المزات
Mezzeh
جاط كبير من الخضر الشرقية
تشكيلة من الخضروات الموسمية الطازجة
 درهم70
Jat khodra oriental crudités
Assorted platter of fresh seasonal vegetables
AED 70

حمص
حمص طازج مسلوق ومطحون بالطحينة
 درهم40
Hommous (V)
Velvety puree of chickpeas and tahina sauce
AED 40

متبل
باذنجان مشوي مع صلصة الطحينة
 درهم40
Moutabel (V)
Hearty dip of grilled eggplant with tahina sauce
AED 40

تبولة
سلطة البقدونس المقطع بشكل ناعم والنعناع مع طماطم طازجة
 زيت زيتون وعصير ليمون، برغل،نعناع مطحون
 درهم40
Tabouleh (V)
Salad of finely chopped parsley, tomato, onion, crushed wheat and
lemon olive oil dressing
AED 40

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

فتوش
، زيت زيتون، أعشاب طازجة،سلطة الطماطم والخيار
 دبس الرمان مع خبز عربي مقلي،خل

 درهم40
Fattoush
Tomato, cucumber, oriental herbs, Arabic toasted bread and pomegranate
sauce
AED 40
سلطة جرجير
 دبس الرمان، البصل، الطماطم،أوراق روكا
 درهم40
Rocket salad
Rocket leaves, tomato, onion, and sumac pomegranate molasses
AED 40

شنكليش
 طماطم وزيت الزيتون،جبن مفتت مع البصل
 درهم40
Shanklish (V)
Aged crumbled cheese with tomatoes, onion, parsley and olive oil
AED 40

هندبة بالزيت
 مع الليمون والبصل المقلي, زيت زيتون, هندبة
 درهم40
Hendbah bel zeit (V)
Sautéed dandelion in olive oil, lemon and fried onion
AED 40

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

ورق عنب بالزيت
 نعناع وبقدونس، طماطم،ورق عنب محشي باألرز المبهر
 درهم40
Warak enab bil zeyte (V)
Poached grape leaves stuffed with chopped parsley, onion, mint and rice
AED 40

لبنة بالنعناع
لبنة مع أوراق النعناع والقليل من زيت الزيتون
 درهم40
Labneh with mint
Drained yoghurt with mint, drizzle with olive oil
AED 40

لوبية بالزيت
لوبيا خضراء طرية مع طماطم وثوم وبصل وزيت الزيتون
 درهم40
Lubia bil zaite
Tender green beans with tomato, garlic and onion
AED 40

مخلل خاص مشكل
مخلالت خضار لبنانية مشكلة
 درهم40
Assorted arabic pickles (V)
Pickled vegetables, cucumber, turnip, chili and cauliflower
AED 40

بابا غنوج
 والنعناع، البقدونس، الطماطم،باذنجان مشوي مع البصل
 درهم40
Baba ganouge
Grilled eggplant, tomato, capsicum, onion and garlic puree
AED 40

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

حمص بيروتي
حمص طازج مسلوق ومطحون بالطحينة والبقدونس
 درهم40
Hommous Beirut (V)
Velvety puree of chickpeas tahini sauce and chopped parsley
AED 40

سلطة الخرشوف
 الليمون, زيت زيتون, زعتر, جرجير,قلب الخرشوف
 درهم50
Fresh hearts artichoke
Served with lemon and olive oil
AED 50

سلطة الشمندر
الزعتر و البصل مع صلصة الليمون,مع أوراق الجرجير
 درهم45
Beetroot salad
Rocket leaves, zaatar and onion olive oil
AED 45

سلطة النافورة
 نعناع وبقدونس مغطس في ليمون وزيت زيتون، فلفل أخضر، خس، طماطم،سلطة مفرومة من خيار
 درهم40
Al Nafoorah salad
Minced salad of cucumber, tomato, lettuce, green chili, mint and parsley
tossed in a light lemon
AED 40
محمرة
 فتات الخبز وزيت الزيتون والتوابل الخاصة، الثوم، الفلفل الحلو، الفلفل الحار،مطحون الجوز مع البصل
 درهم45
Mohamarah (V) (N)
Ground walnut with onion, chili, capsicum, garlic, breadcrumbs, olive oil
and oriental spices
AED 45

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

أطباق اللحم النية
Raw meat dishes
كبة نية
لحم عجل طازج مفروم بالبرغل وزيت الزيتون
 درهم60
Kebbeh nayeh
Raw prime cut of beef, crushed wheat, spices and onions
AED 60

كبة أورفلي
لحم عجل شرقي طازج ومبهر مع القمح المطحون
 درهم60
Kebbeh orfaly
Oriental spiced fresh minced beef with crushed wheat
AED 60

كبة النافورة
لحم عجل طازج مفروم بالريحان والفلفل الحار
 درهم65
Al Nafoorah kebbeh
Freshly minced beef, basil and chili
AED 65

هبرة نية
لحم عجل مفروم
 درهم60
Habra nayeh
Freshly minced beef, onion and Lebanese spices
AED 60

كبة فراكه
لحم عجل طازج مفروم مع البرغل والفلفل الحار
 درهم60
Kebbeh Frakeh
Freshly minced beef, crushed wheat and Lebanese spices
AED 60

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

الشوربات

Soups

شوربة عدس
شوربة العدس بالكمون و زيت الزيتون مقدمة مع الخبز اللبناني المحمص
 درهم45
Lentil soup (V)
Red lentil, coriander, olive oil, fresh lemon, and onion served with crispy
bread
AED 45

شوربة دجاج
شوربة دجاج والكزبرة الطازجة
 درهم45
Chicken soup
Cream of chicken soup with diced chicken and fresh coriander
AED 45

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

المزات الساخنة
Hot mezzeh
(مك) حمص النافورة
حمص مطحون مع الصنوبروالكمون
 درهم50
Al Nafoorah hommous (N)
Chickpeas dip with roasted pine seeds and cumin
AED 50

حمص قاورما
الحمص هريس مع طحينة وعصير الليمون وزيت الزيتون يقدم مع شرائح
أو مكعبات لحم الضأن المتبل
 درهم60
Hummous qawarma (N)
Chickpea puree, lemon juice and olive oil
served with sliced or diced marinated lamb
AED 60

رقاق الجبن
عجينة محشوة بالجبن العكاوي ومقلية بالزيت
 درهم50
Cheese rukak (V)
Akawi cheese wrapped in filo dough parcel and crispy fried
AED 50

فطائر سبانخ
عجينة مثلثة محشوة بالسبانخ والبصل المفروم
 درهم50
Spinach fatayer (V)
Baked Lebanese pastry filled with spinach and onion, lemon, olive oil, pine
kernels and sumac
AED 50

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

(مك) كبة مقلية

كبة لحم الضأن المقلية والمحشوة بالصنوبر
 درهم50
Fried kebbeh (N)
Deep- fried lamb dumplings, cracked wheat, onion and filled with
sautéed
مقليةminced
 (مك) كبةmeat
AED
50 كبة لحم الضأن
المقلية والمحشوة بالصنوبر

 درهم50
مقانق ضأن
مقانق لحم الضأن مقلي مع عصير الليمون الطازج
 درهم50
Lamb makanek
Home-made Lebanese mini sausages flambéed in olive oil and lemon
AED 50

أجنحة الدجاج
أجنحة دجاج مقلية بصلصة الليمون والثوم
 درهم50
Chicken wings
Fried marinated chicken wings served with garlic sauce
and coriander
AED 50

كبدة الدجاج
كبدة الدجاج المقلية بدبس الرمان
 درهم60
Chicken Liver
Chicken liver with pomegranate sauce(lemon optional)
Sautéed chicken liver drizzled with pomegranate sauce
AED 60

سجق
 في صلصة الطماطم،السجق الحار
 درهم55
Soujok
Home-made Lebanese beef spicy sausages
sautéed in tomato souse
AED 55

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

(مك) عرايس
 والصنوبر في خبز عربي مشوي، الطماطم،لحم ضأن مفروم مع البصل
 درهم75
Lamb arayes (N)
Baked Lebanese pastry filled with minced lamb
AED 75

(مك) سمبوسك لحم
عجينة رقيقة محشوة بلحم الضأن المفروم والمبهر مع الصنوبر

 درهم05
Meat sambousek (N)
Deep-fried Lebanese pastry filled with minced lamb and pine seeds
AED 50

الفطاير مشكلة
كبة مقلية،  فطائر سبانخ،  سمبوس لحم، رقاق الجبن
 درهم50
Mix Fatayer
Cheese rakakat, meat sambousek, spinach fatayer and fried kebbeh
AED 50

بطاطا حارة
مكعبات البطاطا سوتيه بالثوم و الكزبرة مع الفلفل الحار
 درهم50
Batata harra (V)
Cube fried potato with garlic, coriander and chili
AED 50

جبنة حلومي مشوية
 خيار و الزيتون, جبنة حلومي مشوية تقدم مع الطماطم
 درهم60
Grilled halloumi cheese
Halloumi cheese, tomato, cucumber and black olives
AED 60
All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

مأكوالت البحرية
Seafood
أم الربيان المشوي
 يقدم مع األرز،مع ثوم وعصير ليمون
 درهم220
Grilled lobster
Grilled live Omani Lobster with Arabic herbs, garlic, lemon Juice with rice
AED 220

صيادية
صيادية سمك مع ارز
 درهم130
Sayadia
Sea Bass filet, brown rice with tamarind sauce
AED 130

سمك طرابلسي
فيليه السمك المقلي مع الطحينة والصنوبر
 درهم110
Fish Tripoli style
Grilled sea bream filet with tahina sauce and pine seeds
AED 110

ربيان مشوي
مع الثوم وعصير الليمون
درهم230
Grilled king shrimps
Marinated with garlic and lemon juice
AED 230

ربيان مشوي مع سمان مشوي
سمك مع ربيان مشوي بالثوم والليمون صوص مع األرز
درهم195
Grilled shrimps with grilled suman
Arabic spiced grilled shrimps and suman with rice
AED 195
All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

تشلي سمك سمان
سمك سمان فيليه مشوي مغطى بالبندورة والثوم والكزبرة مع تشلي صوص واألرز
 درهم150
Suman filet with chili sauce
Grilled and roasted Summan filet stuffed with
onion, garlic, tomato, chili and coriander,rice
AED 150
سمك سوبريم
سمك سوبريم مشوي
 درهم140
Grilled sea bream
Arabic spiced hall grilled sea bream
AED 140

طبق المأكوالت البحرية الخاص
 سمان فيليه، سمك السلمون الطازج، ربيان مشوي،أم الربيان المشوي
مع األعشاب العربية والثوم وعصير الليمون مع األرز
 درهم500
Al Nafoorah special seafood platter
Grilled Omani lobster and king shrimps, salmon and suman filet
with rice
AED 500

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

تشكيلة الشيف

Chef’s selection
شاورما النافورة الخاصة
فيليه الدجاج المحمص يقدم مع خبز صاج والثوم
 درهم80
Al Nafoorah special shawarma
Traditional chicken shawarma
Finely sliced marinated chicken served with garlic sauce
AED 80

كبة مع شيش بارك
المعجنات اللبنانية المقلية مليئة بلحم الغنم المفروم مع كبة وصلصة اللبن يقدم مع األرز اللبناني
 درهم110
Kebah with shish barak
Deep-fried Lebanese pastry filled with minced lamb, fried kebbeh in yoghurt,
rice
AED 110

كفتة صينية
لحم الغنم المفروم مع البصل والبقدونس مع شرائح الطماطم يقدم مع األرز
درهم110
Kafta saynieh
Baked minced lamb, onion, parsley, tomato and vermicelli rice
AED 110

صالونة
مزيج الخضار مع صلصة الطماطم الطازجة والزيتون األخضر مع األرز
 درهم70
Salona
Mix vegetable with fresh tomato sauce and green olive, rice
AED 70

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

المشاوي على الفحم
From the charcoal grill
لحم ضأن مشوي
شقف
 درهم110
Grilled lamb kabab
Charcoal-grilled tender cubes of specially prepared lamb
AED 110

ريش
ريش خروف مشوية مع البطاطا المقلية
 درهم150
Lamb chops *
Grilled lamb chops with French fries
AED 150

كباب حلبي
لحم ضأن مفروم مع البقدونس والبصل
 درهم100
Kebab halabi
Minced lamb with parsley and onion
AED 100

سجق المشوي
لحم البقر المشوي يقدم مع الطماطم والبصل و الفلفل الحار
 درهم90
Grilled soujok
Grilled beef sausage served with sautéed tomato, onion and chili
AED 90

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

مشاوي مشكلة
 ريشه, كفته, لحم شقف,شيش طاووق

 درهم160
Mixed grill
Shish tauok, lamb cubes, minced lamb, lamb chop
AED 160
كباب زحالوي
كباب زحالوي أسياخ مشوية على الفحم من لحم الغنم المفروم مع
 والجبن، والنعناع،البصل والبقدونس
 درهم100
Kebab zahlawy (N)
Skewers of seasoned minced lamb
with onion, parsley, mint and chees
AED 100
شيش طاووق
مكعبات دجاج منقوعة بالثوم والليمون
 درهم95
Shish taouk
Cubes of chicken marinated in garlic and lemon
AED 95
دجاج مسحب
نصف دجاج مشوي بدون عظم تقدم مع بطاطا مقلية والثوم
 درهم100
Boneless Chicken
Half grilled chicken with french fries and garlic sauce
AED 100
كباب بذنجان
أسياخ مشوية على الفحم من لحم الغنم المفروم مع البصل و الباذنجان
 درهم100
Kebab bazenjan
Charcoal-grilled skewers of seasoned minced lamb with onion and
cubes of grilled eggplant
AED 100

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

جوانح النافورة مشوية
باليمون والثوم وزيت الزيتون
 درهم75
Al Nafoorah chicken wings
Grilled chicken wings with lemon and Garlic sauce
AED 75

كبة مشوي
 مليئة باللحم المفروم مقلي،اللحم الضأن مع البرغل والبصل
 درهم80
Grilled kebbeh
Deep-charcoal grill lamb meatballs with cracked wheat and onion, filled
with sautéed minced meat
AED 80

شقف لحم العجل
فيليه لحم العجل المشوي مع الخضار المشكلة
 درهم185
Grilled veal cubes
*
Cubes of veal fillet served with assorted of fresh grill vegetable
AED 185

مشاوي النافورة المشكلة
، شقف دجاج، لحم مفروم،تشكيلة من شقف فيليه الضأن
)نقانق بقري وربيان (لشخصين
 درهم360
Al Nafoorah mixed grill
*
Five skewers of cubed lamb fillet, minced lamb, cubed chicken,
beef sausage and shrimps (for 2 persons)
AED 360
Side orders

 بطاطا مقلية/ أرز بشعيرية
Lebanese rice / French fries
AED 30

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

الحلويات
Desserts
(مك) قشطة بالعسل
قشطة طازجة مع الفستق الحلبي والعسل
Ashta bil assal (N)
Fresh cream with pistachios and drizzled with honey
 درهم55 / 55 AED

(مك) حالوة الجبن
جبن محلى مع الفستق الحلبي ومغطس بالقطر
Halawa bil jaben (N)
Sweet cheese with pistachios and sugar syrup
 درهم55 / 55 AED

(مك) بقالوة
تشكيلة من طبقات العجين الرقيقة بالزبدة محشية بالمكسرات ومغطسة بالقطر
Baklawa (N)
Assortment of thin buttered pastry filled with nuts and glazed
 درهم55 / AED 55

فواكه طازجة
Fresh fruits
 درهم45 / 45 AED

مهلبية النافورة
حلوى مصنوعة من الحليب والسكر وماء الورد
Al Nafoorah mouhalabiyah
Classic Arabic milk, sugar and rose water pudding
 درهم45 / 45 AED

البوظة التركية
 والفستق،بوظة اختيار من الفانيليا والشوكوالته والفراولة
Turkish ice cream
Choice from vanilla,chocolate,strawberry,Turkish caffee and pistachios
 درهم55 / 55 AED

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

قائمة طرابلس
 درهم لكل شخص280
ألربعة أشخاص كحد أدنى

Tripoli Set Menu
280 AED per person
Minimum of four persons

مزات على الطاولة
 لبنة بالنعناع، تبولة، متبل، حمص،جاط خضرة
 وكبة مقلية،  لوبية بالزيت،  كبة نية، مخلالت مشكلة
 رقائق جبن، سمبوسك لحم،فطائر سبانخ
Mezzeh on the table
Jat khodra, hommous, moutabel, tabouleh,
lubieh bail zeit, labneh with mint,
raw kebbeh, assorted Arabic pickles
spinach fatayer, meat sambousek, cheese rukak and
fried kebbeh,

األطباق الرئيسية
 ريش, (مك) عرايس، شيش طاووق، كفتة مشوية،كباب ضأن
Main course
Lamb kebab, grilled kofta, shish taouk, arayes and lamb chop (N)

خبز ساخن
خبز لبناني و مناقيش بالزعتر
Hot bread
Lebanese bread and manakish zatar

الحلويات
فواكه طازجة شرائح
(مك) قشطة طازجة بالعسل
Dessert
Fresh sliced fruit
(N) fresh cream with honey

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

قائمة صيدا
 درهم لكل شخص350
أربعة أشخاص كحد أدنى

Sidon Set Menu
per person 350 AED
Minimum of four persons

مزات على الطاولة
، فتوش، تبولة، متبل،جاط خضار كبير
، كبة نية, لبنة بالثوم، لوبية بالزيت
، (مك) فطائر سبانخ، (مك) كبة مقلية،(مك) حمص النافورة
(مك) سمبوسك لحم ورقائق الجبن
Mezzeh on the table
Jat khodra, moutabel, tabouleh, fattoush,
raw kebbeh, labneh with garlic, lubieh bail zeit
fatayer , fried kebbeh , spinach,Al Nafoorah hommous
meat sambousek and cheese rukak

األطباق الرئيسية
 ريش,الصمان مشوي ربيان مشوي كباب ضأن كفتة مشوية شيش طاووق(مك) عرايس
Main course
Grilled hammour, grilled shrimps, lamb kebab, grilled kofta, shish taouk,
arayes and lamb chop (N)

خبز ساخن
خبز لبناني و مناقيش بالزعتر
Hot bread
Lebanese bread and manakish zatar

الحلويات
فواكه طازجة شرائح
 مهلبية,قشطة بالعسل
Dessert
Fresh sliced fruits
(N) fresh cream with honey, muhalabiyah

All meat served are halal
أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01

(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

Diabetic friendly

قائمة بيروت
 درهم لكل شخص450
أربعة أشخاص كحد أدنى

Beirut Set Menu
per person 051 AED
Minimum of four persons

مزات على الطاولة
 حمص النافورة, لوبية بالزيت, بابا غنوج, جرجير, لبنة بالثوم،  تبولة، متبل، فتوش،جاط خضرة
، كبة مقلية, ورق عنب، كبدة دجاج، كبة نية، رقائق الجبن,سمبوسك لحم
فطائر سبانخ
Mezzeh on the table
Jat khodra , moutabel, tabouleh, baba ganoush, vine leaves,
fattoush, rokat salad, labneh with garlic , lubieh bail zeit
raw kebbeh, Al Nafoorah hommous, fried kebbeh,
spinach fatayer, meat sambousek, cheese rukak
chicken liver

األطباق الرئيسية
، كفتة مشوية، كباب ضأن، ربيان مشوي،السمان مشوي
 شاورما دجاج, (مك) عرايس، ريش،شيش طاووق
Main course
Grilled hammour, grilled shrimps, lamb kebab,
grilled kofta, shish taouk, lamb chop and arayes (N), chicken shawarma

خبز ساخن
خبز لبناني و مناقيش بالزعتر
Hot bread
Lebanese bread and manakish zatar

الحلويات
 مهلبية, شرائح قشطة بالعسل،فواكه طازجة
Dessert
Fresh sliced fruits, fresh cream with honey
Al Nafoorah Arabic sweet, muhalabiya

أطباق خاصة

(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
شاملة
اإلماراتي
بالدرهم
All meat served
are األسعار
halal
. رسوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة%01
أطباق خاصة
(ن) – نباتي (مك) يحتوي على مكسرات
(N) – Contains nuts
Signature dishes
Diabetic
friendly (V) – Vegetarian
بالدرهم اإلماراتي شاملة
األسعار
* _ Not part of.الحرة
halfوالمنطقة
board والجمارك
package,
Supplementry
Charges
Apply
الموانئ
 رسوم مؤسسة%
01
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
(V) – Vegetarian
(N) – Contains nuts
Signature dishes
Diabetic friendly
10% Municipality Fees and 10% Service Charge.
* _ Not part of half board package, Supplementry Charges Apply
Prices are in UAE Dirhams and inclusive of
.

