
YOU ARE IN THE HEART OF
BEIRUT

INTA BI ALB BEIRUT



LET’S BEGIN

COMEWITH ME

MY SWEET SPOTS

Chocolate Sambousek (N)
Salted Caramel, Tahini Ice Cream

The Ultimate Li Beirut Baklava (G) (N)
Philo Pastry, Ashta Cream, Pistachio and
Honey - Saffron

ON THE SIDE
French Fries

Roasted Cauliflower

Vermicelli Rice

Eggplant Experience (N)
Mutabel, Eggplant, Walnut Salsa,
Crispy Eggplant

Cumin Spiced Beetroot (V)
Minted Lebaneh, Salty Granola,
Rocca Salad

Kunafa Wrapped Tiger Prawns (S)
Tahini Sauce, Lemon Juice,
Coriander

Cauliflower 3 Different Ways (N)
Rosted Florets with Pine Seeds,
Cauliflower Hummus and Chips

Freekeh with Roasted Cauliflower (V)
Cracked Freekeh, roasted Cauliflower and
Tahini Sauce

تجربةالباذنجان
الجوز صلصة باذنجان، متبل،

مقرمش باذنجان
،

تريوالقرنبيط
قرنبيــطمحمصمعالصنوبر،قرنبيطمعالحمص

البطاطسالمقرمشــة رقائق و

روبيانملكيملفوفبالكنافة
ليمون، عصير صلصــةالطحينة،

كزبرة

بالشوكوالتة سمبوسك
آيسكريمالطحينة مملح، كراميــل

بطاطسمقلية
قرنبيطمحمص
أرزبالشعرية

المقبالت

اœطباقالرئيسية

الحلويات

أطباقجانبية

From Chef Jouni’s Family Recipes | قائمةالشيفالخاصة
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(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)



COLD

LET'S START WITH MEZZAH

Beetroot Mutabel (V)
Tahini, Yoghurt, Pickled Baby Beets

Hummus (V)
Chickpea Purée, Tahini, Lemon Juice

Mutabel (V)
Smoked Eggplant with Tahini

Mohamara (N)
Bread Crumb, Walnut,
Cashew Nut, Chili Paste

Fattoush Salad (V)
Marinated Spring Vegetables,
Olive Oil, Sumac

Tabouleh (V)
Chopped Parsley, Tomato,
Onion, Olive Oil, Lemon Juice

Labneh (V)
Marinated Labneh, Mint

Vine Leaves (V)
Vine Leaves Stuffed with Rice
Tomato, Parsley

Baba Ghanouj (V)
Smoked Aubergine
Chopped Vegetables

Rocca & Zaatar (V)
Rocket and Zaatar Leaves,
Onion, Baladi Cheese, Sumac

Shanklish (V)
Dried Cheese, Herbs,
Chopped Onion, Tomatoes

Hummus Beiruty (V)
Hummus, Garlic, Lemon Juice,
Chopped Parsley

Loubieh bel Zeit (V)
Green Beans, Tomato, Onion

Raw Kebbeh (N)
Raw Lamb Fillet, Walnut, Mint Salsa

Spinach Bel Zeit (V)
Caramelized Onion, Garlic and
Freshly Squeezed Lemon Juice

بالشمندر متبل
الشمندر مخلل زبادي، طحينة،

حمص
ليمون عصير طحينة، حمــصبيوريه،

متبل
طحينة مع مدخن باذنجان

محمرة
مكســراتالجوز مقرمش، خبز
الفلفلالحار معجون الكاجــو، و

سلطةفتوش
متبلة طازجة خضراوات

الســماق و زيتالزيتون مع

تبولة
طماطم ، بقدونسمفروم
ليمون عصير زيتزيتون، بصــل،

لبنةمعالثوم
ثوم نعناع، لبنة،

ورقعنب
با©رز عنبمحشي ورق
البقدونس و الطماطم و

باباغنوج
مدخن باذنجان
مقطعة خضار

جرجيروزعتر
الزعتر و الجرجير أوراق

سماق بلدي، جبن بصل،

شنكليش
با©عشاب مجفف جبن
طماطم مقطع، بصل

حمصبيروتي
ليمون عصير ثوم، حمص،

بقدونسمفروم

لوبيهبالزيت
بصل طماطم، خضراء، فاصوليا

كبةنيةتارتار
النعناع صلصة الجوز، مكســرات ني، الضأن لحم فيليه

سبانخبالزيت
الثوم و الليمون عصير بصــلمكرمل،

الباردة
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(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)



HOT

Lentil Soup
Cream of Lentil, Lemon,
Za’atar Crouton

Chicken Broth Soup
Orzo, Shredded Chicken, Carrot and Celery

Meat Kebbeh (N)
Burghul Stuffed with Minced Lamb
and Pine Nuts

Meat Sambousek (N)
Arabic Pastry Stuffed
with Minced Lamb and Nuts and Labneh

Cheese Rokakat (N)
Akawi Cheese Roll

Spinach Fatayer (V) (N)
Arabic Pastry Stuffed with Spinach, Onion

Sujok Wrap
Spicy Minced Meat, Garlic, Chilli Paste

Hummus bel Laham (N)
Pan Fried Minced Meat, Pine Nuts

Chargrilled Chicken Wings
Lemon, Garlic, Coriander

Makanik
Mini Arabic Sausages, Arabic Spices

Chicken Livers
Pan Seared Chicken Livers,
Pomegranate Syrup

Halloumi Cheese (V) (N)
Dried Cheese, Herbs,
Chopped Onion, Tomatoes

Batata Harra
Spicy Potato, Garlic, Coriander

Kebbeh Meshwiyeh (N)
Chargrilled Kebbeh Stuffed
with Minced Lamb and Nuts

Falafel
Deep Fried Crushed Chick Peas
Coriander, Onion

Prawns Provincial (S)
Sautéed King Prawns, Garlic,
Lemon, Coriander Sauce

Samak Bizri
Fried Whitebait Seasonal Fish,
Tahini Sauce and Lemon,
Served with Spicy Pickled Cabbage Roll

شوربةعدس
طازج، ليمون العدس، كريمة

بالزعتر محمص خبز

شوربةمرقالدجاج
كرفس جزر، دجاجمبشــور، أورزو،

(م) كبةلحم

(م)

بالبرغل محشية لحم كرات
الصنوبر و لحــمالضأن و

اللحم سمبوسك
محشية عربية معجنات

المكســرات و المفروم الضأن بلحم

(ن) رقاقاتالجبن
العكاوي جبن لفائف

(م) سبانخ(ن) فطائر
بالسبانخ محشية عربية معجنات

سجقملفوف
ثوم حار، مفروم لحم

(م) حمصباللحم
صنوبر مقلي، مفروم لحم

أجنحةدجاجمشويةعلىالفحم
ثوم ليمون،

نقانق
بهاراتعربية صغيرةمع نقانــقعربية

كبدالدجاج
مقلي دجاح كبد
دبسالرمان

(م) (ن) جبنحلوم

(م)

أعشاب حلوم، جبن
طماطم مفروم، بصل

بطاطاحارة
كزبرة ثوم، حارة، بطاطا

كبةمشوية
مشــويةعلىالفحممحشية كبة
المكســرات و المفروم الضأن بلحم

فالفل
كزبرة، حمصمفروم،

بصل

(ق) بروفينسال روبيان
ملكيسوتيه روبيان

الكزبرة و الليمون الثوم مــعصلصة

سمكبزري
الليمون، مع الطحينة صلصة ســمكمقلي،

الملفوفالحار تقــدممعمخلل

الساخنة
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(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)



FROM THE HEART OF LEBANON

STRAIGHT OFF THE CHARCOALS

Kebbeh Bel Laban (G)
Kebbeh, Toasted Garlic, Coriander,
Yoghurt Sauce

كبةباللبن
كزبرة محمص، ثوم كبة،

الزبادي صلصة

دولما
بالبرغل باذنجان فلفلو محشــيكوسا،
النعناع و الطماطم معصلصلة الخضــار و

كبابخشخاش
المفروم الضأن لحم

الصنوبر و مــعصلصةالطماطم

مشاويعربيةمشكلةعلىالفحم
عرايس، كفتة، لحممشــوي،

ريش شيشطاووق،

عرايس(م)
المفروم الضأن عربيمحشــيبلحم خبز

عرايسبالجبنة
عربيمحشــيبلحمالضأن خبز

الجبن و المفروم

شيشلككباب
لحمبقريمتبلبالزبادي شــرائح

ريش
الفحم على ريشمشوية

طماطم بصل،

سيباسمشوي
ليمون كزبرة، ثوم،

لحممشوي
ضأنمشــويعلىالفحم لحمفيلة

البصل و بالزبادي متبل

كباببيروتي
حار مفروم ضأن كباب
ثوم بقدونسو مع

دجاجصغيرمشويعلىالفحم
صلصةزعتر حارةو بطاطــا

شيشطاووق
الثوم مشــويمعصلصة دجاح قطعصدر

مأكوالتبحريةمشكلةمشويةعلىالفحم
سمكأحمر سمكملكي، روبيان، الروبيان، أم

روبيانملكيمشويعلىالفحم
ا©عشاب و معالثوم مشــوية بطاطا

Dolma's (V)
Stuffed Baby Marrow, Capsicum
and Eggplant with Burgul,
Diced Vegetables, Tomato Mint Sauce

Slow Cooked lamb Shank (G)
Tomato Bulgur Ragout, Seasonal Vegetables

Kebab Keshkask
Minced Lamb with Mild Spicy
Tomato Sauce and Pine Seeds

Arabic Mixed Grill
Laham Meshwi, Kofta, Arayes,
Shish Taouk, Riyash

Cheese Arayes
Grilled Arabic Bread Stuffed
with Minced Lamb and Cheese

Shishlik Kebab
Yoghurt Marinated Sliced Beef

Riyash
Chargrilled Lamb Chops,
Onion, Tomato

Chargrilled Whole Sea Bass Butterfly
Garlic, Coriander and Lemon

Laham Meshwi
Yoghurt Marinated Chargrilled
Lamb Tenderloin, Onion

Beiruty Kebab
Spicy Minced Lamb Kebab
Parsley and Garlic

Chargrilled Baby Chicken
Harra Potato, Za’atar Sauce

Shish Taouk
Grilled Chicken Breast, Garlic Sauce

Chargrilled Seafood Mixed Grill
- Sizzle Plate (S)
Lobster, Prawns, King Fish, Red Snapper

Chargrilled Tiger Prawn (S)
Grilled Potato, Garlic, Herbs

Grilled Red Snapper with
Harra sauce and black Mussels
Grilled Red snapper with diced capsicum,
tomatoes sauce and Tahini

Arayes (N)
Grilled Arabic Bread, Minced Lamb

اœطباقالرئيسية

منالمشوى
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(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)



SWEETLY ADDICTIVE

Pistachio Mohalabia (N)
Milk Pudding, Honey and Rose Water

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

Umm Ali (N)
Rosewater Milk, Bread,
Nuts, Raisins

Baklava (N)
With Vanilla Ice Cream

Ashta bel Assal (N)
Lebanese Heavy Cream with Honey
and Pistachio

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

Sundae Ice Cream (N)
Vanilla, Arabic Pistachio,
Chocolate, Strawberry

Labneh CheeseCake (N)
Labneh, Olive Oil Ice Cream

Fresh Fruit Platter
Seasonal Sliced Fruit
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بالفستق(م) مهلبية
الورد ماء عســلو الحليب، مهلبية
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الحلويات

(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)

حالوةالجبن
القطر الحلبيو الفســتق محلىمع جبن

أمعلي
خبز و الورد بماء حليــبمنكه
الزبيب و المكسرات مع

بقالوة
الفانيال آيسكريم مع

قشطةبالعسل
عسل مع لبنانية قشطة

حلبي فستق و

كنافةبالجبن
الكريمة و بالجبن محشــية كنافة
الورد بماء المنكه بالقطر ومحــالة

آيسكريمصاندي
عربي، فستق فانيال،
فراولة شوكوالتة،

اللبنة تشيزكيك
زيتالزيتون آيسكريم لبنــة،

شرائحفواكهموسمية


