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Chef’s Set Menu



Favours of Beirut | نكهاتبيروت

(م)

(م)

MAIN COURSE

Pan Seared Sea Bass Fillet (S)
Za’atar Crushed Potato, Harra Sauce

DESSERT

Aish Alsaraya (N)
Ashtha Honey Caramel Cigar
Golden Brown Fine Kunafa
Lemon Olive Oil Ice Cream

290 per person
Inclusive of Soft Drinks or Juice and Coffee

COLD MEZZAH (N)

Fattoush Salad, Hummus, Mohamara

Vegetable Platter, Olives, Almond, Za’atar

سلطةفتوش،حمص،محمرة

زعتر لوز، زيتون، طبقخضار،

المازاتالباردة

الحلويات

فيليةسمكالسيباسالمقلي
صلصةحارة ، بالزعتر مهروســة بطاطا

عيشالسرايا
كراميلبالعسل اصبعقشــطةو

فاخرة ذهبية كنافة
زيتالزيتون و الليمون آيــسكريمبنكهة

ا„طباقالرئيسية

إماراتيللشخص درهم 290
القهوة و العصائر أو الغازية المشروبات شــامل

،

(V) Suitable for vegetarians (N) Contains nuts (S) Contains shellfish. Gluten-free items are available on request.

All produce is prepared in an area where allergens are present. For those with allergies, intolerances,
and special dietary requirements who may wish to know about the ingredients used, please ask

a member of the Management Team.

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.

الطلب. عند الغلوتين من خالية أطباق تتوفر يحتويعلىالقشريات. (ق) يحتويعلىالمكسرات، (م) للنباتيين، مناسب

الضرائب و المحلية الحكومية الرسوم جميع و الخدمة رسم تشمل و ا¢ماراتي، بالدرهم المذكورة .ا¤سعار

الحساسية من يعانون اللذين ل§شخاص بالنسبة الحساسية. مسببات بها توجد المنتجاتفيمنطقة جميع تحضير يتم
فيمعرفة يرغبون قد و غذائيمعين نظام يتبعون اللذين ا¤شخاص و الغذائية المكونات بعضمن تحمل عدم أو

ا¢دارة. فريق أعضاء أحد يرجىسؤال المستخدمة، المكونات

،

(ن)

CRAFTED FOR INDIVIDUALS | قائمةفردية



MAIN COURSE

Arabic Mixed Grill
Shish Taouk, Shish Kebab, Kofta Kebab

DESSERT

Umm Ali (N)
Rose Water milk, Bread, Nuts, Raisins

280 per person
Inclusive of Soft Drinks or Juice and Coffee

COLD MEZZAH (N)

Fattoush Salad, Hummus, Mutabel, Vine Leaves

HOT MEZZAH (N)

Cheese Rokakat, Spinach Fatayer, Sambousek,
Kebbeh

Vegetable Platter, Olives, Almond, Za’atar

ورقعنب متبل، سلطةفتوش،حمص،

زعتر لوز، زيتون، طبقخضار،

المازاتالباردة

رقاقاتجبن،فطائرسبانخ،سمبوسك
كبة

المازاتالساخنة

الحلويات

مشاويعربيةمشكلةعلىالفحم
كفتةكباب شيشكباب، شــيشطاووق،

علي أم
الزبيب و المكســرات مع خبز و الورد بماء حليبمنكه

ا„طباقالرئيسية

Lebanese Flavours to Share نكهاتلبنانيةللمشاركة|
FAMILY STYLE | 1 | النموذجالعائلي

(م)

(م)

(م)

إماراتيللشخص درهم 280
القهوة و العصائر أو الغازية المشروبات شــامل

،

(V) Suitable for vegetarians (N) Contains nuts (S) Contains shellfish. Gluten-free items are available on request.

All produce is prepared in an area where allergens are present. For those with allergies, intolerances,
and special dietary requirements who may wish to know about the ingredients used, please ask

a member of the Management Team.

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.

الطلب. عند الغلوتين من خالية أطباق تتوفر يحتويعلىالقشريات. (ق) يحتويعلىالمكسرات، (م) للنباتيين، مناسب

الضرائب و المحلية الحكومية الرسوم جميع و الخدمة رسم تشمل و ا¢ماراتي، بالدرهم المذكورة .ا¤سعار

الحساسية من يعانون اللذين ل§شخاص بالنسبة الحساسية. مسببات بها توجد المنتجاتفيمنطقة جميع تحضير يتم
فيمعرفة يرغبون قد و غذائيمعين نظام يتبعون اللذين ا¤شخاص و الغذائية المكونات بعضمن تحمل عدم أو

ا¢دارة. فريق أعضاء أحد يرجىسؤال المستخدمة، المكونات

،

(ن)



MAIN COURSE

Arabic Mixed Grill
Shish Taouk, Shish Kebab, Kofta Kebab,
Lamb Cutlets

DESSERT

Halawa Bil Jeben (N)
Sweet Cheese, Pistachio, Sugar Syrup

Fresh Fruit Platter
Seasonal Sliced Fruits

325 per person
Inclusive of Soft Drinks or Juice and Coffee

COLD MEZZAH (N)

Fattoush Salad, Hummus, Mutabel,
Tabouleh, Mohamara

HOT MEZZAH (N)

Lamb Kebbeh, Sambousek, Cheese Rokakt,
Fatayer

Vegetable Platter, Olives, Almond, Za’atar

متبل، سلطةفتوش،حمص،
تبولة،محمرة

زعتر لوز، زيتون، طبقخضار،

(م) المازاتالباردة

(م) المازاتالساخنة
ف جبن، رقاقات سمبوسك، الضأن، لحم كبة

فطائر

الحلويات

مشاويعربيةمشكلةعلىالفحم
كفتةكباب، شيشكباب، شــيشطاووق،

الضأن ريشلحم

(م) الجبن حالوة
القطر الحلبيو الفســتق محلىمع جبن

شرائحفواكةموسمية

ا„طباقالرئيسية

Lebanese Flavours to Share نكهاتلبنانيةللمشاركة|
FAMILY STYLE | 2 | النموذجالعائلي

إماراتيللشخص درهم 325
القهوة و العصائر أو الغازية المشروبات شــامل

(V) Suitable for vegetarians (N) Contains nuts (S) Contains shellfish. Gluten-free items are available on request.

All produce is prepared in an area where allergens are present. For those with allergies, intolerances,
and special dietary requirements who may wish to know about the ingredients used, please ask

a member of the Management Team.

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.

الطلب. عند الغلوتين من خالية أطباق تتوفر يحتويعلىالقشريات. (ق) يحتويعلىالمكسرات، (م) للنباتيين، مناسب

الضرائب و المحلية الحكومية الرسوم جميع و الخدمة رسم تشمل و ا¢ماراتي، بالدرهم المذكورة .ا¤سعار

الحساسية من يعانون اللذين ل§شخاص بالنسبة الحساسية. مسببات بها توجد المنتجاتفيمنطقة جميع تحضير يتم
فيمعرفة يرغبون قد و غذائيمعين نظام يتبعون اللذين ا¤شخاص و الغذائية المكونات بعضمن تحمل عدم أو

ا¢دارة. فريق أعضاء أحد يرجىسؤال المستخدمة، المكونات

،

(ن)



MAIN COURSE

Arabic Mixed Grill
Shish Taouk, Shish Kebab,
Kofta Kebab, Lamb Cutlets

Seafood Mixed Grill (S)
Lobster, Tiger Prawn, King Fish,
Red Snapper

DESSERT

Cheese Kunafa (N)
Cheese and Cream filled Kunafa with
Golden Shredded Vermicelli, Soaked
in a Rose Water Scented Sugar Syrup

Halawa bil Jeben (N)
Sweet Cheese, Pistachio, Sugar Syrup

Fresh Fruit Platter
Seasonal Sliced Fruits

460 per person
Inclusive of Soft Drinks or Juice and Coffee

COLD MEZZAH (N)

Fattoush Salad, Hummus, Mutabel,
Mohamara, Tabouleh, Vine Leaves,
Shanklish, Loubieh bel Zeit

HOT MEZZAH (N)

Lamb Kebbeh, Meat Sambousek,
Cheese Rokakat, Spinach Fatayer,
Chicken Liver, Batata Harra

Vegetable Platter, Olives, Almond, Za’atar زعتر لوز، زيتون، طبقخضار،

الحلويات

مشاويعربيةمشكلةعلىالفحم
كفتةكباب، شيشكباب، شــيشطاووق،

الضأن ريشلحم

مأكوالتبحريةمشكلةمشوية(ق)
سمكأحمر ملكي، ســمك ملكي، روبيان الروبيان، أم

(م) كنافةبالجبن
الكريمة و بالجبن محشــية كنافة
الورد بماء المنكه بالقطر ومحــالة

شرائحفواكةموسمية

ا„طباقالرئيسية

سلطةفتوش،حمص،متبل
ورقعنب تبولة، محمرة،
شنكليش،لوبيةبالزيت

،
،

(م)المازاتالباردة

،
كبةلحمالضأن،سمبوسكلحم،

رقاقاتالجبن،فطائرسبانخ
حارة بطاطا الدجاج، كبد

(م)المازاتالساخنة

(م) الجبن حالوة
القطر الحلبيو الفســتق محلىمع جبن

Lebanese Flavours to Share نكهاتلبنانيةللمشاركة|
FAMILY STYLE | 3 | النموذجالعائلي

إماراتيللشخص درهم 460
القهوة و العصائر أو الغازية المشروبات شــامل

(V) Suitable for vegetarians (N) Contains nuts (S) Contains shellfish. Gluten-free items are available on request.

All produce is prepared in an area where allergens are present. For those with allergies, intolerances,
and special dietary requirements who may wish to know about the ingredients used, please ask

a member of the Management Team.

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.

الطلب. عند الغلوتين من خالية أطباق تتوفر يحتويعلىالقشريات. (ق) يحتويعلىالمكسرات، (م) للنباتيين، مناسب

الضرائب و المحلية الحكومية الرسوم جميع و الخدمة رسم تشمل و ا¢ماراتي، بالدرهم المذكورة .ا¤سعار

الحساسية من يعانون اللذين ل§شخاص بالنسبة الحساسية. مسببات بها توجد المنتجاتفيمنطقة جميع تحضير يتم
فيمعرفة يرغبون قد و غذائيمعين نظام يتبعون اللذين ا¤شخاص و الغذائية المكونات بعضمن تحمل عدم أو

ا¢دارة. فريق أعضاء أحد يرجىسؤال المستخدمة، المكونات

،

(ن)


