي باللحم, بصل و البقدونس
 34  كـــبه مقــليــه  € 6,90  

اقراص مقــليه محشوة باللحم المفروم مع الجوز  3

البصل والصنوبر و

5,40

6,40

10,90

7,90

7,50



 35 ســمبوسك  € 5,50  

والبصلالمفروم  مــحشوة بــاللحمرقــائق 3 

 36 رقـــائــق بالـــجبن  € 5,50  

رقائق محشوة بــجبن الموتزرال و الجبنة البيضاء 3

 37 فــــــطاير   € 4,90 

 بالسبانخمحشوة  فـــطاير 3

 38 حــلومي € 5,90  

شرائـــح من الخبز المحمص محشوة بجبن الحلومي 

و النعنع 

بـــــطاطــا مـــقلــية € 3,90   39 

9

9

6,50

4,5



وصلصة بــــاذنجان مقلي محشي بالـــحمص

 الــطازجة او صلصة اللبن بالخيار  البندورة

 والخــبز مع سلطة  ويقدم مع الرز 

وجـــبات الـــخضار الـــــســاخنــة
 43  باذنـــــــجان باللــــبن والخيار  € 6,90  

والسلطةة اللبن مع صلص باذنجان مشوي  

فــــالفـــــل  € 7,50   44 

 ةسلطة، الطحين حبات من الفالفل المقلية يقدم مع 5

والخبز
 45   صـــحـــن المــقالي € 9,90  

طة سلمع  باذنــجان مقلي مقلي،قرنبيط  حره،بطاطا 

صـــحــن المقبالت المشكل €   16,90 46 

 بالطحينة،تشكيلة متنوعة من المقبالت حمص 

 , مقالي, رقائق بالجبن, فطائر, فالفل ج باباغنو
وسلطة والطحينةسلطة يقدم مع الخبز  عنب،ورق 

 47  صــحـــن مـــســقــعــه € 11,90 

7

8,90

12

17,90

13



الــــــبـــيـــتــزا

 50 بــيـتزا بالخضار  €  09,8

رة, فطر, بصل ذصلصة البندورة, جبن, فليفله,   

 زيتون
 51 بــيـتزا ســـــالمي  8,90€  

 صلصة البندورة, جبن و شرائح السالمي 

 52 بــيـتزا بالدجاج  9,90€  

صلصة البندورة, جبن, فليفله, ذرة, بصل و شرائح 

 من صدر الدجاج 

لـــحــم بالـــعجــيــن  €  05,8 53 

 54   مارغريتابــيـتزا  7,50€  

جبن  البندورة،صلصة   

9

9

11

8,90

8



ـاويــــــــــــــــــــشــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــألــــــ

 60   مشكلمـــشاوي صحن  19,90€  

لحم  طاووق، كفته،من  صحن من المشاوي المشكلة

 بالطحينة،حمص  ثوم،كريم  العجل،الغنم او 

سلطة يقدم مع البطاطا او الرز خبز، حره، صلصة  

الشاورما )دجاج( صــحن  € 11,90  61 

كريم ثوم,  لحم الشاورما على الطريقة اللبنانية, 

حمص بالطحينه, صلصه حره, خبز, سلطة يقدم مع 

 البطاطا او الرز
 62  شــيــش طاووق € 14,50

على الطريقة  قطع من صدر الدجاج المشوي

 ره،ح صلصة ،بالطحينةحمص  ثوم،كريم  ،اللبنانية

 سلطة يقدم مع البطاطا او الرز    خبز،
بالزعـــفرانكـــباب دجــــاج  € 14,50 63 

قطع من صدر الدجاج المشوي بالزعفران , كريم 

ثوم, حمص بالطحينه, صلصه حره, خبز, سلطة يقدم 

 مع البطاطا او الرز

23,90

13,50

17,90

17,90



  14,50   فـــــــاهــيتــا €
46  

وبصل  الفليقةشرائح من صدر الدجاج المشوي مع 

 خبز، حمص حره، صلصة ثوم،كريم  ذرة، المشوي

مع البطاطا او الرز سلطة يقدم بالطحينة،  

56    فـــالدلـــــفـــيا € 14,90   

ر والفط الفليفلةشرائح من لحم العجل المشوي مع 

حمص  ثوم، كريمالفالدلفيا، مع جبن  والبصل

مع البطاطا او  حره، سلطة يقدم صلصة بالطحينة،

 الرز

66  كــــــفتة مـــشوية € 11,90    

على الطريقة  مع بقدونس وبصل لحم مفروم

 ره،ح صلصة بالطحينة،حمص  ثوم،كريم  ،اللبنانية

 سلطة يقدم مع البطاطا او الرز    خبز،

كــباب حـــلبي  € 11,90   67 

 ،اللبنانيةالطريقة  علىونعنع لحم مفروم مع ثوم 

 خبز، حره، صلصة بالطحينة،حمص  ثوم،كريم 

 سلطة يقدم مع البطاطا او الرز

16,90

17,90

15,90

15,90

احم او دجاج



كــباب عـــنتــبلــي  € 11,90 86  

ة على الطريق والفستق الحلبيلحم مفروم مع الجوز 

 ره،ح صلصة بالطحينة،حمص  ثوم،كريم  ،اللبنانية

 سلطة يقدم مع البطاطا او الرز    خبز،

96 كــباب أورفــــــلـــي    € 11,90  

على الطريقة  مع الفليفلة الخضراءلحم مفروم 

, كريم ثوم, حمص بالطحينه, صلصه حره, اللبنانية

خبز, سلطة يقدم مع البطاطا او الرز 
كـــباب بالفليفلة الحاره  € 11,90 70 

على  لحم مفروم مع فلفل حارو بقدونس و بصل

, كريم ثوم, حمص بالطحينه, الطريقة اللبنانية

صلصه حره, خبز, سلطة يقدم مع البطاطا او الرز 

71 اللحــم المشوي غنم او عجل (فتیلھ) قطع من لحم الغنم    15,90 €
على الطریقة اللبنانیة, كریم ثوم, حمص بالطحینھ, 

صلصھ حره, خبز, سلطة یقدم مع 

 

البطاطا او الرز 
 

 

15,90

15,90

15,90

19,90



72 كـــاستــالتـا غنم }ریش غنم{  صحن من ریش الغنم،  18,90€
كریم ثوم، حمص بالطحینة،  صلصة حره، خبز، سلطة 

یقدم مع البطاطا او الرز 
 73 صحن  عـــرایـــس كـفـتـھ  € 13,90

شرائــح من الخبز محشي باللحم، بصل والبقدونس

15,90 € 

سلطة                            
74 أوزي بــلحــم الــغنم )فتیلھ( 

 على الطريقة خلغنم مع الرز المطبوقطع من لحم ا
لبن مع ال والصنوبر يقدمواللوز البازالء  اللبنانية مع

 بالخيار 
14,90 75   كـــباب ھـــــنـــــــدي € 

لحم مفروم  على الطریقة الھندیة و صلصة حره، 
او الرز يقدم مع خبز،

76 كـــباب بالــــــــبــــــاذنــــجا € 13,90
 على الطريقة اللبنانية مع الباذنجان لحم مفروم 

بالطحينة، صلصة حره، خبز، سلطةثوم، حمص 

 يقدم مع البطاطا او الرز 

19,90

15,90

18,90

17,90

16,90



 9,  77 صحن القــریدس المشوي بالزعفران {روبیان}                90€
قريدس حجم كبير مشوي على الطريقة اللبنانية كريم 

ثوم، حمص بالطحينة، صلصة حره، خبز، سلطة 

 يقدم مع رز

 78 سمـــــــك  فیلھ  € 18,90

13,90  €

فیلھ مشویة على الطریقة اللبنانیة مع اللوز والصنوبر 
وصلصة الطحینة، سلطة یقدم مع البطاطا او الرز 

 79 جــوانح دجــــــاج  

قطع من الجوانح المشویة على الطریقة اللبنانیة كریم 
ثوم، حمص بالطحینة، صلصة حره، خبز، سلطة  

یقدم مع البطاطا او الرز   

80   صحن مـــشاوي الصـــحارى  € 57,90

صحن من المشاوي المشكلة 2 سیخ من الكفتة، 2 
طاووق،2 ریش الغنم, 2 لحم الغنم او العجل، كریم 
ثوم، صحن حمص بالطحینة، صلصة حره، خبز، 

صحن سلطة  یقدم مع البطاطا او الرز

21,90

19,90

16,90

59



لصغار  ) € 7,90 81 صحن الشاورما دجاج )
     لحم الشاورما، كاتــــشب، خبز، سلطة یقدم مع 

البطاطا المقلية

 9,90 € 

 10,50 € 

82 ھـــمبرغر 
صحن من الھامبرغر من لحم العجل مع البطاطا 

والسلطة
82 ھـــمبرغر بالجبنة   

صحن من الھامبرغر من لحم العجل والجبن مع 
البطاطا والسلطة

 83 اللحــم المشوي  طلب خاص 

من لحم الغنم  سيخ €  6,00

,06 0 € 

 84 اللحــم المشوي سیخ من لحم  

العجل  

5,50 € 

85 الدجاج المشوي   سیخ 
من صدر الدجاج 

86  شیش كباب  € 4,50

9,50

12,90

13,90

7

7

6,50

6,00

لحم او دجاج

لحم او دجاج



 الحلويات
 91 حـــالوة الجــــبن  6,50€

والفستق مع القشطة  حالوة الجبنقــطعتان من 

  الحلبي

 92 عــــثمليه بالقـــشــطه € 6,50

قطعه عثمليه بالقشطه تقدم ساخنه مع القطر

 93    كـــــــنافـــة بالجــــبن  € 6,50 

كنافة على الطريقة اللبنانية مع الجبن و القطر 

 94  قطع{ 3}بقالوة مشكل   € 5,50  

اللبنانيةعلى الطريقة بقالوه مشكله 

6,90

6,90

6,90



المــشـــروبات الباردة  
3,90 € 0,4 l 2,60 € 0,2 l بيبسي 

3,90 € 0,4 l 2,60 € 0,2 l بيبسي اليت

3,90 € 0,4 l 2,60 € 0,2 l مــيراندا

3,90 € 0,4 l 2,60 € 0,2 l عصير التفاح بالصودا

3,50 € 0,4 l 2,60 € 0,2 l  ماء بالصودا 
3,90 € 0,4 l 2,60 € 0,2 l بيبسي اورانج 
3,90 € 0,4 l 2,60 € 0,2 l ســفن أب 
3,90 € 0,4 l 2,90 € 0,2 l صودا بالحامض 
3,90 € 0,4 l 2,90 € 0,2 l صودا بالزنجبيل 
3,90 € 0,4 l 2,90 € 0,2 l Tonic Water 

 عـــصير
4,90 € 0,4 l 3,30 € 0,2 l عصير المنجا 
4,90 € 0,4 l 3,30 € 0,2 l عصير التفاح 
4,90 € 0,4 l 3,30 € 0,2 l عصير البرتقال 
4,90 € 0,4 l 3,30 € 0,2 l عصير الغريبفوت

4,80 € 0,2 l Red bull 
3,60 € 0,4 l 2,60 € 0,2 l }عيران}لبن رائب

3,80 € 0,4 l 2,80 € 0,2 l عيران}لبن رائب{ بالنعنع

 4,90 € 0,4 l 3,30 € 0,2 l عصير الكرانبري 
4,90 € 0,4 l 3,30 € 0,2 l عصير الكرانبري و التفاح

   5,90 € 0,4 l 3,70 € 0,2 l عصير البرتقال الطازج

3,10

3,10

3,10

3,10

2,90

3,10

3.10

3,10

3,40 €

3,40

4,50

4,50

4,50

4,50

4,10

4,50

4,50

4.50

4,90

4,90



4,90 € 0,4 l    3,30 € 0,2 l  عصير الربابا

2,90 € 0,25 l  زجاجة ماء غازية

2,90 € 0,25 l  زجاجة ماء طبيعية

5,90 € 0,75 l  زجاجة ماء غازية

5,90 €     0,75l زجاجة ماء طبیعیة 

المشروبات الساخنه
 القهوة العربية € 3,50
 ماشياتوقهوة أسبرسو  € 2,90

 قهوة اسبرسو € 2,40   
 قهوة اسبرسو دوبل € 3,90   
 قهوة المانية € 2,90   
 كافي ماشياتو € 3,50

 كابتشينو € 3,90   
 كابتشينو بالكريم  € 4,50   
 كافيه اولى € 3,20   
 شراب الشوكالته مع الكريم € 3,50   
 شراب الشوكالته الساخن € 3,20   
 الشاي العربي مع الهيل € 2,90   
الشاى االسود مع النعنع الطازج € 3,20   

 شاي النعناع االخضر  € 3,20   
 شاي بالحليب € 3,20   

قطعة € 0,60     العسل 

3,40

3,40

6,40

6,40



Sahara    Special 

   
4,90 € 

شاى الواحة } سبيشل{

يشراب الرمان مع النعنع الطازج و الليمون االخضر و السكر الطبيع

3,90 € ICE Tee 

5,50 € 0,4 l صحارى كوكتيل

4,50 € 0,4 l    3,20 € 0,2 l   شراب المانجا و العيران 

3,80 € 0,4 l   2,60 € 0,2 l  شراب العيران 

4,90 € 0,4 l    3,30 € 0,2 l شراب الموز و الكرز

5,90 € 0,4 l    3.50 € 0,2 l 

ليمونادا

 سكر الثلج عنع, حامض, ليمونن




