
 

 المقبالت الساخنة
 8.000                                        حمص باللحمة                        

 مع اللحمة المقلية

 7.000                                    جوانح بروفينسال                           
 مقلية مع عصير الليمون و الثوم

 7.000                                           حلوم                                 
 جبنة حلوم مشوية

 12.000                                           بيض غنم                        
 مقلية على طريقة الشيف

 12.000                                راس عصفور                               
 لحمة مقلية مع البصل وصلصة الديمي غالس

 7.000                                      جبنة بانيه                               
 جبنة الفيتا المقرمشة

                       8.000                                               لسانات                         
 قطع لسان مقلي مع عصير الليمون

 5.000                                            بطاطا مقلية                       
 اصابع البطاطا المقلية

 5.000                                       بطاطا حارة                              
 الكزبرة والصلصة الحارة طا المقلية معقطع البطا

       4.000                                       رقاقات مقلية                          
 رقاقات الخضار او الجبنة

 8.000                                                   جوانح بانيه                 
  جوانح الدجاج المقرمشة

 5.000                                                                            بليلة
 حبوب الحمص المسلوقة

 5.000                                          فول نابت                           
 حبوب الفول المسلوقة

All prices are in Iraqi dinar and subject to 10% service charge   



 

 الباردة المقبالت
 5.000                                                     حمص                        

 حمص مطحون والطحينة

 مع زيت الزيتون

 5.000                                            متبل                                  
 باذنجان مشوي والطحينة

 الزيتونمع زيت 

 5.000                                                   كشكة                            
 لبنه مع الجوز

 والبرغل

 5.000                                                          لبنه مع الثوم          
 وزيت الزيتون تقدم مع النعناع

 5.000                                                                      عنب ورق
 محشية بالرز والخضار

 وعصير الليمون

 8.000                                    صحن الجبنة                              
 البيضاء والصفراء تشكيلة من االجبان

                                         10.000                          صحن لحوم                                      
 تشكيلة لحوم باردة

 6.000                                          كبيس                                  
 مشكل من الخضار المخلل

 6.000                                   واخضر                    زيتون اسود 
 تقدم مع زيت الزيتون

 

 
All prices are in Iraqi dinar and subject to 10% service charge 



 

 المشاوي

 14.000                                          مشوي مشكل                        
 شقف طاووق كباب مع الخضار المشوية

 16.000                                           لحمة مشوية                        
 سيخ لحم غنم مشوي على الفحم مع الخضار

 16.000                                                         ريش غنم               
 اضالع غنم مشوية على الفحم مع الخضار

 12.000                                                                  طاووق       
 سيخ صدر دجاج مشوي على الفحم

 12.000                                                               كباب عراقي  
 لحم غنم مفروم مشوي على الفحم مع الخضار

 12.000                               كباب اورفلي                                 
 يقدم مع الباذنجان والبندورة والبصل المشوية

 12.000                              كباب خشخاش                                
 يقدم مع صلصة البندورة الحارة

 12.000                                   كباب كالسي                              
 يقدم مع الجرجير

 10.000                                               كباب دجاج                     
 صدر الدجاج المفروم مشوي على الفحم

 12.000                                         كباب دجاج بالمكسرات            
 يقدم مع الخضار المشوية

 10.000                                          عرايس كفتة                        
 غنم مفروم داخل الخبز العربي لحم

 12.000                                                     توشكا                      
 لحم غنم مفروم مع الجبنة داخل الخبز العربي

 10.000                                    نص دجاجة                               
 الفحم نص دجاج مشوي على

  8.000                                                                          دجاججوانج 
 جوانح الدجاج المشوية على الفحم

All prices are in Iraqi dinar and subject to 10% service charge 



 

 االطباق االيطالية

 البيتزا
 8.000                                               مارغريتا                           

 مع الصلصة و جبنة البرميزان

 10.000                               الفطر                                             
 الفطر وجبنة البرميزان

 14.000            الدجاج                                                            
 صدر الدجاج وجبنة البرمزان

 12.000                                  السالمي                                      
 شرائح السالمي وجبنة البرميزان

 14.000                 لحم غنم                                                     
 لحم الغنم وجبنة البرميزان

 10.000                                     فيردوري                                   
 الخضار و جبنة البرميزان

 

 

  الباستا
 

 9.000                                                     سباكيتي نابوليتان       
 لخضار الحارةمع ا

 12.000                      سباكيتي بولونيز                                     
 مع اللحمة  و صلصة البندورة

 12.000                        فوتوتشيني الفريدو                                
 صدر الدجاج مع الصلصة البيضاء

 12.000                                                    بيني بيستو                 
 مع صلصة الريحان

 

All prices are in Iraqi dinar and subject to 10% service charge   



 

 السلطات

 5.000                                                                 فتوش             
 بندورة خيار خس زيتون فجل بصل

 وصلصة الخل المحمص العربيالخبزمن فوقها  و

 4.000                                              شرقية                              
 مع عصير الليمون خيار بندورة خس

 5.000                                                                                   جاجيك

 الخس او الخيار
   لكم االختيار

 5.000                                                الملفوف                           
 الذرة عصير ليمون و زيت الزيتون ملفوف مع حبوب

 5.000                                ارمنية حارة                                     
 مع صلصة حارة خس بندورة خيار

 8.000                                                     القيصر والدجاج              
 زانخس والجوز مع جبنة البرم

 وصلصة االنشوة

 7.000                                                                جرجير           
 وصلصة الليمون و زيت الزيتون        بندورة وبصل مع السماق

 8.000                                       يونانية                                   
 خس خياربندورة 

 وجبنة الفيتا والصلصة المميزة

 5.000                                                          باذنجانية              
 باذنجان مقلي خيار بندورة

 فلفل اخضر والكتشب

All prices are in Iraqi dinar and subject to 10% service charge   
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