
قائمة الوجبات اليومية لألسبوعني األول والثالث

Daily Dish for First and Third Week of the Month

QR 125
Saturday السبت

  شرحات بالفول والرز
  Sliced beef steak & green fava beans with yogurt & served with rice

Sunday االحد
فاصولياء حب بالبندورة مع املوزات ورز بالشعيرية 

White beans cooked with tomato sauce,
lamb shanks & served with vermicelli rice

Monday االثنني
ملوخية شامية بالدجاج مع الرز بالشعيرية

(Molokhai) Braised & served with vermicelli rice

Tuesday الثالثاء
  أرز بخاري مع دجاج مشوي 

Steamed rice & Grilled chicken  

Wednesday االربعاء
  صيادية بسمك الهامور

  (Sayadia) Hamour fish fillet cooked with rice

Thursday اخلميس
  داوود باشا بالبندورة

  Lamb meatballs cooked in tomato sauce & served with rice

Friday اجلمعة

Contains Nuts
يحتوي على مكسرات

Spicy
حــــار

Vegetarian
نبـــاتي



  أرضي شوكي مع اللحمة
  Stuffed artichoke with lamb minced meat & served with white rice   

قائمة الوجبات اليومية لألسبوعني الثاني والرابع
Daily Dish for Second and Fourth Week of the Month

QR 125

Saturday السبت
شيخ املحشي )كوسا باللنب(

Stuffed baby marrow with lamb minced meat cooked with yogurt

Sunday االحد
رز بالفول باملوزات

Rice cooked with green fava beans & lamb shanks

Monday االثنني
منزلة باذنجان باللحمة مع الرز األبيض

Stuffed eggplant with lamb minced meat served with white rice

Tuesday الثالثاء
 أرز بخاري مع لحم غنم

Steamed rice & Lamb meat

Wednesday االربعاء
    مقلوبة باذنجان بلحم الغنم واللنب بخيار

Makloba (rice cooked with lamb shanks & eggplant )
served with yogurt & cucumber 

Thursday اخلميس
 أوزي

        Rice & peas with lamb shanks coated with filo pastry

Friday اجلمعة
Contains Nuts
يحتوي على مكسرات

Spicy
حــــار

Vegetarian
نبـــاتي



SOUP OF THE DAY QR  الـــشـــــوربــــــــات

Lentil Soup 30 شوربة العدس

Vegetable Soup 30 شوربة الخضار

Onion Soup 40 شوربة البصل

Soup of the Day 35 شوربة اليوم 

SALADS QR الـسـلـطـات
Tabbouleh 35 تبولة

Fattouch 35 فتوش

Rocca Salad 35 سلطة جرجير

Zaatar with White Cheese 35 زعتر أخضر مع الجبنة البيضاء

Orient Pearl Salad 35 سلطة لؤلؤة الشرق 

Oriental Salad 35 سلطة شرقية

Contains Nuts
يحتوي على مكسرات

Spicy
حــــار

Vegetarian
نبـــاتي



COLD APPETIZERS QR مــقــبــــالت بــــــــاردة

Harrak Esbao
Olive oil, green coriander,
fried onion & spicy potato

30 حراق اصبعو
عدس، زيت زيتون،
كزبرة خضراء وبصل مقلي  

Diced Potato
Red pepper paste

30 بطاطا حرة
مكعبات بطاطا مقلية ومعجون الفلفل األحمر

Hommos 30 حمص

Hommos Beiruty
Parsley & garlic

30 حمص بيروتي
حمص، بقدونس وثوم

Hommos with Cumin 30 حمص مع الكمون

Baba Ghanouj 30 باباغنوج

Mutabal 30 متبل

Chanklish
Dried labneh, spices, zaatar, 

tomatoes & dry onion

30 شنكليش
لبنة مجففة، بهارات،
زعتر بندورة مقطعة وبصل

Garlic Mayonnaise 20 مايونيز بالثوم

Mousakkaa Eggplant
Assorted vegetables & olive oil 30 مسقعة باذنجان

تشكيلة خضار مطبوخة بزيت الزيتون

Habra Nayeh
Lamb raw red minced meat 70 هبرة نية

لحم غنم ضان ني مفروم

Contains Nuts
يحتوي على مكسرات

Spicy
حــــار

Vegetarian
نبـــاتي



Kebbeh Nayeh
Lamb raw red minced meat & 

crushed wheat

70 كبة نية
لحم غنم ضان ني مفروم والبرغل

Hommos with Mouhamara 35 حمص مع املحمرة

Yalanghi Vine Leaves
Stuffed with rice &

vegetables with olive oil

35 يالنجي
ورق عنب محشو، أرز، خضار،
وزيت زيتون

Labneh with Garlic
Labneh, crushed garlic,

dry mint & olive oil

30 لبنة متومة
لبنة، ثوم مطحون، نعنع
جاف وزيت زيتون

Mixed Pickles 25 مخلل مشكل

Vegetables Platter
(Served for more than two persons)

50 جاط خضار
)يقدم ألكثر من شخصني(

Sabanekh Bel Zayt
Spinach, olive oil &

fried onion

30 سبانخ بالزيت
سبانخ طازجة، زيت زيتون تقدم
 وبصل مقلي  

Fasoliya Bel Zayt
Green beans, olive oil &

fried onion

30 فاصولياء بالزيت
فاصولياء خضراء طازجة، زيت زيتون 
وبصل املقلي

Bamyeh Bel Zayt
Okra, olive oil &
green coriander

30 بامياء بالزيت
بامياء طازجة، زيت
زيتون وكزبرة خضراء

Foul Mouala
Green beans, garlic, onion &

green coriander

30 فول مقال
فول أخضر طازج، ثوم،
بصل وكزبرة خضراء

Contains Nuts
يحتوي على مكسرات

Spicy
حــــار

Vegetarian
نبـــاتي



HOT APPETIZERS QR مقبـــالت ســاخـنـــة

Jawaneh Moutafayeh
Spiced chicken wings,

lemon juice & garlic

35 جوانح دجاج مطفاية
جوانح دجاج، بهارات،
ثوم وعصير ليمون

Toshka
Grilled arabic bread stuffed with 
minced lamb meat & red pepper 

35 توشكا
خبز عربي، لحم غنم مفروم،
وفلفل أحمر

Arrayes Soujok
Spice lamb meat & pickles 

45 عرايس سجق
لحم غنم ومخلل

Allaye Tomato
Lamb, tomato sauce,

onion & green pepper 

50 قالية بندورة
لحم غنم، صلصة بندورة،
بصل وفلفل أخضر 

Orient Pearl Soujok
Arabic bread rolls stuffed

with spiced lamb meat

50 سجق لؤلؤة الشرق
خبز عربي، لحم غنم،
وبهارات

Kebbeh Hames (per piece) 13 كبة مقلية )بالقطعة(

Kebbeh Mashwya (per piece) 25 كبة مشوية )بالقطعة(

Kebbeh Mabroomeh 40 كبة مبرومة

Kebbeh Sajieh (per piece) 45 كبة صاجية )بالقطعة(

Moufaraket Potato
Diced potato sautéed with

minced lamb meat & onion

35 مفركة البطاطا باللحمة
مكعبات بطاطا، لحم
غنم وبصل 

Moufaraket Mushroom
Fried mushroom &
minced lamb meat

40 مفركة الفطر باللحمة
فطر مقلي ولحم غنم

Contains Nuts
يحتوي على مكسرات

Spicy
حــــار

Vegetarian
نبـــاتي



Maajouka
Lamb meat kabab stuffed

with cheese & pistachio 

40 معجوقة
 لحم غنم،
جبنة وفستق حلبي
 

Dajaj Mousakhan
Sajj bread stuffed with chicken, 

onion, sumac rolled & grilled

45 دجاج مسخن
خبز صاج، دجاج،
بصل وسماق

Hommos Bel Lahmeh
Hommos topped with fried

minced meat & pine seed

45 حمص باللحمة
حمص، لحم مفروم
 وصنوبر

Hommos Bel Soujok
Hommos with spice

minced meat

40 حمص بالسجق
حمص، لحم مفروم
وبهارات

Orient Pearl Potato
Fried potatoes & special spices

35 بطاطا لؤلؤة الشرق
قطع بطاطا مقلية بهارات الشيف الخاصة

Orient Pearl Nakanek
Meat sausage,

lemon juice & garlic

55 نقانق لؤلؤة الشرق
نقانق لحم، عصير ليمون
 وثوم

Chicken Liver
Sautéed chicken liver, garlic & 

pomegranate paste

45 سودة دجاج مع دبس الرمان
سودة دجاج، ثوم ودبس الرمان

Lamb Liver
Lamb liver, garlic &
pomegranate paste

55 سودة غنم مع دبس الرمان
سودة غنم، ثوم ودبس الرمان

 Fried Potato 30 بطاطا مقلية

 Orient Pearl Beeda Bel Soujok
Stuffed pie, vegetables, cheese & 

spiced minced lamb meat

45 بيدا بالسجق )لؤلؤة الشرق(
فطيرة خضار، جنب
 ولحم غنم

Fatayer (per piece)
Spinach, cheese or meat

10 فطاير مشكلة )بالقطعة(
سبانخ، جبنة، لحمة

Contains Nuts
يحتوي على مكسرات

Spicy
حــــار

Vegetarian
نبـــاتي



CHEF SPECIALTY QR إختصــاصــات الشـيــف

Bourghol Bel Hommos Wheat
Chickpeas & special oil

90 برغل بالحمص
برغل، حمص وخلطة زيوت خاصة

Bourghol Bel Banadoora
Wheat, tomatoes & special oil

90 برغل بالبندورة
برغل، بندورة وخلطة زيوت خاصة 

Sharhat Moutafayeh
Grilled meat steak, mushrooms, 

potatoes & garlic lemon juice

125 شرحات لحم مطفاية
شرائح لحم، فطر،
بطاطا، عصير ليمون وثوم

Kebbeh Labaniyeh
Yoghurt & white rice

125 كبة لبنية
أقراص كبة، لنب وأرز أبيض

Warak Enab
Stuffed grape leaves & lamb chops

125 ورق عنب مع الريش
ورق عنب محشو وريش غنم

Kabab Hindi Kabab
Tomato, onion,

green pepper & white rice

110 كباب هندي
كباب بالبندورة،
بصل، فلفل أخضر وأرز أبيض

Contains Nuts
يحتوي على مكسرات

Spicy
حــــار

Vegetarian
نبـــاتي



FROM OUR
CHARCOAL GRILL

QR مــن مشـوي الـفـحـم

Shish Tawouk
Chicken breast, olive oil,

chili paste & garlic

80 شيش طاووق
قطع من صدر الدجاج،
زيت زيتون، معجون الفلفل وثوم 

BQQ Chicken
Half chicken, olive oil,

chili paste & garlic

90 دجاج مشوي علي الفحم
نصف فروج، زيت زيتون، 
معجون الفلفل والثوم

Meat Skewers
Grilled lamb, grilled onion, tomato 

& pepper. 

90 شقف مشوية
شقف غنم مشوية مع بصل،
 فلفل وبندورة  

Grilled Lamb Chops
Lamb Chop served with grilled 

onion & pepper 

110 ريش غنم مشوية
ريش أضالع غنم مقدمة مع البصل 
والفلفل املشويني

Mix Grill
Lamb, chicken kabab,

lamb loin & shish tawouk

120 مشاوي مشكلة
تشكيلة من كباب الغنم، كباب الدجاج، 
الشيش طاووق وشقف الغنم

Grilled Lamb Liver 100 سودة غنم مشوية

Contains Nuts
يحتوي على مكسرات

Spicy
حــــار

Vegetarian
نبـــاتي



TURKISH KEBAB QR كباب على الطريقة التركية

Ali Nasik Kebab
Lamb kebab, eggplant & yogurt

90 كباب علي نازك
كباب غنم، باذنجان مشوي ولنب

Iskandar Kebab
Lamb kebab, yogurt,

tomato sauce & turkish bread 

90 كباب اسكندر
كباب غنم، لنب، صلصة
بندورة وخبز تركي

Yogurt Kebab
Lamb kebab & yogurt

80 كباب باللنب
كباب غنم مع اللنب

Eggplant Kebab
Lamb kebab & eggplant

90 كباب باذنجان
كباب غنم مع الباذنجان املشوي

Tomato Kebab
Lamb kebab & grilled tomato

80 كباب بالبندورة
كباب غنم مع قطع البندورة املشوية 

Ourfalli Kebab
Lamb Kebab with grilled onion 

& pepper

85 كباب اورفلي
كباب غنم مع البصل
والفلفل املشويني

Adana Kebab
Lamb kebab, bell pepper &

hot chili paste

80 كباب أضنه
كباب غنم، الفليفلة
ومعجون الفلفل الحار

Garlic Kebab
Lamb kebab, garlic,

parsley & bell pepper

80 كباب بالثوم
كباب غنم، ثوم، 
بقدونس وفليفلة

Chicken Garlic Kebab
Chicken kebab, garlic & spices

80 كباب دجاج بالثوم
 كباب دجاج، ثوم وبهارات

Chicken Pistachio Kebab
Chicken kebab & pistachio

90 كباب دجاج بالفستق الحلبي
كباب دجاج مع الفستق الحلبي 

Soujouk Kebab 90 كباب السجق

Contains Nuts
يحتوي على مكسرات

Spicy
حــــار

Vegetarian
نبـــاتي



FROM OUR ARABIC OVEN QR مـــن الــفــرن الــعربــي

Lahmeh Bel Seneyeh with 
Banadoora (two persons)
Baked minced lamb meat,

onion & tomatoes 

140 لحمة بالصينية مع البندورة  
)لشخصني(
لحم غنم مفروم، 
بصل وبندورة  

Lahmeh Bel Seneyeh with Tarator
(two persons)

Baked minced lamb meat
onion & tarator 

145 لحمة بالصينية مع الطرطور 
)لشخصني(
لحم غنم مفروم، بصل
وطرطور  

Sharhat Bel Ajeen 
Arabic bread, lamb

steak served with yogurt

90 شــرحـات بــالــعــــجني
شرائح لحم  تقدم مع خبز عربي
 مع شرائح لحم تقدم مع لنب

Lahmeh Mjarmashe Bel Ajeen 
Arabic bread, lamb meat,

onion, green pepper &
tomato served with yogurt

90 لحمة مجرمشة بالعجني
خبز عربي، لحم غنم مقطع، بصل،
فلفل أخضر وبندورة،
تقدم مع لنب 

Safiha Bel Banadoora 
Arabic bread, minced lamb meat, 

tomato, onion & pomegranate paste 

90 صفيحة بالبندورة
خبز عربي، لحم غنم مفروم، بندورة،
 بصل ودبس الرمان

Safiha Bel Laban 
Arabic bread, minced lamb meat, 

& pomegranate paste
served with yogurt 

90 صفيحة باللنب
خبز عربي، لحم غنم مفروم،
 دبس الرمان تقدم مع لنب 

Contains Nuts
يحتوي على مكسرات

Spicy
حــــار

Vegetarian
نبـــاتي



SWEETS QR الحلويات
Orient Pearl Kunafa 50 كنافة لؤلؤة الشرق

Homemade Arabic Sweets 90 حلويات شامية مشكلة )صنع محلي(
Balouza 35 بالوظة

Riz Bel Halib 35 رز بالحليب
Mouhalabiyeh with Honey 40 مهلبية مع العسل

Kishket Al Foqara 35 كشكة الفقراء
Aych El Sarayia 35 عيش السرايا

Syrian Ice-Cream 40 بوظة شامية
Assorted Ice-Cream 30 بوظة مشكلة

Candy with Ice-Cream 40 غزل البنات مع البوظة )لحية الشايب(
Fruits Platter for two persons 50 جاط فواكه موسمية يقدم لشخصني  

HOT BEVERAGES QR املشروبات الساخنة
Espresso 25 اسبريسو

Espresso Double 35 اسبريسو دوبل
Espresso Macchiato 25 اسبريسو ماكياتو

Café Latte 30 قهوة التيه
Cappuccino 30 كابوتشينو
Mochaccino 30 موكاتشينو

Nescafé 30 نسكافيه
Turkish Coffee 25 قهوة تركية

White Coffee 20 قهوة بيضاء
Cinnamon Tea 25  شاي بالقرفة 
Tea with Mint 25 شاي بالنعناع

 Ginger Milk & Walnuts 25 زنجبيل مع الحليب والجوز 
Ginger Lemon & Cinnamon 25 زنجبيل بالليمون والقرفة



COLD BEVERAGES QR املشروبــات البـــاردة
Jellab 30 جـــالب

Tout Chamy 30 توت شــامي
Kamar El Din 30 قمر الـــدين

Tamr Hindi 30 تمرهنـــدي

FRESH JUICES QR عصاير طبيعية
Orange Juice 30 عصير برتقال

Apple Juice 30 عصير تفاح
Carrot Juice 30 عصير جزر

Mango Juice 40 عصير مانغو
Pineapple Juice 30 عصير أناناس

Kiwi Juice 30 عصير كيوي
Strawberry Juice 35 عصير فريز

Avocado Juice 40 عصير أفوكادو
Pomegranate Juice 45 عصير رمان

 FRESH NATURAL
COCKTAILS

QR كوكتيل طبيعي

Lemonade 30 ليموناضة

Lemonade with Mint 35 ليموناضة مع النعناع

Rabbit - Orange & Carrot 30 رابيت - برتقال وجزر
Hawaii - Mango & Pineapple 40 هاواي - أناناس ومانغو

Tango - Apple & Kiwi 35 تانغو - تفاح وكيوي
Tropical -

Banana, Strawberry & Mango
40 تروبيكال -

موز، فريز ومانغو
Avocado with Strawberry 40 افوكادو مع الفريز

Airan 25  لنب عيران



MINERAL &
SPARKLING

QR املياه الطبيعيه
والغازية

Mineral Water Big 20 مياه معدنية كبير

Mineral Water Big (Evian) 35 مياه معدنية كبيرة )إيفيان(

Mineral Water Small 10 مياه معدنية صغيرة

Soft-Drinks (Cola, 7-Up, etc.) 15 مشروبات غازية

Red Bull 30 ريدبول

Perrier 20 بيرييه

San Pellegrino 30 سان بيليغرينو

Non-Alcoholic Beer 30 بيرة خالية من الكحول

Ice Tea Lemon 25 شاي ليمون مثلج

IceTea Peach 25 شاي دراق مثلج

SHISHAS QR النرجيلة 
Two Apples Shisha 95 شيشة معسل تفاحتني

Grape Shisha 95 شيشة معسل عنب

Grape with Mint Shisha 95 شيشة معسل عنب مع نعناع

Lemon with Mint Shisha  95 شيشة معسل ليمون مع نعناع

Strawberry Shisha 95 شيشة معسل فريز

Shisha Ajami 110 شيشة عجمي

Shisha Zaghlol 125 شيشة زغلول

Fresh Shisha 220 شيشة فريش

Al Fakher Al Dahabi 130 شيشة فاخر الذهبي


