
2 GUESTS + 1 TRAY + 10 BREAKFAST ITEMS 
 + TEA OR ORANGE JUICE86

Morning Glory �ضبحية العز
 شخصين  +  صينية واحدة  +  فطور من 10 صحون

+ شاي أو عصير برتقال

Breakfast
ءالفطار

FRIED EGGS 

EGGS WITH TOPPINGS OF YOUR CHOICE:
Fresh mint
Vegetables (green pepper, onion, tomato, parsley)
Cumin
Homemade Awarma
Mfarrakit beid w batata (Eggs & Potatoes)
Feta cheese

KNEFE 
Semolina, Akkawi cheese and sugar syrup

FOUL MUDAMMAS
Boiled fava beans infused with ground garlic, olive 
oil and fresh lemon juice

BALILA 
Boiled chickpeas, served with cumin, garlic, olive 
oil and fresh lemon juice

MOUSABBAHA
Boiled chickpeas, tahini, lemon juice, parsley and 
pine nuts

FATTET HUMMUS 
Boiled chickpeas, yogurt, tahini and ground garlic, 
garnished with fried pine nuts and crispy bread

HALLOUMI CHEESE
Slices of grilled Halloumi cheese served with 
cucumber and tomato  

LABNEH
Homemade yogurt with olive oil

DEBES AND TAHINI
Molasses with Tahini dipping 

KISHIK BEL AWARMA
Homemade Kishik powder, Awarma, sprinkled 
with olive oil and chopped onion 

CHEESE AND JAM 
Lebanese cheese with your choice of either 
strawberry, plum or blackberry jam

بيض مقلي

بيض على طريقتك وباإلضافات التي تختارها: 
نعناع طازج

خضار طازجة )فلفل أخضر، بصل، بندورة، بقدونس( 
كمون

قاورما شغل بيت
مفركة بيض وبطاطا

جبنة فيتا

كنافة
سميد محمص، جبنة عكاوي وقطر

 فول مدمس
فول مسلوق، ثوم مفروم، زيت زيتون وعصير

حامض طازج 

بليلة
حمص حب مسلوق، كمون، ثوم، زيت زيتون وعصير حامض

 مسبحة
حمص حب مسلوق، طحينة، عصير حامض، بقدونس وصنوبر

فتة حمص
 حمص حب مسلوق، لبن طازج، ثوم، طحينة، خبز محمص مقرمش

ومزينة بصنوبر

جبنة حلومي
شرائح جبنة حلومي مشوية وتقدم مع الخيار والبندورة

 لبنة
لبنة طازجة شغل بيت مع زيت زيتون

دبس وطحينة
تغميسة الدبس والطحينة

كشك بالقاورما
كشك شغل بيت، قاورما، مع زيت زيتون وبصل مفروم

جبنة ومربى
جبنة لبنانية بلدية مع خيارك من نكهات المربى

التالية: الفراولة، الخوخ أو التوت 

28

36

33

22

22

22

24

28

21

22

28

30
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From the Oven
من الفرن

LAHME BI AJEEN
Lamb meat, tomato, onion, with a pinch of salt 
and spices

FATAYER SBEINIKH
Fresh spinach mixed with onion, sumac, lemon 
juice, pine nuts and salt with a dash of olive oil

KISHIK 
Fresh kishik, onion, tomato, sesame and olive oil

ZAATAR
Local Lebanese thyme, sesame, sumac and olive oil

CHEESE
Grated Akkawi cheese 

ZAATAR JABALI
Local Lebanese thyme, ground wild thyme, onion, 
tomato and olive oil 

CHEESE AND ZAATAR 
Grated Akkawi cheese, Lebanese thyme, sesame 
and olive oil

LABNEH AND ZAATAR
Fresh yogurt with Lebanese thyme  

MANKOOSHET AYAM ELEZZ
Lamb meat, tomato, parsley, mint, onion, chilli 
paste and pine nuts

لحم بعجين
لحم غنم، بندورة، بصل مع رشة ملح وبهارات

فطاير سبانخ
 سبانخ طازجة مخلوطة مع بصل، سماق، عصير حامض،

صنوبر، ملح ورشة زيت زيتون

منقوشة كشك
كشك بلدي طازج، بصل، بندورة، سمسم وزيت زيتون

 منقوشة زعتر
زعتر لبناني بلدي، سمسم، سماق وزيت زيتون

منقوشة جبنة
جبنة عكاوي مبروشة

 منقوشة زعتر جبلية
زعتر لبناني بلدي، زعتر دق بري، بصل، بندورة وزيت زيتون

منقوشة جبنة وزعتر
جبنة عكاوي مبروشة، زعتر لبناني، سمسم وزيت زيتون

منقوشة لبنة وزعتر
منقوشة لبنة مع زعتر لبناني بلدي

 منقوشة أيام العز
 لحم غنم، بندورة، بقدونس، نعناع، بصل، شطة حّرة

وصنوبر

22

19

20

14

23

16

22

19

24
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Cold Mezze
املقبالت الباردة

FATTOUSH 
Lettuce, tomato, cucumber, fresh greens, 
mixed vegetables with fried bread and 
pomegranate sauce

HOMEMADE TABBOULEH 
Finely chopped parsley, diced tomato, burgul, 
white onion, olive oil and lemon juice

ZAATAR AND BALADI CHEESE 
Fresh green thyme, baladi cheese, black 
olives, flavoured with fresh lemon juice and 
olive oil

SALATA JABALYEH
Rocca leaves tossed with watercress, thyme, 
onion, fresh lemon juice and olive oil

HUMMUS AYAM ELEZZ 
Boiled chickpeas, tahini, mixed fresh 
vegetables, seasoned with cumin and salt

HUMMUS BEL TAHINI 
Boiled chickpeas with tahini, lemon juice and 
Lebanese olive oil

TRIDA 
Zucchini, grinded dry mint, onion, garlic and 
pomegranate sauce

LABNEH WITH GARLIC 
Local yogurt mixed with dried mint, fresh 
garlic and olive oil

LABNEH 
Fresh yogurt topped with olive oil

KEBBET LENTIL 
Mix of finest lentil, burgul and tomato paste

MUTABBAL 
Char-grilled eggplant with tahini, garlic and 
fresh lemon juice

فتوش
 خس، بندورة، خيار، تشكيلة من الخضار الطازجة مع

قطع خبز مقرمش مقلي ودبس الرمان

تبولة شغل البيت
 بقدونس ناعم، بندورة مفرومة، برغل، بصل أبيض،

زيت زيتون وعصير حامض

 زعتر وجبنة بلدية
 زعتر أخضر طازج، جبنة بلدية، زيتون أسود مع عصير

حامض طازج وزيت زيتون

سلطة جبلية
 ورق جرجير مع بقلة، زعتر، بصل، عصير حامض طازج

وزيت زيتون

حمص أيام العز
 حمص حب مسلوق، طحينة، خضار مشكلة طازجة،

كمون وملح

حمص بطحينة
 حمص حب مسلوق، طحينة، عصير حامض وزيت زيتون

لبناني

 تريده
 كوسه بلدية مع النعناع اليابس، بصل، ثوم ودبس

الرمان

لبنة بالثوم
لبنة بلدية مع النعناع اليابس، ثوم طازج وزيت زيتون

 لبنة
لبنة طازجة مع زيت زيتون

كبة عدس
عدس مع برغل ودبس البندورة

متبل
 باذنجان مشوي على الفحم مع طحينة، ثوم وعصير

حامض طازج

24

24

24

21

25

23

23

21

21

24

23

Salads ال�ضلطات
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LOUBIEH BEL ZEIT
Fresh green beans, tossed with tomato, white 
onion, garlic and olive oil

RAHEB 
Grilled eggplant, mixed vegetables, garlic, olive 
oil and pomegranate seeds

SILEK BEL ZEIT  
Fresh chard, garlic, lemon juice, olive oil and 
crispy fried onion

LEBANESE MHAMMARA
Chilli paste with farmyard walnut, bread 
crumbs, homemade pomegranate molasses 
and olive oil

MJADDARA 
Grinded green lentils, white rice, topped with 
olive oil and crispy fried onion

SHANKLISH 
Locally made yogurt with olive oil, tomato, 
white onion and sweet capsicum

VINE LEAVES 
Vine leaves with tomato, white rice, fresh 
vegetables, lemon juice and olive oil 

LABAN WITH CUCUMBER  
Fresh yogurt with finely chopped cucumber 
and dry mint

لوبيا بالزيت
 لوبيا خضراء طازجة، بندورة، بصل أبيض، ثوم وزيت

زيتون

راهب
 باذنجان مشوي، خضار طازجة مشكلة، ثوم، زيت زيتون

وحب الرمان

 سلق بالزيت
 سلق طازج، ثوم، عصير حامض، زيت زيتون وبصل

مقلي مقرمش

محمرة لبنانية
 صلصة الفليفلة الحّرة مع جوز بلدي، كعك ناعم، دبس

رمان شغل بيت وزيت زيتون

 مجدرة
 عدس أخضر مطحون، أرز أبيض مع زيت زيتون وبصل

مقلي مقرمش

شنكليش
 لبنة شغل بيت مع زيت زيتون، بندورة، بصل أبيض

وفليفلة حلوة

ورق عنب بالزيت
 ورق عنب مع بندورة، أرز أبيض، خضار طازجة، زيت زيتون

وعصير حامض

لبن بخيار
لبن طازج مع خيار مفروم ناعم ونعناع يابس

25

23

26

26

25

23

26

17



HUMMUS RAS ASFOUR
Hummus with tahini and small fried meat filet 
cubes, garnished with fried pine nuts

LAHME BEL BANADOORA 
Beef filet cubes mixed with sliced onions and 
tomatoes

FATTET HUMMUS  
Boiled chickpeas, yogurt, tahini and ground 
garlic, garnished with fried pine nuts and 
crispy bread

FATTET BATINJEIN
Fried eggplant cubes mixed with boiled 
chickpeas, yogurt, tahini and ground garlic, 
garnished with fried pine nuts and crispy bread

FATTET DJEIJ 
Slices of cooked chicken mixed with boiled 
chickpeas, yogurt, tahini and ground garlic, 
garnished with fried pine nuts and crispy bread

CHICKEN LIVER 
Fried chicken liver infused with minced garlic 
and pomegranate molasses, garnished with 
fried pine nuts

MIXED PASTRIES (8 PCS) 
2 kibbehs, 2 meat samboosik, 2 cheese rolls, 
2 spinach

33

35

24

32

32

34

31

Hot Mezze
املقبالت ال�ضاخنة

LENTIL SOUP 
Lentils puree blended with carrot, onion and 
boiled potato

SOUP OF THE DAY

شوربة عدس
عدس مهروس مع جزر، بصل، بطاطا مسلوقة

شوربة اليوم

21

23

Soups ال�ضوربات

حمص رأس العصفور
   حمص بطحينة مع شرائح لحمة مقطعة ومقلية،

مزين بصنوبر مقلي

لحمة بالبندورة
لحم فيليه مقطع مع بصل وبندورة

فتة حمص
      حمص حب مسلوق، لبن، طحينة، ثوم مفروم،

مزينة بصنوبر مقلي وخبز مقرمش

فتة باذنجان
 مكعبات الباذنجان المقلي مخلوطة مع حمص حب

 مسلوق، لبن، طحينة، ثوم مفروم، مزينة بصنوبر
مقلي وخبز مقرمش

 فتة دجاج
 شرائح دجاج مطبوخ، حمص حب مسلوق، لبن،
 طحينة، ثوم مفروم، مزينة بصنوبر مقلي وخبز

مقرمش

كبدة دجاج
كبدة دجاج مقلية مع ثوم مفروم ودبس الرمان

ومزينة بصنوبر مقلي

معجنات مشكلة  )8 قطع
2 كبة، 2 سمبوسك لحمة، 2 رقاقات جبنة، 2 سبانخ

(
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SOUP + SALAD +
DAILY DISH + DESSERT

ADD SHISHA MOASAL
DAILY DISH

ADD SHISHA AJAMI

شوربة اليوم + سلطة
الصحن اليومي + حلو

ضيف شيشة معّسل
الصحن اليومي

ضيف شيشة عجمي

52

36
16
25

Lunch Special وجبات الغداء

ذكريات الماضي Chef's RecommendationGood Old Days اختيار الشيف

FRIED KIBBEH  
4 pieces of minced meat Kibbeh balls

MEAT SAMBOOSIK 
4 pieces of minced meat pastry

CHEESE ROLLS 
4 pieces of cheese pastry rolls

SPINACH 
4 pieces of spinach pastry

BATATA HARRA 
Crispy fried spicy potato infused with garlic, 
olive oil, coriander and chilli

HALLOUMI CHEESE
Slices of grilled Halloumi cheese served with 
cucumber and tomato

SUJUK 
Spicy fried Lebanese sausages, tomato and 
slices of onion with lemon juice

MAKANEK 
Fried Lebanese sausages with pomegranate 
molasses

FOUL MUDAMMAS 
Boiled fava beans infused with ground garlic, 
olive oil and fresh lemon juice

BALILA 
Boiled chickpeas seasoned with cumin, garlic 
and fresh lemon juice

KIBBEH SAJEYEH 
Minced meat and burgul garnished with nuts

FRENCH FRIES 

كبة مقلية
4 حبات من الكبة المقلية

 سمبوسك لحمة
4 حبات من المعجنات المحشية باللحمة المفرومة

 رقاقات الجبنة
4 حبات من رقاقات الجبنة

  سبانخ
4 حبات من المعجنات المحشية بالسبانخ

بطاطا حّرة
    بطاطا حّرة مقرمشة مقلية مع ثوم، زيت زيتون،

كزبرة وفليفلة حّرة

 جبنة حلومي
 شرائح جبنة حلومي مشوية وتقدم مع الخيار

والبندورة

سجق
سجق لبناني حّر مقلي، بندورة، جوانح بصل

وعصير حامض

مقانق
مقانق لبنانية مقلية مع دبس رمان

 فول مدمس
فول مسلوق، ثوم مفروم، زيت زيتون وعصير

حامض طازج 

  بليلة
حمص حب مسلوق، كمون ناعم، ثوم وعصير

حامض طازج

كبة صاجية
عجينة الكبة محشية بلحمة ناعمة، جوز وفستق

بطاطا مقلية

24

24

23

21

24

28

32

32

22

22

35

22

+



The Grill Corner
ركن امل�ضاوي

MIXED GRILL
4 skewers: Baby veal, Taouk, Kafta and Kebab 
Izmirli (Kebab with cheese), served with french fries

SHISH TAOUK
Marinated chicken cubes, served with french fries 
and garlic sauce

BABY VEAL CUBES 
Baby veal cubes, grilled onion, grilled tomato 
sumac and parsley, served with french fries

BONELESS GRILLED CHICKEN
Half boneless chicken, served with french fries and 
garlic sauce

CHICKEN WINGS
Grilled chicken wings served with garlic sauce 
and garlic lemon oil 

KEBAB ORFALI
Minced lamb, parsley, sweet capsicum, red 
capsicum and garlic, served with french fries 

KEBAB KHESHKHASH 
Minced lamb, grilled onion and tomato paste, 
seasoned with mixed spices, served with french fries

KAFTA
Minced lamb, parsley and onion, seasoned with 
mixed spices, served with french fries  

KEBAB IZMIRLI
Minced lamb stuffed with green and red capsicum, 
kashkawan cheese and onion, served with french fries

ARAYES KAFTA
Minced lamb, parsley and grilled onions with bread, 
served with french fries

مشاوي مشكل
 ٤ أسياخ: لحم عجل، طاووق، كفتة وكباب إزمرلي مع

جبنة، ُتقدم مع بطاطا مقلية

شيش طاووق
 مكعبات صدر دجاج متبلة، ُتقدم مع بطاطا مقلية

وصلصة الثوم

شقف لحم عجل
 لحم عجل، بصل مشوي، بندورة  مشوية، مزينة بسماق

وبقدونس، ُتقدم مع بطاطا مقلية

 دجاج مسحب مشوي
نصف فروج مسحب، ُيقدم مع بطاطا مقلية

وصلصة الثوم

جوانح الدجاج
 جوانح دجاج مشوية، تقدم مع صلصة الثوم مع زيت

بالليمون والثوم

 كباب أورفلي
لحم غنم مفروم، بقدونس، فليفلة حلوة، فليفلة

حمراء، وثوم، ُتقدم مع بطاطا مقلية

كباب خشخاش
لحم غنم مفروم، بصل مشوي وصلصة بندورة

مع بهارات مشكلة، ُتقدم مع بطاطا مقلية

كفتة
 لحم غنم مفروم، بقدونس، بصل مع بهارات مشكلة،

ُتقدم مع بطاطا مقلية

 كباب إزمرلي
   لحم غنم مفروم مع فليفلة خضراء وفليفلة حمراء،

جبنة قشقوان وبصل، ُتقدم مع بطاطا مقلية

  عرايس كفتة
لحمة ناعمة متبلة، بقدونس، بصل مشوي على الفحم

مع خبز، ُتقدم مع البطاطا المقلية

73

57

69

59

49

47

46

46

52

49
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WATERMELON AND CHEESE

SALTED LUPINI BEANS

FOUL AND LEMON

34

14

19

بطيخ وجبنة

ترمس

فول وحامض

Snack Bites للت�ضلية

PEPSI, DIET PEPSI, 7UP,
DIET 7UP, MIRINDA

LOCAL WATER SMALL

LOCAL WATER LARGE

LEBANESE WATER SMALL

LEBANESE WATER LARGE

SAN PELLEGRINO SMALL

SAN PELLEGRINO LARGE

 بيبسي، دايت بيبسي، سفن أب،
دايت سفن أب، ميرندا

مياه محلية صغيرة 

 مياه محلية كبيرة 

مياه لبنانية صغيرة

مياه لبنانية كبيرة

سان بيليغرينو صغيرة

سان بيليغرينو كبيرة   

Refreshments املرطبات
12

6

12

9

18

12

20

RAHA BEL ASHTA

RICE PUDDING

MOUHALABIEH

MUGHLI

KNEFE

HALAWET EL JIBEN

RAHA BEL BISCUIT

FRESH FRUIT PLATTER

28

24

24

24

33

35

18

42

راحة بالقشطة

رز بحليب

مهلبية

مغلي

كنافة

حالوة الجبن

بسكويت بالراحة

صحن فواكة طازجة

Desserts احللويات

YOUR SELECTION OF FLAVOURS (1 SCOOP)

VANILLA - STRAWBERRY - CHOCOLATE -
PISTACHIO - MISTIKA - BAKLAWA

AYAM ELEZZ SPECIAL (3 SCOOPS)35

اختر نكهتك المفضلة                     12
 فانيال  -  فراولة  -  شوكوالته 

فستق  -  مسكة  -  بقالوة
 سبسيال أيام العز

Ice Cream بوظة
-

(١ سكوب)

(3 سكوب)



AYAM ELEZZ COCKTAIL 
Mixed fruit pieces – Strawberry, Banana, Apple, 
Kiwi, Mango, Nuts, Sweet Cream (Ashta) and 
Honey

ROSE
Fresh distilled damask rose with crushed ice

LEMONADE BATROUNIYE 
Chopped lemon, sugar, water blossom and 
crushed ice

LEMON WITH MINT
Fresh lemon juice, fresh mint, sugar syrup, and 
ice cubes

POMEGRANATE JUICE
Home style squeezed pomegranate 

ORANGE JUICE
Home style squeezed fresh orange 

LEMONADE WITH BASIL
Fresh lemon with basil

WATERMELON JUICE
Home style blended watermelon with ice   

PINEAPPLE JUICE
Home style blended pineapple and ice

LABAN AYRAN
Home style Laban Ayran (Yogurt)

CARROT JUICE
Home style blended carrots and ice

APPLE JUICE
Home style blended apples and ice

36

24

26

25

28

24

26

24

24

20

24

24

    كوكتيل أيام العز
 قطع الفواكه - فريز، موز، تفاح، كيوي، مانجة،

مكسرات، قشطة حلوة وعسل

شراب الورد
 ورد جوري بلدي مقطر وثلج مجروش

ليموناضة بترونّية
 ليمون حامض معصور، سكر، ماء زهر وثلج

مجروش

 ليموناضة بالنعناع 
 عصير حامض طازج، نعناع طازج، قطر ومكعبات

ثلج

عصير رّمان
رمان طازج معصور على طريقة البيت

 عصير برتقال
برتقال طازج معصور على طريقة البيت

ليموناضة بالحبق 
عصير حامض طازج مع حبق

عصير بطيخ
عصير بطيخ طازج وثلج على طريقة البيت

عصير أناناس
عصير أناناس طازج وثلج على طريقة البيت

لبن عيران
 لبن عيران على طريقة البيت

عصير جزر
عصير جزر طازج وثلج على طريقة البيت

عصير تفاح
عصير تفاح طازج وثلج على طريقة البيت

Juice Bar الع�ضائر
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TURKISH COFFEE

ESPRESSO

DOUBLE ESPRESSO

CAPPUCCINO

LATTE

WHITE COFFEE

NESCAFE

AMERICANO

18

18

24

26

26

26

23

22

قهوة تركية

إسبريسو

إسبريسو دبل

كابتشينو

التيه

قهوة بيضاء

نسكافيه

امريكانو

Hot Drinks امل�ضروبات ال�ضاخنة

Tea Collection ت�ضكيلة ال�ضاي
شاي كرك

شاي

شاي مغربي

زهورات

ينسون

KARAK TEA

TEA

MOROCCAN TEA

ZHOURAT (CAMOMILE)

YANSOON (ANISE) 

18

18

21

24

22

YOUR SELECTION OF FLAVOURS 

VANILLA - STRAWBERRY - CHOCOLATE -
PISTACHIO - MISTIKA - BAKLAWA

اختر نكهتك المفضلة35

 فانيال  -  فراولة  -  شوكوالته 
فستق  -  مسكة  -  بقالوة

Milkshake ميلك �ضيك
-

YOUR SELECTION OF FLAVOURS 
DOUBLE APPLE - GRAPE AND MINT -
BLUE HEAVEN - BLUEBERRY GRAPE - 
ORANGE - MINT - WATERMELON -
MELON - LEMON AND MINT - GUM -
BLACKBERRY - RASPBERRY CREAM

AYAM ELEZZ SPECIAL COCKTAIL

AJAMI

SHISHA REPLENISHMENT

68

77

75

32

اختر نكهتك المفضلة: 
 تفاحتين - عنب ونعناع - بلو هيفن - 

  توت بّري وعنب بّري - برتقال - نعناع
   بطيخ - شمام - ليمون ونعناع -

 علكة - توت بّري - توت وكريم

كوكتيل أيام العز

عجمي

 راس جديد للشيشة 

Shisha ال�ضي�ضة

 -




