




Bayd from the Oven بيض في الفرن

Chorizo
Baked eggs, Chorizo, roasted tomatoes, onions, pepper marmalade, dukka

الشوريزو  بيض في الفرن، شوريزو، طماطم مشوية، بصل، فلفل حلو مطهى، دقة

Merguez Ragout  
Baked eggs, Merguez, chili roasted tomato sauce, herbs

الميرجيز  بيض في الفرن، سجق الميرجيز، صوص الطماطم المشوية الحار، أعشاب

Mekanek  
Baked eggs, beef sausages, green peppers, parsley 

مقانق  بيض في الفرن، سوسيس لحم بقري، فلفل اخضر، بقدونس 

Spanish  
Baked eggs, Chorizo, sautéed potatoes, peppers, salsa brava

األسباني  بيض في الفرن، شوريزو، بطاطس مطهية، فلفل، صوص البرافا 

Cachimba Tchakchuka  
Baked eggs, harissa, peppers, chili roasted tomato sauce,  
coriander, yogurt, dukka

 شكشوكة كاتشيمبا  بيض في الفرن، هريسة، فلفل، 
صوص الطماطم المشوية الحار، كزبرة، زبادي، دقة 

Khachapuri 
Georgian bread, Akawi cheese, Caciotta cheese, Feta, onions, herbs  
(with Baked egg)

 خاتشابوري  خبز على طريقة جورجيا، جبنة عكاوي، جبنة كاتشيوتة، فيتا، بصل، أعشاب 
)مع بيض في الفرن(

ALL-DAY  
BREAKFAST

 اإلفطار طوال اليوم
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ALL-DAY  
BREAKFAST

 اإلفطار طوال اليوم

Egg Specialties أطباق البيض المميزة

Omelet  
Whipped eggs, salsa brava, sautéed potatoes, herbs
Your choice of fillings   
Roasted tomatoes - mixed peppers - olives - Feta - Cheddar - mekanek

أومليت  بيض مخفوق، صلصة البرافا، بطاطس مطهية، أعشاب
يقدم مع اختياركم من:  طماطم مشوية - فلفل ألوان - زيتون - جبنة فيتا - جبنة شيدر - مقانق

Basterma Scrambled Eggs   
Whipped eggs, basterma, dukka, mixed herbs 

بيض مخفوق مع البسطرمة  بيض مخفوق، بسطرمة ،دقة ،أعشاب

Eggs Benedict  
Poached eggs, saffron Hollandaise, Merguez, roasted tomatoes, mixed peppers 

 بيض بنيديكت  بيض مسلوق خفيف، صوص الهولونديز مع الزعفران، سجق الميرجيز، 
طماطم مشوية، فلفل ألوان

Saffron Pancake 
 Topped with seasonal jam, caramelized almonds, honey

بانكيك مع الزعفران  يقدم مع المربى الموسمية، اللوز المكرمل، عسل أبيض

Cachimba Classics أطباق الكالسكيات

Falafel  
Sesame, yogurt-tarator sauce, coriander

فالفل  سمسم، صوص التراتور مع الزبادي، كزبرة 

Foul Mudammas  
Fava beans, garlic, lemon juice, cumin, dukka, parsley, pickled eggs

فول مدمس  فول، ثوم، عصير ليمون، كمون، دقة، بقدونس، بيض مخلل 

Cachimba Platter 
Labneh, olive oil, dukka, tomatoes, olives, cucumbers, mint

بالتر كاتشيمبا  لبنة، زيت زيتون، دقة، طماطم، زيتون، خيار، نعناع

Cheese Tomatoes 
 Whipped feta, tomatoes, herbs

جبنة بالطماطم  جبنة فيتا مخفوقة، طماطم، أعشاب

32

38
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32

18

15

36
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Prices are subject to 12% Service Charge & 10% Sales Taxes

MEZZA / TAPAS
 المقبالت

Patatas Bravas
Crisp potatoes, salsa brava, aioli, herbs

بطاطس برافاس  بطاطس مقرمشة، صلصة البرافا، صوص األيولي، أعشاب

Jibneh Rolls
Akawi cheese, Caciotta cheese, Feta, onions, herbs, crisp pastry

رول الجبنة  جبنة عكاوي، جبنة كاتشيوتة، فيتا، بصل، أعشاب، عجينة مقرمشة 

Calamares
Fried calamari, aioli

الكاليماري  كاليمارى مقلى، صوص األيولي 

Croquetas de pollo 
Crispy creamy chicken, panko, chili aioli 

كروكيت الدجاج  الدجاج الكريمي المقرمش، خبز البانكو، صوص األيولي الحار 

Halloumi
Sautéed halloumi, chili, cherry tomatoes, piquillo peppers, herbs

جبنة حلوم  جبنة حلوم مطهية، فلفل حار، طماطم شيري، فلفل البيكيلو، أعشاب

Gambas al ajillo 
Shrimps, garlic sauce 

جامباس ال اخيلو  جمبري، صوص الثوم

Empanadillas
Spicy beef sambusek, cheese mix sambusek, yogurt, herbs 

إمبانادياس  سمبوسك اللحمة الحار، سمبوسك جبنة مشكلة، زبادي، أعشاب

Fritto Misto 
Semolina dusted, shrimps, mussels, calamari,  
piquillo peppers, lemon slices, chili aioli, herbs

 فريتو ميستو  الجمبري، المحار، الكاليماري، فلفل البيكيلو،
قطع الليمون مغطاه بـدقيق السيمولينا، صوص األيولي الحار، أعشاب

Provençale Hummus 
Chickpeas, tahini, lemon, Provençale radish 

حمص البروفينسال  حمص، طحينة، ليمون، فجل بروفينسال 
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MEZZA / TAPAS
 المقبالت

Chorizo Hummus
Chickpeas, tahini, lemon, crisp Chorizo, pepper marmalade, garlic, herbs

حمص الشوريزو  حمص، طحينة، ليمون، شوريزو مقرمش، فلفل حلو مطهي، ثوم، أعشاب

Cachimba Hummus
Chickpeas, tahini, lemon, chili, dukka, parsley, pickled eggs

حمص كاتشيمبا  حمص، طحينة، ليمون، فلفل حار، دقة، بقدونس، بيض مخلل

Eggplant 
Charcoal roasted eggplants, Feta, cumin, peppers, chili, dukka

الباذنجان   باذنجان مشوي على الفحم، فيتا، كمون، فلفل، فلفل حار، دقة

Chicken Souvlaki 
Chicken, tzatziki, lemon, oregano

دجاج السوفالكي  دجاج، صوص تزاتزيكي، ليمون، زعتر

Mekanek 
Mini spiced beef sausages, lemon, pomegranate molasses, pine nuts

المقانق  سجق لحم بقري، ليمون، دبس الرمان، صنوبر

Papas y pimientos 
Sautéed potatoes, Chorizo, pepper marmalade, fried egg 

باباس ي بيميانتوس  بطاطس مطهية، شوريزو، فلفل حلو مطهي، بيض مقلي

Cachimba Fries
French fries, select seasoning, chili-aioli, herbs

بطاطس كاتشيمبا  بطاطس مقلية، توابل، صوص األيولي الحار، أعشاب

Falafel 
Sesame, yogurt-tarator sauce, coriander, pomegranate salsa

فالفل  سمسم، صوص التراتور مع الزبادي، كزبرة، صلصة الرمان
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Prices are subject to 12% Service Charge & 10% Sales Taxes



SOUPS
الشوربة

Vegetable-Merguez 
Seasonal vegetables, Merguez, chickpeas, vermicelli, lentils, saffron, 
tomato broth, coriander, yogurt, cinnamon, harira sauce 

 الخضار مع سجق الميرجيز  خضروات موسمية، سجق الميرجيز، حمص، شعرية، عدس، 
زعفران، مرقة الطماطم، كزبرة، زبادي، قرفة، صوص الحريرة

Seafood
Shrimps, mussels, salmon, white fish, saffron, cream, herbs

المأكوالت البحرية  جمبرى، محار، سلمون، سمك، زعفران، كريمة، أعشاب

Lentil  
Lentils, cumin, lemon, coriander, yogurt, dukka

العدس  عدس، كمون، ليمون، كزبرة، زبادي، دقة

30
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SALADS
السلطات

Quinoa Tabouli 
Parsley, quinoa, burghul, onions, tomatoes, mint, lemon dressing 

تبولة بالكينوا  بقدونس، كينوا، برغل، بصل، طماطم، نعناع، صوص الليمون 

Beets
Fresh beetroots, pomegranate salsa, dukka, herbs, white balsamic dressing

البنجر  بنجر طازج، صوص الرمان، دقة، أعشاب، خل البلساميك األبيض 

Fattoush
Lettuce, rocket leaves, cucumbers, tomatoes, green peppers, radish, sumac, 
pomegranates molasses, crispy flat bread, oriental dressing, mint, herbs, 
pomegranate seeds

 الفتوش  خس، جرجير، خيار، طماطم، فلفل أخضر، فجل، سماق، 
دبس الرمان، خبز محمص، الصوص الشرقي، نعناع، أعشاب، رمان

Mykonos
Tomatoes, cucumbers, spring onions, olives, mixed peppers, Feta,  
lemon-vinaigrette dressing, oregano

ميكونوس  طماطم، خيار، بصل أخضر، زيتون، فلفل مشكل، فيتا، صوص الليمون والخل، زعتر 

Pumpkin
Freekeh, roasted pumpkins, mixed greens, roasted red onions, herbs, 
walnut salsa, citrus dressing, dukka, sesame-tahini dressing

 القرع العسلي  فريك، قرع مشوي، خص مشكل، بصل مشوي، أعشاب، 
صلصة عين الجمل، صوص حامض، دقة، صوص الطحينة بالسمسم

Cauliflower 
Spice roasted cauliflowers, quinoa, rocket leaves, mixed greens, walnut 
salsa, balsamic-pomegranate chutney, sesame-tahini dressing, dukka, herbs

 القرنبيط  قرنبيط متبل مشوي، كينوا، جرجير، خص مشكل، صلصة عين الجمل، 
مزيج الرمان بخل البلساميك، صوص الطحينة بالسمسم، دقة، أعشاب 

Farro
Mixed greens, farro, chickpeas, Parmesan, spring onions, black olives, 
peppers marmalade, citrus dressing, pomegranate seeds

 فارو  خص مشكل، قمح، حمص، جبنة بارميزان، بصل أخضر، 
زيتون اسود، فلفل حلو مطهي، صوص الليمون، رمان

32
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Falafel  
Falafel, spiced roast cauliflowers, walnut salsa, pomegranate salsa, 
sesame-tahini dressing

 فـالفـل  فالفل، قرنبيط مشوي متبل، صلصة عين جمل، 
صوص الرمان، صوص الطحينة بالسمسم

Salmon Skewers 
Grilled salmon, tzatziki, roasted cherry tomatoes,  
pickled onions, walnut salsa, herbs

 أسياخ السلمون  سلمون مشوي، صوص تزاتزيكي، طماطم شيري مشوية،
 بصل مخلل، صلصة عين جمل، أعشاب

Chicken Tawook  
Chicken skewers, cabbage salad, citrus dressing,  
garlic paste, pickles, roasted cherry tomatoes

 شيش طاووق  أسياخ دجاج، سلطة كرمب، صوص حامض،
ثومية، خيار مخلل، طماطم شيري مشوية

Souvlaki Chicken 
Lemon-oregano chicken, tzatziki, tomatoes, pickled onions,  
olives, lemon-vinaigrette dressing

 دجاج سوفالكي  دجاج مشوي متبل بالليمون والزعتر،صوص تزاتزيكي،
طماطم، بصل مخلل، زيتون، صوص الليمون و الخل

Beef Kabab
Beef skewers, shawarma spices, onion - parsley salad,  
roasted cherry tomatoes, sesame-tahini dressing 

 كباب لحم بقري  اسياخ لحم بقري، توابل الشاورمة، سلطة البصل بالبقدونس،
طماطم شيري مشوية، صوص الطحينة بالسمسم 

Kafta Andalos 
Minced meat, herb, hummus, roasted cherry tomatoes, Provençale radish

الكفتة األندلسية  لحمة مفرومة، أعشاب، حمص، طماطم شيري مشوية، فجل بروفينسال

Vegetale
Hummus, roasted cherry tomatoes, roasted pumpkins, grilled eggplant, 
roasted cauliflower, pickled red onions, herbs, walnut salsa, oriental dressing

الخضروات  حمص، طماطم شيري مشوية، قرع مشوي، باذنجان مشوي، قرنبيط مشوي، بصل 
أحمر مخلل، أعشاب، صلصة عين جمل، الصوص الشرقي 

PITA WRAPS
ALL OUR WRAPS ARE SERVED WITH SPICED FRENCH FRIES

  سندوتشات
تقدم في خبز يونانى مع البطاطس المقلية المتبلة
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TO SHARE FAMILY STYLE
 أطباق للمشاركة

Cachimba Ossobuco 
Served with freekeh, herbs 

كاتشيمبا أوسوبوكو  يقدم مع الفريك و األعشاب

Mixed Grill
Chicken tawook, souvlaki chicken, beef kabab, kafta,  
roasted tomatoes, onion-parsley salad

 مشويات مشكلة  شيش طاووق، دجاج سوفالكي، كباب لحم بقري، 
كفتة، طماطم مشوية، سلطة البصل بالبقدونس

185

150

Prices are subject to 12% Service Charge & 10% Sales Taxes



Paella de frutos del mar   
Calamari, shrimps, mussels, fish

بايال بالمأكوالت البحرية  كاليماري، جمبري، محار، سمك 

Paella mixta al ajillo  
Chicken, Chorizo, calamari, shrimps, mussels, fish

بايال ميكس  دجاج، شوريزو، كاليماري، جمبري، محار، سمك

Paella Cachimba
Our special seafood paella with jumbo shrimps

بايال كاتشيمبا  على طريقتنا الخاصة بالمأكوالت البحرية و جمبري چامبو

PAELLA, PAELLA, PAELLA…
FOR 2, 4 OR 6 – HAVE SOME MEZZA WHILE IT COOKS…

البايال
لشخصين، 4 أشخاص أو 6 أشخاص… تناولوا بعض المقبالت

185 - 2 pers.
370 - 4 pers.
550 - 6 pers.

175 - 2 pers.
350 - 4 pers.
520 - 6 pers.

550 - 4 pers.

Prices are subject to 12% Service Charge & 10% Sales Taxes



Salmon Skewers
Grilled salmon tawook skewers 

السلمون  اسياخ السلمون المشوي

Chicken Tawook 
Marinated grilled chicken skewers  

شيش طاووق  اسياخ الدجاج المشوي المتبل

Souvlaki Chicken 
Lemon-oregano chicken skewers 

دجاج سوفالكي  اسياخ الدجاج المتبل بالليمون والزعتر 

Beef Kabab 
Grilled beef skewers, shawarma spices 

كباب اسياخ لحم بقري متبل ببهارات الشاورمة 

Kafta Andalos 
Kafta brochettes

كفتة أندلسية  اسياخ الكفتة المشوية

Diavolo Chicken  
Roasted half chicken, chili, lemon  

دجاج ديافولو  نصف دجاجة مشوية، فلفل حار، ليمون

PLATTERS
ALL OUR PLATTERS ARE SERVED WITH SAFFRON RICE / 
SEASONAL GRILLED VEGETABLES

البالتر
يقدم مع أرز بالزعفران والخضروات الموسمية المشوية

90

65

65
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DESSERTS
الحلو

Chocolate Fondant 
Vanilla ice cream 

فوندو الشيكوالتة  يقدم مع آيس كريم فانيليا

Crisp Atayef
Ricotta, seasonal jam, saffron syrup

قطايف مقرمشة  تقدم مع الريكوتا، مربى موسمية وشربات بالزعفران

Churros 
Vanilla ice cream, chocolate sauce

الشوروز  تقدم مع آيس كريم فانيليا، صوص الشيكوالتة

Chocolate Beet Cake
With beetroot-caramel sauce and whipped cream

كيكة الشيكوالتة بالبنجر  مع صوص البنجر و الكرمل و الكريمة المخفوقة 

Hot Ginger-Apple Cake 
Spiced cake, walnut, caramel sauce, vanilla ice cream
كيكة التفاح بالجنزبيل الساخنة  كيكة بالتوابل، عين جمل، صوص الكرمل، آيس كريم فانيليا  

Ice Cream
Vanilla, chocolate or strawberry

آيس كريم  فانيليا، شيكوالتة أو فراولة 

40

35

40

35

30

16 / scoop

Prices are subject to 12% Service Charge & 10% Sales Taxes



Chicken Croquettes, French Fries
دجاج كروكيت، بطاطس مقلية 

Penne Pasta, Tomato Sauce 
مكرونة بنا، صوص طماطم 

Kafta, French Fries 
كفتة، بطاطس مقلية 

Chicken Tawook, Saffron Rice with herbs
شيش طاووق، أرز بالزعفران و األعشاب

Ice Cream
Vanilla, chocolate or strawberry

آيس كريم  فانيليا شيكوالتة أو فراولة

55

48

55

55

FOR OUR YOUNGER GUESTS
INCLUDES A SOFT DRINK OR JUICE
FINISHED BY A SCOOP OF ICE-CREAM

قائمة األطفال
تشمل مشروب غازي أو عصير مع بولة آيس كريم

Prices are subject to 12% Service Charge & 10% Sales Taxes



SHISHA FLAVORS
نكهات الشيشة

El Nakhla - Egypt 
Cherry - Peach - Sweet Melon - Two Apple - Saloum

النخلة - مصر  شيري - خوخ - شمام - تفاحتين - سلوم
Al Fakher - U.A.E.
Coconut - Dora2 - Grape - Gum - Kiwi - Lemon - Mango - Mastic Gum 
Mint - Orange - Raspberry - Rose - Strawberry Cream - Two Apple 
Vanilla - Watermelon
اإلمارات - الفاخر  جوز الهند - دراق - عنب - علكة - كيوي - ليمون - مانجو - علكة مستكة 

- نعناع - برتقال - راسبيري - ورد - فراولة قشطة - تفاحتين - فانيال - بطيخ

Argelini - Jordan
Black Apricot - Blue Legend - Blueberry - Champagne 
Cinnamon Gum - Fruit Gum - Misty Grape - Pineapple

 األردن - أرجيليني  مشمش أسود - بلو ليجند - توت أزرق 
شامبنيا - علكة قرفة - علكة فواكه - عنب مثلج - أناناس

Cachimba Mixes كاتشيمبا ميكس

30 / 20

38

38

38

Prices are subject to 12% Service Charge & 10% Sales Taxes

Coconut & Vanilla 
Lemon & Mint 
Pineapple & Coconut 
Watermelon & Mint 
Rose & Lemon 
Apple & Mint 
Gum & Mint 
Dora2 & Kiwi 
Mango & Kiwi 
Vanilla & Kiwi 
Watermelon & Gum 
Black Apricot & Pineapple 
Grape & Dora2 
Grape, Peach & Orange 
Cherry & Mint 
Pineapple & Vanilla 
Peach & Champagne 
Peach & Mango 
Orange & Mint 
Grape & Raspberry  
Grape & Mint 
Vanilla & Mango 
Cherry & Vanilla 
Raspberry, Lemon & Mint 
or create your own mix

 فانيال و جوز الهند
 ليمون و نعناع

 أناناس و جوز الهند
 بطيخ و نعناع
 ورد و ليمون
 تفاح و نعناع
 علكة و نعناع
 دراق و كيوي
 كيوي و مانجو
 فانيال و كيوي
 علكة و بطيخ

 أناناس و مشمش اسود
 عنب و دراق

 عنب و خوخ و برتقال
 شيري و نعناع
 فانيال و أناناس
 شامبنيا و خوخ
 خوخ و مانجو

 برتقال و نعناع
 راسبيري و عنب

 عنب و نعناع
 فانيال و مانجو
 فانيال و شيري

 ليمون و راسبيري و نعناع
 أو اخترع الميكس المفضل لك



BEVERAGES
المشروبات

9 / 15

12

14

32

28

25

25

58

26

Waters المياه
Dasani small / large دساني صغير/كبير

Cachimba flavored water  Cucumber, lemon & mint 
مياه كاتشيمبا  خيار، ليمون ونعناع 

Soft Drinks المياه الغازية
Coca Cola - Fanta - Sprite كوكا كوال - فانتا - سبرايت

Red Bull ريد بول

Fresh Juices  عصائر فريش
Orange - grapefruit - mango - strawberry - carrot  
and whatever the “season” has to offer

برتقال - جريب فروت - مانجو - فراولة وجميع فواكه الموسم

Iced Tea   الشاي المثلج
Pineapple - Peach - Passion Fruit  

أناناس - خوخ - باشن فروت

Lemonade   الليمون
Coconut - Peach – Mint جوزالهند - خوخ - نعناع

Sangria – 1 liter   سانجريا - 1 لتر
Classic  Apple, peach, orange, lemon, grape & sparkling water

الكالسيك  تفاح، خوخ، برتقال، ليمون، عنب و مياه فواره

White  Apple, pineapple, kiwi & sparkling water
الوايت  تفاح، أناناس، كيوي و مياه فواره

Milk-Shakes   الميلك شيك
Banana Honey - Red Berries - Strawberry & Cookie - Brownie 

موز باللبن - توت أحمر - فراولة بالبسكويت - براوني

Prices are subject to 12% Service Charge & 10% Sales Taxes
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22

22

20 / 18
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20

20

20

27 
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BEVERAGES
المشروبات

Cocktails      الكوكتيالت  
Detox الديتوكس
Harvest Juice  Sweet potato, green apple, carrots, ginger

الهارفست  بطاطا، تفاح أخضر، جزر و جنزبيل

Green Machine  Carrots, cucumber, parsley, spinach, celery, lime
جرين ماشين  جزر، خيار، بقدونس، سبانخ، كرفس و حامض

Beat Beet  Beets, apple, celery, lime, ginger
بيت بيت  بنجر، تفاح، كرفس، حامض و جنزبيل

Smoothies  
Raspberry - mango & banana - Pineapple & coconut - Banana & passion fruit - 
Mint - cucumber & yogurt - Kiwi - mango - pineapple & mint

السموزيز
 راسبيري ومانجو وموز - أناناس و جوز الهند - موز وباشن فروت

 نعناع وخيار وزبادي - كيوي ومانجو واناناس ونعناع

Coffee  القهوة
Café Borgia 
Espresso, milk, chocolate, orange 

كافيه بورجيا  اسبرسو، لبن، شيكوالتة وبرتقال

Cappuccino كابتشينو

Espresso - double or single اسبرسو دوبل أو سينجل

Caffè Latte كافيه التيه

Mediterranean Macchiato  
Vanilla syrup & cardamom

ميديترانين ماكياتو  شراب فانيليا و حبهان

Turkish Coffee “alameed” - medium plain or with cardamom  
قهوة تركي »العميد« - وسط سادة أو بالحبهان

Tea   الشاي
English Breakfast - Earl Grey – Green  

انجلش بريكفاست - آرل جراي - أخضر

Moroccan Tea شاي مغربي 

Cachimba Chocolate   شيكوالتة كاتشيمبا

Prices are subject to 12% Service Charge & 10% Sales Taxes



6th of October
Galleria 40 0101-3333 494

5th Settlement 
Cairo Festival City  0102-2231 094

Cachimba.eg www.cachimba.comCachimba
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