
Cold Mezzeh
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Ayamna A La Carte Menu 

Vegetable Platter (V)
Selection of fresh seasonal vegetables 

Mixed Lebanese Pickles (V) 
Assortment of pickled vegetables and mixed olives 

Hommous (V)
Delicate blend of chickpeas with tahini and lemon juice

Baba Ghanouj (V)
Chargrilled smoked eggplant, tomatoes, Spanish onion, capsicum, garlic, 
parsley, pomegranate Seeds and lemon juice

Moutabal (V)
Chargrilled smoked eggplant, blended with tahini and fresh lemon juice

Stuffed Grape Leaves (V)
Vine leaves parcels stuffed with Arabic spiced rice, tomato, parsley
and olive oil

Shanklish (V)
Spiced aged akawi and feta cheese, tomatoes, onion and parsley

Mousakaa (V)
Eggplant cooked with tomato, capsicum, onion, garlic and chickpeas

Lebanese Fish Tajeen (N)
Grilled sea bass fillet with tahini, capsicum, tomato, onion, garlic, roasted 
pine nuts and olive oil

Mouhamara (V) (N)
Arabic chilli paste, spiced walnuts and Pistachio, olive oil 

Fresh Artichoke (V)
Tender globe artichokes, garlic, olive oil and lemon juice

Spinach Bil Zeit (V)
Sautéed Spinach with garlic, Red Capsicum crispy onions and olive oil

Burghul Bel Banadoura (V)
Coarse Burghul wheat, tomato, onion, capsicum and red Chili

Oriental Beef Tartar (Kebbeh Nayeh) (N)
Beef, crushed wheat, fresh mint, Arabic spices, onion, red chili, pine nuts, 
walnuts and olive oil

Ayamna Beef Basterma (N)
Labneh, basil pesto, mint, rocket leaves, pickles, olive oil and pita bread 

Goats Cheese Labneh (V)
Zaatar, mint and sumac crust, yogurt, olive oil

Kishki (V) (N)
Crushed wheat, Labneh, walnuts, onion, dried mint

Fattoush (V)
Lettuce, tomato, cucumber, radish, capsicum, mint, parsley, onions, crispy 
pita, sumac, Apple vinegar, pomegranate molasses and olive oil

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



Hot Mezzeh
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AED

Hommous Bil Lahem (N)
Puree of chickpeas with tahini, sautéed lamb leg and roasted pine nuts

Potato Harra (V)
Sautéed potato with coriander, red pepper, garlic and lemon juice

Grilled Halloumi (V)
Topped with tomatoes, Lebanese black olives and fresh basil

Fried kibbeh (N)
Ground meat and crushed wheat crust, minced meat, onion, pine nuts and 
Arabic spice filling 

Cheese Rekakat
Rolled filo pastry filled with akawi and mozzarella cheese

Soujouk Rekakat
Rolled filo pastry filled with lamb sausage, akawi cheese, garlic and Arabic 
spices

Meat Sambousek (N)
Deep-fried Lebanese pastry filled with minced lamb and roasted pine kernels

Cheese Sambousek
Deep-fried Lebanese pastry filled with Akawi cheese and parsley

Baked Spinach Fatayer (N)
Traditional Lebanese pastry, filled with spinach, pine nuts, onion and sumac

Mix Mouajanat (N)
Cheese rekakat, meat sambousek, fried kebbeh and spinach fatayer

Falafel (V)
Deep-fried patties of minced chickpeas, fava beans, coriander, tomato,
pickles, parsley, onion, garlic and cumin, served with tahini sauce

Soujouk with Eggs
Scrambled eggs with spicy lamb sausage

Sawdat Dejaj
Pan-fried chicken livers with garlic, fresh coriander and pomegranate molas-
ses

Lamb Makanek
Lamb sausages, sautéed with diced capsicums and lemon juice

Tabouleh (V)
Chopped flat parsley, mint, tomato, onion, crushed wheat, fresh squeezed 
lemon and olive oil

Rocca Salad, Beetroot and Fresh Thyme (V)
Rocca Leaves, roasted beets, fresh zaatar, tomatoes, walnuts, halloumi 
cheese, olive oil and apple vinegar

Green Lentil Salad (V)
Lentils, onion, tomatoes, parsley, lemon and olive oil

Freekeh Salad (V)
Wheat, capsicum, onion, fava beans, pomegranate, olive oil and lemon juice

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



Signature Appetizers

Soup

Main Vegetarian

475
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AED

AED

Ayamna Chilled Seafood Platter (S)
Canadian lobster, Gulf prawns, King crab legs, salmontini smoked salmon 
served over ice with fresh cut lemon, oriental sauce 

Shrimps Kunafa (S) 
Deep fried marinated zaatar prawns, wrap with kunafa dough and saffron 
tahini Sauce 

Aromatic Spiced Prawns (S)
Tajine style marinated prawns baked in a kilner jar with onion, 
saffron potatoes, Lebanese green olives 

Baked Meat Balls (N)
Minced lamb with parsley, cherry compote, onion, tomato, garlic, potatoes, in 
rich tomato sauce and pine nuts

Koussa Ablama (N)
Baby marrow stuffed with lamb minced, pomegranate seeds and onion, 
Served with yogurt, fresh Mint, coriander, and roasted pine nuts 

Baked Puff Pastry Ouzi Rice (N)
Minced lamb, chicken, rice baked in puff pastry with Lebanese spices, 
Pistachio, pine seeds, green peas, raisins and mint 

Kebbeh Mabroumeh (N)
Rolled kebbeh of ground meat and crushed wheat crust, filled with finely 
minced meat, onion, Roasted pine nuts and kebbeh spices, yoghurt sauce 

Lentil Soup
Puree of lentils, Spinach, Labneh, carrots, onion, garlic, crispy croutons and 
lemon 

Chicken Vegetable Broth
Braised chicken, carrot, baby marrow, potato, parsley and vermicelli 

Moghrabia Hash
Lebanese pasta, chick peas, onion, cumin and Lebanese spices

Freekeh
Whole green wheat, carrots, zuchinni, onion and Lebanese spices

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



Char Grill Selection

Side Dishes Sauce

160
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33
33
33
33
33

AED

Lamb Chops
Lamb chops marinated with olive oil and Lebanese spice blend  

Lamb Brochette
Diced lamb tenderloin with olive oil and Lebanese
Spice blend  

Lamb Kofta
Leg of Lamb minced with parsley, onions and Lebanese spice blend  

Arayes 
Grilled Lebanese bread filled with minced lamb, tomato, garlic and served 
with yogurt sauce 

Shish Taouk
Chargrilled chicken breast fillets marinated in garlic, lemon juice and Leba-
nese spice blend  

Grilled Baby Boneless Chicken
Marinated whole boneless chicken with garlic and lemon 

Chicken Kofta
Minced Chicken with garlic, coriander, ginger and Lebanese spice blend  

Grilled king Prawns
Marinated king prawns with garlic, cumin and lemon juice 

Mixed Grill
Lamb Brochette, Kofta, shish Taouk, Arayes and lamb chops

Salt Crusted Whole Sea Bass
Wrapped in vine leaves, lemon, coriander, cumin, garlic and Arabic spices

All served with biwas salad, grilled vegetables and Lebanese chili bread 

Sautéed vegetables in zaatar butter
Braised broad beans and coriander
Saffron rice/ white rice (v)
Ayamna fries
Sea salt and herb baked potato wedges

Garlic sauce
Lemon & mint
Zaatar butter
Harrisa
Harrah 
Saffron tahini sauce

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



Dessert

Speciality Ice Cream and Sorbets

53
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AED

AED

Ashta Bil Assal (N) 
Fresh cream topped with pistachio nuts drizzled with local honey

Hallawa Bil Jebin (N)
Rolls of sweet white cheese filled with fresh cream, pistachio and caramel-
ized orange 

Lebanese Kunafa (N)
Kunafa dough with sweet cheese, sugar syrup and pistachios

Sticky Date Pudding (N) 
Sea salt caramel, vanilla ice cream 

Apricot Vanilla Muhalabiya (N)
Apricot nectar, pistachio cream, almond  

Crunchy Date Vacherin  
Crystallized rose petal, honey and dry Baklawa

Um Ali (N) 
Milk, Sugar, puff pastry, almond, coconut, pistachio, raisin, Cream, Baklawa 
ice cream 

Assorted Fresh Fruits
Selection of seasonal fresh fruits

Baklava ice cream (N) 
Figs ice cream
Dates and honey ice cream
Lemon sorbet/ strawberry sorbet/ pomegranate sorbet

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable

Signature Mains

285

185

235

AED

Whole Roasted Lobster with Saffron 
Lobster glazed with saffron oriental sauce, zaatar and gratinated with cheese

Seared Sea Bream 
Marinated with pomegranate molasses, broad bean, Butter, olive and spring 
herb cassoulet   

Rack of Lamb  
Rack lamb, coarse wheat, onion, garlic, Tomato, capsicum



300 AED Per person

Berytus Menu

Cold Mezzeh

Mixed Pickles /Hommous /Moutabal /Tabouleh
Fattoush/Shanklish Salad /Kishki

Fish Tajeen / Mouhamarah/Burgul Bel Banadoura

Hot Mezzeh

Cheese Sambousek/ Baked Spinach Fatayer
Meat Sambousek/Lamb Kebbeh/ Potato Harrah

Hommous with Meat

Main Course

Lamb Brochette 
Shish Taouk
Lamb Kofta

 Puff Pastry Ouzi

Dessert

Selection of Sweet
Seasonal Fruits

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



395 AED Per person

Ayamna Set Menu

Cold Mezzeh

Vegetable Platter/ Mixed Pickles/ Hommous /Moutabal /Tabouleh
Fattoush/Shanklish Salad /Kishki

Fish Tajeen / Vegetarian Stuffed Grape Leaves
Fresh Artichoke /Mouhamara /Burgul bel Banadoura

Mousakaa /frekeh Salad 

Hot Mezzeh

Meat Sambousek/Lamb Kebbeh
Cheese Sambousek/ Baked Spinach Fatayer 

Lamb Makanek /Grilled Halloumi / Potato Harrah
Kebbeh Mabroumeh

Main Course

Lamb Brochette /Shish Taouk / Lamb Kofta /Lamb Chops/ Arrayes
Grilled Prawns

Puff Pastry Ouzi

Dessert

Selection of Sweets
Seasonal Fruits

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



جميع األسعار تشمل ١٠٪ رسوم الخدمة والرسوم حيثما ينطبق ذلك

395 د. أ. للشخص الواحد

الئحة طعام ايامنا

المقبالت الباردة

جاط خضرة/ كبيس مشكل/ حمص/ متبل/ تبولة/ فتوش
شنكليش/ كشكي/ سمك طاجن/ ورق عنب

ارضي شوكي/ محمرة/ برغل بالبندورة
مسقعة/ سلطة القمح االخضر

المقبالت الساخنة

سمبوسك  لحمة/ كبة اقراص/ سمبوسك جبنة
فطائر سبانخ/ مقانق غنم/ حلوم مشوي/ بطاطا حرة 

كبة مبرومة 

الطبق الرئيسي

لحم مشوي/ شيش طاووق/ كقتة غنم/ كستالته/ عرايس
روبيان كبير مشوي

صرة الدجاج والرز

الحلويات

تشكيلة حلويات
فواكه الموسم



جميع األسعار تشمل ١٠٪ رسوم الخدمة والرسوم حيثما ينطبق ذلك

300 د. أ. للشخص الواحد

الئحة طعام بيروت

المقبالت الباردة

كبيس مشكل /  حمص/ متبل/ تبولة/ فتوش
شنكليش/ كشكي/ سمك طاجن/ محمرة

برغل بالبندورة

المقبالت الساخنة

سمبوسك جبنة/ فطائر سبانخ/ سمبوسك لحمة
 كبة اقراص/ بطاطا حرة 

حمص باللحمة

الطبق الرئيسي

لحم مشوي
شيش طاووق

كقتة غنم
صرة الدجاج والرز

الحلويات

تشكيلة حلويات
فواكه الموسم



285

185

235

53

43

48

53

53

53

53

53

درهم

درهم

درهم

45

سوربيه وبوظة خاصة

الحلويات

األطباق الرئيسية الخاصة

بوظة البقالوة )م(
بوظة التين

بوظة التمر والعسل
سوربيه الحامض، الفراولة والرمان

ام الروبيان بالزعفران
ام الروبيان المخبوزوالمتبل بالزعتر، الزعفران والجبنة

سمك السيبريم
فيليه سمك  السيبريم المتبل بدبس الرمان، الفول، الزيتون وأعشاب العطرية الندية

اضالع الغنم
ضلع غنم متبل بالبصل، الثوم والكزبرة يقدم مشوي مع الخضار ويخنة الفاصوليا

جميع األسعار تشمل ١٠٪ رسوم الخدمة والرسوم حيثما ينطبق ذلك

قشطة بالعسل )م(
قشطة الحليب الطازجة تزين بالفستق الحلبي والعسل البلدي 

حالوة الجبنة )م(
عجينة حالوة الجبنة محشية بقشطة الحليب الطازجة تزين بالفستق الحلبي، القطر وزهر الليمون 

كنافة لبنانية )م(
عجينة الكنافة محشية بالجبنة الحلوة تزين بالفستق الحلبي والقطر

حلوى التمر )م(
تمر، صلصة الكراميل بالبرتقال تقدم مع بوظة الفانيال 

مهلبية بالمشمش )م(
مهلبية ماء الزهر والورد تقدم مع صلصة المشمش وتزين بالفستق  واللوز

فاشران مذهب
عجينة المرنغ، عسل بلدي وفواكه مجففة

أم علي )م(
رقائق الخبز، حليب، سكر، كريما طازجة، زبيب، برش جوز الهند، لوز وفستق حلبي

فواكه مشكلة
تشكيلة من الفواكه الموسمية الطازجة



درهم

درهم

مشاوي على الفحم

صلصاتاطباق اضافية

كستالتة غنم
كستالتة غنم متبل بزيت الزيتون وخلطة بهارات لبنانية

شقف غنم
قطعم لحم الغنم متبل بزيت الزيتون وخلطة بهارات لبنانية

كفتة غنم
لحمة غنم مفرومة ناعمة، بصل وبقدونس متبلة ببهارات لبنانية

عرايس
خبز لبناني محشي بلحمة الغنم المفرومة ناعما، البندورة والثوم 

شيش طاووق 
قطع صدر الدجاج المتبل بالحامض، الثوم وبهارات لبنانية

فروج صغير مسحب
فروج صغير كامل بدون عظم متبل بالثوم والحامض 

كفتة دجاج
لحمة دجاج مفرومة ناعمة، ثوم، كزبرة، زنجبيل طازج وبهارات لبنانية

روبيان كبير مشوي
روبيان متبل بالثوم، الكمون والحامض

مشوي مشكل
شقف غنم، كفتة، شيش طاووق، عرايس وكستالتة )لشخص واحد(

سمك السيباس المغطى بالملح الخشن
سمك السيباس محشي بشرائح حامض، كزبرة وثوم، متبل بالبهارات العربية والكمون ملفوف 

بورق العنب ومغطى بالملح

جميع االطباق تقدم مع سلطة البيواز، الخضار المشوية والخبز اللبناني الحار

خضار سوتيه بالزبدة والزعتر
فول بالكزبرة

رز بالزعفران / رز أبيض
بطاطا ايامنا

بطاطا مشوية باالعشاب وملح البحر

صلصة ثوم
حامض بالنعناع

زعتر بالزبدة
صلصة الهريسة

صلصة حارة
طحينة بالزعفران

جميع األسعار تشمل ١٠٪ رسوم الخدمة والرسوم حيثما ينطبق ذلك

160

130

115

80

130

135

120

210

165

360

33
33
33
33
33



درهم

درهم

درهم

المقبالت الخاصة

الشوربات

اطباق رئيسية للنابتيين 

طبق ثمار البحر البارد خاص أيامنا )مح(
ام الروبيان، روبيان الخليج، سلطعون والسومون المدخن يقدم على الثلج مع قطع الحامض 

والصلصة الشرقية

روبيان بالكنافة )مح(
روبيان متبل بالزعتر، الزعفران والثوم ملفوف بعجينة الكنافة يقدم مقلي مع الصلصة الحارة 

روبيان بالتوابل )مح( 
روبيان متبل بالمواد العطرية مخبوز بالجرة مع البصل، البطاطا بالزعفران والزيتون األخضر اللبناني

كرات اللحم المخبوزة )م(
لحم غنم مفروم مع البقدونس، كومبوت الكرز، البصل، الثوم، البصاصا وصلصة البندورة 

كوسا أبلما )م(
كوسا صغيرة محشية بلحم غنم، ثوم، نعناع وكزبرة طازجة يقدم مع اللبن والصنوبر المحمص

صرة الدجاج والرز )م(
عجينة خاصة محشية بلحم الغنم المفروم، االرز، صدر الدجاج المقطع، البازالء الخضراء، الزبيب، 

النعناع والبهارات العربية مخبوزة على نار هادئة

كبة مبرومة )م(
عجينة الكبة المبرومة محشية بلحم غنم مفروم ناعم، بصل، صنوبر محمص وبهارات عربية 

مشوية بالفرن، تقدم مع اللبن 

شوربة العدس 
عدس مطبوخ مع البصل والثوم تقدم مع خبز محمص وقطع الحامض

شوربة الجاج بالخضار
دجاج مطبوخ مع الجزر، الكوسا، البطاطا، البقدونس والشعيرية

مغربية منسفة
عجينة المغربية، حمص،بصل،كمون وبهارات لبنانية

فريكه
قمح اخضر كامل، جزر، كوسا، بصل وبهارات لبنانية

جميع األسعار تشمل ١٠٪ رسوم الخدمة والرسوم حيثما ينطبق ذلك

475

100

118

80

70

80

70

40

45

90

90



درهم المقبالت الساخنة

تبولة )ن(
بقدونس مفروم ناعم، نعناع، بندورة، بصل ابيض وبرغل متبلة بعصير الحامض الطازج وزيت الزيتون 

جرجير وزعتر بالشمندر )ن(
جرجير، زعتر، قطع الشمندر المشوية، بندورة، جوز، جبنة الحلومي متبلة بصلصة خل التفاح وزيت الزيتون

عدس أخضر )ن(
عدس، بصل، بندورة، بقدونس متبلة بعصير الحامض الطازج وزيت الزيتون 

القمح األخضر)ن(
قمح أخضر، فلفل حلو، بصل، حبوب الرمان متبلة بصلصة خل التفاح وزيت الزيتون

حمص باللحمة )م(
حمص بالطحينة مغطى بقطع صغيرة سوتيه من لحم الغنم يزين بالصنوبر المحمص

بطاطا حّرة )ن(
بطاطا مقطعة سوتيه بالكزبرة،الثوم، الحر االحمر وعصير الحامض 

حلوم مشوي )ن(
قطع الحلوم المشوية تغطى بمزيج من قطع البندورة،الزيتون والريحان الطازج 

كبة مقلية )م(
اقراص من عجينة اللحم والبرغل محشية باللحم المفروم ناعمًا، البصل، الصنوبر والبهارات العربية

رقاقات بالجبنة
عجينة الرقاقات محشية بخليط من جبنة العكاوي والموزاريال

 
رقاقات بالسجق

عجينة الرقاقات محشية بالسجق، جبنة العكاوي، الثوم والبهارات العربية

سمبوسك باللحم )م(
عجينة السمبوسك محشية بلحم الغنم المفروم ناعما والصنوبر

سمبوسك بالجبنة
عجينة السمبوسك محشية بجبنة العكاوي والبقدونس الناعم 

فطاير سبانخ  )م(
عجينة الفطاير اللبنانية المخبوزة محشية بخليط من السبانخ، البصل، الصنوبر والسماق 

معجنات مشكلة )م(
تشكيلة من رقاقات الجبنة، سمبوسك اللحم، فطاير السبانخ والكبة المقلية

فالفل )ن( 
عجينة الفالفل المكونة من الفول، الحمص، البصل، الثوم، الكزبرة والكمون تقدم مع صلصة الطحينة

بيض بالسجق
بيض مخفوق ومقلي مع قطع سجق الغنم

سودة دجاج
سودة دجاج مقلية بالثوم، الكزبرة ودبس الرمان

مقانق غنم
مقانق غنم سوتية مع قطع الفلفل الحلو وعصير الحامض الطازج

48

43

48

43

43

58

40

40

40

53

43

43

48

48

43

48

43

48

جميع األسعار تشمل ١٠٪ رسوم الخدمة والرسوم حيثما ينطبق ذلك



درهم المقبالت الباردة

جاط خضرة )ن(
تشكيلة من الخضروات الموسمية الطازجة

كبيس لبناني مشكل )ن(
تشكيلة من كبيس الخضار والزيتون اللبناني 

حمص )ن(
مزيج من الحمص، الطحينة وعصير الحامض الطازج 

بابا غنوج )ن(
باذنجان مشوي، بندورة، بصل اسباني، فلفل حلو، ثوم، بقدونس وحامض 

متبل )ن(
مزيج من الباذنجان المشوي، الطحينة وعصير الحامض الطازج 

ورق عنب )ن(
ورق عنب محشي باالرز، البندورة، البقدونس، البهارات العربية وزيت الزيتون

شنكليش )ن(
جبنة العكاوي والفيتا المتبلة، تقدم مع البندورة، الفلفل الحلو، البصل والبقدونس

مسقعة )ن(
باذنجان مطبوخ بالبندورة، الفلفل الحلو، البصل، الثوم والحمص

سمك طاجن لبناني )م(
فيليه سيباس مشوية، طحينة، فلفل حلو، بندورة، بصل، ثوم، صنوبر محمص وزيت زيتون

محمرة )ن( )م(
معجون الحر العربي، جوز، كاجو وزيت الزيتون 

أرضي شوكي )ن(
أرضي شوكي طازج متبل بصلصة الثوم والحامض وزيت الزيتون

سبانخ بالزيت )ن(
سبانخ سوتيه بزيت الزيتون، الثوم، الفلفل الحلو االحمر ويزين بالبصل المقرمش

برغل بالبندورة )ن(
برغل، بندورة، بصل، فلفل حلو وفلفل احمر حار

كبة نية )م(
لحمة بقر، برغل، نعناع طازج، بصل، فلفل احمر حار وبهارات عربية تزين بالصنوبر، الجوز وزيت الزيتون 

بسترما أيامنا )م(
بسترما لحم البقر محشية باللبنة، صلصة الريحان، النعناع، الجرجير والكبيس تزين بالصنوبر وزيت الزيتون

لبنة الماعز )ن(
لبنة الماعز، نعناع، سماق وزيت الزيتون 

كشكي )م( )ن(
برغل، لبنة، بصل، جوز ونعناع يابس

فتوش )ن(
خس، بندورة، خيار، فجل، فلفل حلو، نعناع، بقدونس، بصل، خبز محمص وسماق متبل بصلصة خل التفاح، 

دبس الرمان وزيت الزيتون 

48

33

43

40

38

43

43

40

53

48

53

48

43

48

63

63

48

43

جميع األسعار تشمل ١٠٪ رسوم الخدمة والرسوم حيثما ينطبق ذلك



Beverage Menu 

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable

Lebanese cuisine is widely acknowledged to be the finest in the Middle East. The country’s
gastronomic tradition is characterized by the use of a wide variety of locally produced vegetables 
so as to be as fresh as possible. These vegetables are served in all shapes and forms with an
abundance of fresh herbs such as coriander, parsley and mint. Equally popular foods found in 
Lebanon are onions, garlic, eggplant, pomegranate, figs, dates, olives, chickpeas (garbanzo beans), 
grapes, wheat, and barley. The animals present are also numerous including sheep, chicken, goats, 
and more.

Ayamna’s beverage menu includes exquisite drinking inspired by Lebanese authenticity and
boosted with a contemporary touch to accompany our Mezze and Signature dishes based on their 
freshness, smoothness and modernity. Lebanese Arak and Lebanese Wine are the drinks we highly 
recommend for the delight of your dining experience.

Arak, an anise-flavoured local alcoholic drink and our signature Arak cocktails with distinguished 
history in Lebanese culture are certainly the features. Moreover, it is always a good rule of thumb 
that local food and wine go together. Regional cuisine has often evolved alongside wine making. 
Our Lebanese Wine Collection offers you the best known wineries. We also offer a wide selection 
of grape varieties and styles to pair with every flavor of our Lebanese dishes.

You can be sure that Ayamna’s drinks’ menu surpasses what is popularly accepted so that your
dining experience is taken to the next level.



Alcoholic Free

Homemade Ice Tea

Cocktails

Champagne Cocktail

43
43
43
43
43
43

33
33
33
33

65
65
65
65
65
65
65
65
65

195

AED

Greenleb (kiwi & fresh zaatar)     
Pomegranate Ginger (pomegranate juice, fresh ginger & grenadine syrup) 
Lebnani  (fresh zaatar & lemon juice )      
Batroun (watermelon, basil & lemon juice)    
Byblos (melon, lemon juice & ginger)     
Baalback (orange, pineapple juice & apricot)

Apple Ice Tea (apple juice, agave syrup, cold tea, lemon juice)  
Beetroot Ice Tea (beetroot juice, agave syrup, cold tea, lemon juice)  
Kiwi Ice Tea (Kiwi juice, agave syrup, cold tea, lemon juice)   
Ginger Ice Mate (yerba mate, fresh ginger slice, agave syrup, lemon juice) 
    

Beirutini (vodka, calvados, angostura, strawberry)    
Greenleb (rum, basil, cucumber, kiwi, green apple, lemon juice)   
Vodka Ginger (vodka, pomegranate juice, grenadine syrup)   
Lebnani (arak, grape juice, zaatar)     
Coriander Martini (gin, apple juice, corriander, lemon juice)   
Batroun (vodka, watermelon, basil, lemon juice)    
Byblos (tequila, melon, lemon juice, ginger)    
Baalback (gin, apricot brandy, pineapple juice, lemon juice)   
Ayamna Fizz (arak, pineapple, lime juice, rose lemonade، egg white)

Fraise Bellini (Champagne Brut, cointreau, strawberry juice)

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



Glass 3 cl Carafe 25 cl Carafe 37.5 cl Bottle 75 cl

Arak

Arak de Kefraya    40                      240                    360                    790
Arak Massaya     45  220  330  840
        

Aperitif       
        
Martini Dry     40      475
Martini Bianco    40      475
Campari    45      630
Ricard      40      630
        

Ports and Sherries        
        
Taylors Tawny Port   40      475
Tio Pepe    40      475
        

Gin    
        
Beefeater    45      630
Bombay Sapphire   50      735
Hendricks    60      1105
Tanqueray 10    60      1155
Beefeater 24    55      895
        

Vodka        
        
Absolute Blue    45      630
Elyx     65      1470
Grey Goose    70      1680
Belvedere    70      1680

AED  AED  AED  AED

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



Glass 3 cl Bottle 75 cl

Rum        
        
Havana Club 3 years       45  630
Havana Club 7 years        55  895
Bacardi 8 Years        55  945
Mount Gay Eclipse        50          735

Tequila        
        
Olmeca Blanco        45  630
Patron Anejo        80  1890
Patron Silver        65  1365
Patron XO        45  895

AED  AED

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



Blended Scotch Whisky       

Ballantine’s Finest 
Chivas 12 YO 
Chivas 18 YO 
Royal Salute 21 YO 
Chivas 25 YO 
Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label
Johnnie Walker Blue Label
        

Bourbon & Sour Smash        

Gentleman Jack 
Jack Daniel’s 7 YO
Woodford Reserve
        

Malt Whisky   
      
Glenlivet 12 YO
Macallan 18 YO

Irish        

John Jameson
        

Cognac        

Martell VSOP
Martell XO
Martell Cordon Blue

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable

AED  AED
Glass 3 cl Bottle

 

40  630
60  1050
140  2310
235  4200
350  7350
50  790
65  1365
295  5775
 

 

60  1365
50  840
55  1260
 

 
 
60  1050
245  5250

 

55  790
 

 

75  1575
235  4725
180  3675



Liqueurs

Cointreau
Kahlua
Jagermeister
Malibu
Drambuie
Fernet Branca
Frangelico
Baileys 
Amaretto Di Saronno
Grand Marnier
        

Grappa
        
Moscato Nonino
Chardonnay Nonino
        

Calvados

Calvados Boulard XO

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable

AED  AED
Glass 3 cl Bottle

 

55  1000
40  685
40  685
40  735
40  790
40  735
45  1000
45  790
40  685
50  1000
   
   
  
50  1260
55  1155
   
   
  
100  2100



Bottled Beer

Almaza - Lebanon         45
Erdinger - Germany         63
Heineken - Holland         45
Peroni - Italy          48
Corona - Mexico         50
Budweiser - USA         45
Estrella Damm - Daura - “Gluten free” - Spain      45
Bavaria N/A          30
        

Draught Beer        

Heineken - Holland (LG)         53
        

Energy Drinks        

Red Bull - Red Bull Sugar Free         40

Soft Drinks        

Coca Cola - Coca Cola Light - Coca Cola Zero      28
Sprite - Sprite Light - Fanta Orange       28
Ginger Ale - Soda Water - Tonic Water - Bitter Lemon     28
        

Water        

Sohat - Still - Lebanon (L)        35
Sohat - Still - Lebanon (S)        25
San Pellegrino - Sparkling - Italy (L)       35
San Pellegrino - Sparkling - Italy (S)       28

AED

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



Healthy Drinks        
        
Lebanese Lemonade          43
Ayran With Mint         43

        

Fresh Juices        

Strawberry          35
Pineapple - Watermelon - Mango       35
Green Apple - Orange - Carrot - Pomegranate      35
        

Hot Beverages        

Espresso          33
Double Espresso         33
Cappuccino          33
Café Late          33
Turkish coffee          33
White Lebanese Coffee         33

Tea           33
English Breakfast
Darjeeling
Decaffeinated Tea
Earl Grey
Jasmine
Chamomile
Rose Hip
Moroccan Mint Tea
Red Berries
Peppermint
Fennel
Maountain Herbs

AED

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



WINE LIST
A mezze without wine is like a day without sun…

Wine by the glass

Champagne

Perrier Jouët - Grand Brut, NV      180  1000
        

White        
        
Massaya Classic Blanc, Bekaa Valley, Lebanon, 2015   75 255 390
Catena Alamos, Chardonnay, Mendoza, Argentina, 2015   70 227 340
Rawson’s Retreat, Sémillon Chardonnay, Southern Australia, 2015 70 227 340
Macon Village, Chanson, Burgundy, France, 2014    75 245 360
Beni di Batasiolo Granee, Gavi di Gavi DOCG, Piedmont, Italy, 2015 95 297 465
Brancott Estate, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand, 2016 95 310 470
        

Red        
        
Massaya Le Colombier, Bekaa Valley, Lebanon, 2014   75 265 400
Torres Coronas, Tempranillo, Catalunya, Spain, 2013   65 210 295
Rocca Delle Macie Vernaiolo Chianti DOCG, Tuscany, Italy, 2015  70 223 340
Penfolds Koonunga Hill, Shiraz/Cabernet, South Australia, 2015  95 297 455
Baron Philippe Rothschild Mouton Cadet, Bordeaux, France, 2014 95 307 465
Brancott Estate, Pinot Noir, Marlborough, New Zealand, 2014  95 307 470
        

Rosé        
        
Miguel Torres De Casta Rosado, Catalonia, Spain, 2016   55 175 285
        

Dessert Wine         (50 cl)
        
M. Chapoutier Terra Vinya Banyuls, Languedoc, France, 2013    475

Glass Carafe Bottle
(15 cl) (50 cl) (75 cl)
AED AED AED

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable

Ayamna
Lebanese Wine Collection

Wine making is a tradition that goes back 6000 years in Lebanon. The Bekaa Valley is home to 
Lebanon’s famous vineyards and wineries. With an average altitude of 1000 m above sea level and   

the valley’s climate is very suitable to vineyards. Even under all the conflicts and adverse
condtions before, the resilience and dedication of Lebanon’s winemakers has kept winemaking 

traditions alive.

White 
        
Château Ksara - Blanc de L’Observatoire, 2015      340
Sauvignon Blanc, Muscat, Clairette        
        
Château Kefraya - Blanc de Blanc, 2015       475
Viognier, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Bourboulenc & Ugni Blanc    
 
Château Musar Blanc, 2000        790
Obaideh & Merwah        
        

Red        
        
Château Ksara - Reserve du Couvent, 2014      420
Cabernet Sauvignon, Syrah and Cabernet Franc       
        
Château Kefraya Rouge, 2011        800
Cabernet Sauvignon, Syrah, Mourvedre, Carignan, Grenache      
          
Château Kefraya - Comte de M, 2011       1365
Shiraz/Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Mourvedre      
          

Rosé        
        
Château Ksara - Sunset Rosé, 2015       400
Cabernet Franc and Syrah        

AED



AEDChampagnes & Sparklings

Champagne Brut (NV)      
Moet & Chandon Imperial        1450
Veuve Clicquot Yellow Label        1575
        
Champagne Rosé (NV)           
Perrier Jouët Blason Rosé        1350
Moet & Chandon Imperial Rosé        1790
        
Grande Cuvee (Vintage)        
Dom Pérignon - 2006         4200
Louis Roederer Cristal - 2006        7150
        
Sparkling            
Prosecco Valdobbiadene Millesimato DOCG, Italy - 2015     470
Jacob Creek Sparkling Rosé , Australia, NV      285

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



White

France
J. Moreau & Fils, Petit Chablis, Burgundy, 2014      580
E. Guigal, Côtes du Rhône Blanc, Rhône, 2015      580
Hugel & Fils, Riesling, Alsace, 2014       680
Joseph Drouhin, Rully Blanc, Côtes Chalonnaise, Burgundy, 2012    810
Pascal Jolivet, Sancere, Loire Valley, 2014      840
Domaines Ott Clos Mireille, Blanc de Blancs, Provence, 2013    1210
M. Chapoutier Condrieu Invitare, Rhône, 2013      1660
Joseph Drouhin, Meursault, Côtes de Beaune, Burgundy, 2013    1735
        
Italy        
Ancora, Pinot Grigio, Lombardy, 2016       285
Argiolas Costamolino, Vermentino di Sardegna, Sardinia, 2015    415
Allegrini, Soave, Veneto, 2015        465
St. Michael-Eppan Chardonnay Sudtirol , Alto Adige, 2015    550
Pio Cesare L’Altro Chardonnay, Piedmont, 2014      820
        
Spain        
Miguel Torres Vina Esmeralda, Muscat of Alexandria, Penedes, 2016   290
Martín Códax, Albariño, Rías Baixas, 2015      470
        
Argentina        
Terrazas de los Andes, Chardonnay Reserva, Mendoza,  2015    600
        
Australia         
Yalumba ‘Y Series’, Riesling, South Australia, 2014     460
Tyrrell’s Lost Block,  Sémillon, Hunter Valley, 2009     480
        
Chile        
Villard Expresion, Chardonnay Reserve, Casablanca Valley, 2015    445

AED

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



White

South Africa        
Morgenhof, Chenin Blanc, Stellenbosch, 2015      395
Vergelegen, Sauvignon Blanc, Stellenbosch, 2015     510
        
USA        
Bonterra Vineyards, Organic Chardonnay, Mendocino County, 2014   505
Robert Mondavi, Fume Blanc, Napa Valley, 2012      920

AED

Rosé

Italy
Cantine Argiolas Serra Lori Rosé Isola dei Nuraghi IGT, Sardinia, 2015   360
        
New Zealand        
Villa Maria, Private Bin Rosé, Hawke’s Bay, 2015      465
        
France        
M. Chapoutier Tavel Beaurevoir Rosé, Rhône, 2013     540
Domaines Ott, Les Domaniers Rosé, Provence, 2014     675
Maison Mont d’Azur, Cloud Chaser Rosé, Provence, 2013     840

Red

France
Georges Duboeuf, Brouilly, Beaujolais, 2015      485
Domaine Chanson, Pinot Noir, 2013       550
E. Guigal, Côtes du Rhône Rouge, Rhône, 2013      580
M. Chapoutier Crozes-Hermitage Les Meysonniers, Rhône, 2014    680
Château Mont-Redon, Châteauneuf-du-Pape, Rhône, 2011    1315
Domaines Ott Château Romassan Bandol Rouge, Provence, 2011     1420
Château Les Ormes-de-Pez, Saint-Estèphe, Bordeaux, 1995    1785

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



Red

Italy         
Cusumano Nero d’ Avola, Sicily, 2015       365
Masi Bonacosta, Valpolicella, Veneto, 2015      465
Pio Cesare Barbera d’Alba, Piedmont, 2013      840
Ornellaia La Volte, Sangiovese/Cabernet/Merlot, Tuscany, 2014    905
Dezzani Barolo DOCG, Piedmont, 2009       905
        
Spain        
La Montesa, Rioja, 2013         675
        
Argentina        
Montes Ultra Kaiken, Malbec, Mendoza, 2015       600
Michel Rolland Clos de Los Siete, Malbec/Cabernet/Syrah, Mendoza, 2013  820
        
Australia        
Dominique Portet Fontaine, Shiraz/Cabernet, Yarra Valley, 2014     560
Torbreck Woodcutter, Shiraz, Barossa Valley, 2015     780
        
Chile        
Escudo Rojo, Carmenere/Cabernet/Syrah, Maipo, 2014     445
        
New Zealand        
Stoneleigh, Pinot Noir, Marlborough, 2013       735
        
South Africa        
Boekenhoutskloof Porcupine Ridge, Syrah, Swartland, 2015    415
Hamilton Russell Southern Right, Pinotage, Walker Bay, 2016    715
Boekenhoutskloof Chocolate Block, Syrah/Cabernet/Grenache, Franschhoek, 2013 1050
        
USA        
Frog’s Leap, Zinfandel, Napa Valley, California, 2013     960

AED

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



Dessert Wine

France           (37.5 cl)
Domaine de Coyeux, Muscat de Beaumes-de-Venise, Rhone, 2007   550

Shisha

Atlantis Shisha          195

(Apple Martini, Citrus Mist, Melon Dew, Mojito, Pinacolada & Tangerine Twist)    
            
        
Flavoured Shisha         105
        
(Apple, Double Apple, Grape, Strawberry, Rose, Orange, Lemon, Melon, Cherry, 
Watermelon, Lemon Mint, Peach, Vanilla & Salloum)       
 

AED

AED

All prices are inclusive of 10% service charge and taxes where applicable



نبيذ الحلويات

)37.5 سل( فرنسا           
550 دومين دي كويو، مسكات بوم دي فنيس، رونيه، 2007       

   

الشيشة

1٩5 شيشة أتالنتس          

 مارتيني تفاح - نعناع وحمضيات  - شمام ديو   
موهيتو  - بيناكوالدا  - يوسفي تويست

شيشة منكهة                                                                                                                                                                  105  
    

 تفاح  - تفاحتين - عنب  - فراولة  
 ورد  - برتقال  - ليمون  - شمام  - كرز 

بطيخ - نعناع وليمون  - دراق - فانيال  - سلوم

درهم إماراتي

درهم إماراتي

جميع األسعار تشمل ١0٪ رسوم الخدمة والرسوم حيثما ينطبق ذلك



درهم إماراتي النبيذ األحمر

إيطاليا        
3٦5 كوسامانو، نيرو دي افوال، صقلية، 20١٥        
ماسي بوناكوستا، فالبوليسيال، فينيتو، 20١٥                          4٦5
٨40 بيو تشيزاري باربيرا دي ألبا، بيدمونت، 20١3        
٩05 أورنياليا لو فولتيه، سانجيوفيسي/كابيرنيت/ميرلوت، توسكانا، 20١٤      
٩05 ديزاني  بارولو ، بيدمونت، 2009         

إسبانيا        
٦75 يوخا، 20١3           ال مونتيسا، ار

األرجنتين        
٦00 مونتيس الترا كايكين، مالبيك، مندوزا، 20١٥         
٨٢0 ميشال روالن كلوس دي لوس سايتي، مالبيك/كابيرنيت/سيرا، مندوزا، 20١3     

  
أستراليا         

5٦0 دومينيك بورتيت فونتين، شيراز/كابيرنيت، يارا فالي، 20١٤       
7٨0 توربيك وودكتر، شيراز، باروسا فالي، 20١٥        

تشيلي
445 إسكودو روخو، كارمينيري/كابيرنيت/سيرا، مايبو، 20١٤       

     
يلندا         نيوز

735 ستونلي، بينوت نور، مارلبورو، 20١3          
        

جنوب إفريقيا        
  415 يدج، سيرا، سوارتالند، 20١٥        بوكينهاوتسكلوف بوركيبين ر

715 هاميلتون روسل سوذيرن رايت، بينوتيج، ووكر باي، 20١٦       
1050 يناش فرانشوك، 20١٥      بوكينهاوتسكلوف، تشوكليت بلوك، سيرة/كابيرنيت/جر

 
الواليات المتحدة األمريكية

٩٦0 ينفانديل، نابا فالي، كالفورنيا، 20١3         فروغز ليب، ز

جميع األسعار تشمل ١0٪ رسوم الخدمة والرسوم حيثما ينطبق ذلك



النبيذ الوردي

إيطاليا
3٦0 كانتين أرغيوالس سيرا لوري روزي ايزوال دي نوراك، سردينيا، 20١٥      

يلندا نيوز
4٦5 يا، برايفيت بن روزي، هوك باي، 20١٥         فيال مار

فرنسا
540 م. تشابوتيير تافيل بورفور روزي، رونه، 20١3        
٦75 دومين أوت، ليه دومينار روزي، بروفانس، 20١٤        
٨40 مايسون مونت دازور، كالود شاسير روزي، بروفانس، 20١3        

النبيذ األحمر

فرنسا
4٨5 جورج دوبوف، برولي، بوجوليه، 20١٥         
550 دومين تشانسون، بينوت نوير، 20١3         
5٨0 إيه جويجل، كوتيس دو رونه روج، رونه، 20١3        
 ٦٨0 م. تشابوتيير كروزيس اإلرميتاج، ليه ميوسينييرز، رونيه، 20١٤       

 1315 يدون، شاتونوف دو بابي، رونه، 20١١        شاتو مونت ر
14٢0 دومين أوت شاتو رومازان باندول روج، بروفانس، 20١١       

17٨5 شاتو ليه أورميس دي بيز،  سانت إستيف، بوردو، ١99٥       

النبيذ األبيض

جنوب إفريقيا  
3٩5 مورغينهوف، تشينين بالنك، ستيلينبوش، 20١٥        
510 فيرجيليغين، سوفينيون بالنك، ستيلينبوش، 20١٥        

الواليات المتحدة األمريكية
505 بونتيرا فينيارد، أورجانيج تشاردوني، ميندوسينو كاونتي، 20١3       
٩٢0 روبرت موندافي، فيوم بالنك، نابا فالي، 20١2        

درهم إماراتي

جميع األسعار تشمل ١0٪ رسوم الخدمة والرسوم حيثما ينطبق ذلك



النبيذ األبيض

فرنسا
5٨0 جي. مورو آند فيلس، بيتيت شابليس، بورغندي، 20١٤       
5٨0 إيه جويجل، كوتيس دو رونه بالنك، رونه، 20١٥        
٦٨0 هوجل آند فيلس، ريسلينغ، ألزاس، 20١٤        
٨10 جوزيف دروهين، رولي بالنك، كوتس تشالونيس، بورغندي، 20١2      
٨40 باسكال جوليفيت، سانسيري، لوري فالي، 20١٤        
1٢10 دومين أوت كلوس ميراي، بالنك دي بالنكس، بروفنس، 20١3       
1٦٦0 م. تشابوتيير كوندرو انفيتار، رونه، 20١3        

 1735 جوزيف دروهين، مورسول، كوتس دي بيون، بورغندي، 20١3       
    

يطاليا        
٢٨5 يجيو، لومباردي، 20١٦          أنكورا، بينوت جر
415 أرغيوالس كوستامولينو، فيرمينتينو دي ساردينيا، ساردينيا، 20١٥      
4٦5 يني، سوافى، فينيتو، 20١٥          ألجر
550 سانت مايكل-ايبان شاردوني سود تيرول، ألتو أديجي، 20١٥       
٨٢0 يو تشيزاري الترو شاردوني، بيدمونت، 20١٤        

إسبانيا
٢٩0 ية، بينيديس، 20١٦       ميغيل توريس فينا إزميرالدا، موسكات اإلسكندر
470 ياس بايكساس، 20١٥         ينو، ر مارتن كوداكس، البار

األرجنتين        
٦00 يرف، مندوزا، 20١٥        يز تيرازاس دي لوس أندس، شاردوني ر

         
أستراليا  

4٦0 يالومبا، واي سيريس، ريسلينغ، أستراليا الجنوبية، 20١٤       
4٨0 يل لوست بلوك، سيماليون، هانتر فالي، 2009         تير

تشيلي
445 يرف، كازابالنكا فالي، 20١٥        يز فيالرد اكسبريشن، شاردوني ر

درهم إماراتي
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الشمبانيا والنبيذ الفوار

شامبانيا بروت 
1450 يال          مويت آند شاندون إمبر
1575 فوف كليكوت يلو ليبل          

شامبانيا وردية 
1350 ييه جوت، بالسون روز           بير
17٩0 يال روزي          مويت آند شاندون إمبير

        
جراند كوفيه )مشروبات معتقة(      

4٢00 ينيون - 200٦           دوم بير
7150 ير كريستال - 200٦          لويس رويدير

البيذ الفوار
470 بروسوكو فالوبيدين ميليسماتو، إيطاليا - 20١٥        
٢٨5 جايكوب غريك روزي الفوار، أستراليا         
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درهم إماراتي



 أيامنا
تشكيلة النبيذ اللبنانية

 ألشهر كروم العنب ومصانع النبيذ في لبنان، حيث يقع 
ً
صناعة النبيذ هو تقليد يعود إلى ما قبل 6000 سنة في لبنان. ويعتبر سهل البقاع موطنا

 لكروم العنب. وبالرغم من كافة الصعاب والظروف المناوئة السابقة،
ً
 السهل على ارتفاع 1000 متر عن مستوى البحر، كما أن مناخه مناسب جدا

ية تقاليد صناعة النبيذ. إال أن صمود وتفاني ّصناع النبيد في لبنان أسهما في الحفاظ على استمرار

النبيذ األبيض        

340 شاتو كسارا، بالنك دو لوبزورفاتور، ٢015        
يت  سوافنيون ابيض، موسكات، كالر

475 يا، بالنك دي بالنك، ٢015          شاتو كفر
فيوجنير، شاردوني، سوفينيون ابض، بوربولينك ويوجنيه ابيض 

7٩0 شاتو موزار بالنك، ٢000          
عبيدي ومروا

النبيذ األحمر        

4٢0 يزيرف دو كوفينت، ٢014         شاتو كسارا، ر
كبارنيت سوافنيون، سيرا و كبارنيت فرانك

٨00 يا روج، ٢011           شاتو كفر
يناتشي ينان، جر كبارنيت سوافنيون، سيرا، مورفدر، كار

13٦5 يا، كومت دي أم، ٢011          شاتو كفر
شيراز/ سيرا، كبارنيت سوافنيون، كبارنيت فرانك، مورفدر

النبيذ الوردي

400 شاتو كسارا - سنسيت روز، ٢015         
كبارنيت فرانك وسيرا

درهم إماراتي

جميع األسعار تشمل ١0٪ رسوم الخدمة والرسوم حيثما ينطبق ذلك



قائمة أصناف النبيذ 
المزة بدون نبيذ هي كالنهار بدون شمس...

نبيذ بالكأس

شمبانيا

1000   1٨0 ير جويت - جراند بروت          بير

النبيذ األبيض        

3٩0  ٢55  75  ماسايا كالسيك ابيض، البقاع، لبنان، 20١٥      
 340  ٢٢7  70 كاتينا أالموس، شاردوني، مندوزا، األرجنتين، 20١٥      
340  ٢٢7  70 يتريت، سيميلون شاردوني، أستراليا الجنوبية، 20١٥      راوسونز ر
3٦0  ٢45  75 ية ماكون، تشانسون، بورجوندي، فرنسا 20١٤       قر
4٦5  ٢٩7  ٩5 بيني دي باتاسيليو جراني، جافي دي جافي، بيدمونت، إيطاليا، 20١٥    
470  310  ٩5 يلندا، 20١٦       برانكوت، سوفينيون ابيض، مارلبورو، نيوز

النبيذ األحمر

400  ٢٦5  75 ماسايا لو كولمبيا احمر، البقاع، لبنان  20١٤       
٢٩5  ٢10  ٦5 توريس كوروناس، تمبرانيلو، كتالونيا، أسبانيا، 20١3      
340  ٢٢3  70 روكا ديلي ماسي فيرنايلو شنتي، توسكانا، إيطاليا، 20١٥     

455  ٢٩7  ٩5 بينفولدز، كونونغا هيل، شيراز/كابرنيت، استراليا الجنوبية، 20١٥     
4٦5  307  ٩5 بارون فيليب روتشيلد موتون كاديت، بوردو، فرنسا، 20١٤     
470  307  ٩5 يلندا، 20١٤       برانكوت، بينوت نور، مارلبورو، نيوز

النبيذ الوردي

٢٨5  175  55 ميغيل توريس دي كاستا روسادو، كاتالونيا، إسبانيا، 20١٦     
   

)50 سل( نبيذ الحلويات          

475 م. تشابوتيير تيرا فينيا بانيولس، النغدوك، فرنسا، 20١3       

زجاجة إبريق  كأس 
)75 سل( )50 سل(  )15 سل( 

درهم درهم   درهم  
إماراتي  إماراتي  إماراتي
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مشروبات صحية

43 ليموناضة لبنانية           
43 شراب العيران مع النعناع          

        
العصائر الطازجة

35 فراولة           
35 أناناس - بطيخ  - مانجا           
35 تفاح أخضر  - برتقال  - جزر  - رمان         

        

المشروبات الساخنة        

30 إسبريسو           
33 دبل إسبريسو          
33 كابتشينو           
33  كافيه التيه            
33 قهوة تركية           
33 قهوة لبنانية بيضاء          

33 شاي           
شاي إنجليزي

دارجيلنغ
 شاي خالي من الكافيين         

يه إيرل غر
ياسمين
بابونج  

شاي الورد
شاي مغربي بالنعناع           

العليق االحمر
النعناع

الشومر
االعشاب الجبلية

درهم إماراتي
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 البيرة

45 ألمازا - لبنان           
٦3 إردنغر - ألمانيا          
45 هاينكن - هولندا          
4٨ بيروني - إيطاليا          
50 كورونا - المكسيك          
45 يكية          بدوايزر  - الواليات المتحدة األمر
45 يال دام "دورا" خالية من الغلوتين - اسبانيا         استر
30 يا - خالية من الكحول           بافار

        
بيرة درفت        

53 هاينكن - هولندا )كبير(          
        

مشروبات الطاقة        

40 يد بول خالي من السكر          يد بول عادي - ر ر

المرطبات        

٢٨ يرو          كوكا كوال - كوكا كوال اليت - كوكا كوال ز
٢٨  سبرايت  - سبرايت اليت - فانتا برتقال         
٢٨ جنجر آيل - مياه الصودا - ماء التونيك  - بتر ليمون        

        
ماء )كبير/صغير(        

35  مياه صحة  - لبنان )ك(          
٢5 مياه صحة  - لبنان )ص(          
35 ية - إيطاليا )ك(         ينو غاز  مياه سان بيليغر
٢٨ ية - إيطاليا )ص(         ينو غاز مياه سان بيليغر

درهم إماراتي
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الخمور        

1000   55 كوانترو         
٦٨5   40 كاهلوا         
٦٨5   40 ياغرمايستر          
735   40 ماليبو         
7٩0   40 درامبوي         

735   40 فيرنت برانكا         
1000   45 فرانجليكو         
7٩0   45 بيليز         
٦٨5   40 يتو دي سارونو          أمار
1000   50 جراند مارنيير          

        
غرابا        

1٢٦0   50 موسكاتو نونينو         
1155   55 شاردونيه نونينو         

        
كالفادوس        

٢100   100 كالفادوس بوالرد إكس أو        
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درهم اماراتي درهم إماراتي 

 كأس     
زجاجة سعة 3 سل 



درهم اماراتي درهم إماراتي  سكوتش ويسكي      

٦30   40 باالنتينز         
1050   ٦0 تشيفاز ١2 سنة        
٢310   140 تشيفاز ١8 سنة        
4٢00   ٢35 رويال سالوت 2١ سنة         

7350   350 تشيفاز 2٥ سنة        
7٩0   50 جوني ووكر رد ليبل        

13٦5   ٦5 جوني ووكر بالك ليبل        
5775   ٢٩5 جوني ووكر بلو ليبل        

        
بوربون وساور سماش     

13٦5   ٦0 جنتلمان جاك         
٨40   50 جاك دانيالز 7 سنوات        
1٢٦0   55 يرف         يز وود فورد ر

        
 مالت ويسكي    

1050   ٦0 جلينليفيت ١2 سنة        
5٢50   ٢45 ماكاالن ١8 سنة        

أيرش        

7٩0   55 جون جيمسون        
        
كونياك        

1575   75          VSOP مارتل
47٢5   ٢35 مارتل إكس أو        

3٦75   1٨0 مارتل كوردون بلو        

 كأس     
زجاجة سعة 3 سل 
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رم        

٦30   45 هافانا كلوب 3 سنوات        
٨٩5   55 هافانا كلوب 7 سنوات         
٩45   55 باكاردي 8 سنوات        
735   50 ماونت جاي إكلبس         

تيكيال 

٦30   45 أولميكا بالنكو        
1٨٩0   ٨0 باترون أنيجو         

13٦5   ٦5 باترون سلفر         
٨٩5   45 باترون إكس أو         

جميع األسعار تشمل ١0٪ رسوم الخدمة والرسوم حيثما ينطبق ذلك

زجاجة  كأس    
بسعة 75 سل بسعة ٦ سل 
درهم إماراتي درهم إماراتي 



زجاجة إبريق   إبريق    كأس   
بسعة 75 سل بسعة 37.5 سل  بسعة ٢5 سل   بسعة 3 سل 

عرق

7٩0   3٦0   ٢40   40 يا               عرق كفر
٨40   330   ٢٢0   45 عرق مسايا      

        
المشروبات الكحولية        

        
475       40 مارتيني دراي     
475       40 مارتيني بيانكو    
٦30       45 كمباري     
٦30       40 يكارد       ر

        
نبيذ بورت وشيري        

475       40 نبيذ تايلر تاوني بورت    
475       40 تيو بيب     

         
جن     

٦30       45 بيف إيتر     
735       50 بومباي سافير    
1105       ٦0 هندريكس     
1155       ٦0 تانكويري ١0     
٨٩5       55 بيفيتر 2٤     

         
فودكا        

٦30       45 أبسولوت بلو    
1470       ٦5 إيلكس     
1٦٨0       70 غري غوس     
1٦٨0       70 بيلفيدير     

درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي 
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خالي من الكحول

شاي مثلج 

الكوكتيل

كوكتيل الشمبانيا

43
43
43
43
43
43

33
33
33
33

٦5
٦5
٦5
٦5
٦5
٦5
٦5
٦5
٦5

1٩5

درهم إماراتي

ين ليب )كيوي وزعتر طازج( عصير جر
الرمان بالزنجبيل )عصير الرمان، زنجبيل طازج وشراب الرمان( 

لبناني )زعتر وعصير ليمون طازج( 
يحان وعصير ليمون( بترون )بطيخ ور

بيبلوس )شمام وعصير ليمون وزنجبيل(
بعلبك )برتقال وعصير أناناس ومشمش(

شاي مثلج بالتفاح )عصير تفاح، شراب الصبار، شاي بارد، عصير ليمون(
شاي مثلج بالشمندر )عصير شمندر، شراب الصبار، شاي بارد، عصير ليمون(
شاي مثلج بالكيوي )عصير كيوي، شراب الصبار، شاي بارد، عصير ليمون(

يحة زنجبيل طازجة، شراب الصبار، عصير الليمون( مشروب المتة المثلجة بالزنجبيل )متة، شر

بيروتيني )فودكا، كالفادوس، أنغوستورا، فراولة( 
يحان، خيار، كيوي، تفاح أخضر، عصير الليمون( ين ليب )رم، ر جر

فودكا بالزنجبيل )فودكا، عصير الرمان، شراب الرمان(
لبناني )عرق، عصير عنب، زعتر(

مارتيني بالكزبرة )مشروب جن، عصير تفاح، كزبرة، عصير ليمون(
يحان، عصير ليمون( بترون )فودكا، بطيخ، ر

بيبلوس )تكيال وشمام وعصير ليمون وزنجبيل(
بعلبك )مشروب جن، براندي المشمش، عصير أناناس، عصير ليمون(

أيامنا فيز )عرق، أناناس، عصير الليمون األخضر، بياض البيض  وليموناضة مع شراب الورد(

يز بيليني )بروت شامبانيا، كوانترو، عصير فراولة( فر
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قائمة المشروبات

يشتهر المطبخ اللبناني على نطاق واسع بتقديمه ألشهى المأكوالت في الشرق األوسط. وتتميز المأكوالت األصيلة باستخدامها ألصناف متنوعة من 
. تقدم هذه الخضروات بجميع أشكالها وأنواعها مع تشكيلة وافرة من األعشاب الطازجة 

ً
 طازجا

ً
، والتي تمنح المتذوق طعما

ً
الخضروات المنتجة محليا

يتون والحمص والعنب والقمح والشعير من أهم المكونات  مثل الكزبرة والبقدونس والنعناع. ويعتبر البصل والثوم والباذنجان والرمان والتين والتمر والز
المستخدمة في المطبخ اللبناني. كما يضم المطبخ اللبناني أنواع لحوم عديدة، مثل لحم الغنم والدجاج والماعز وغيرها الكثير.

ية لتتواءم مع أطباقنا المتميزة ونكهات المزة  تضم قائمة مشروبات أيامنا أصناف ممميزة مستوحاة من األصالة اللبنانية، والتي أضفنا لها لمسة عصر
المختلفة ذات المذاق الطازج والبسيط والمعاصر. نوصي ضيوفنا بمشروب العرق اللبناني والنبيذ اللبناني للتمتع بتجربة طعام في غاية الروعة.

يخ وثقافة لبنان المرموقة.  تذوق مشروب العرق الكحولي اللبناني والغني بطعم اليانسون وكوكتيالت العرق المتميزة في مطعم أيامنا واستمتع بتار
النبيذ.  تحضير  تقنيات  يزامن  بشكل  المنطقة  المأكوالت في  خيارات  النبيذ. فتطّورت  المحلية مع  األطباق  بتناول   

ً
دائما نوصي ضيوفنا  خبرتنا،  ومن منطلق 

من  نكهة  كل  مع  تتماشى  التي  المشروبات  أصناف  من  واسعة  تشكيلة  نقدم  كما  المعروفة.  النبيذ  أصناف  أفخر  اللبناني  النبيذ  من  تشكيلتنا  تقدم 
نكهات أطباقنا اللبنانية.

نحن نضمن لكم بأن قائمة مشروبات أيامنا ستفوق جميع توقعاتكم وستأخدكم في تجربة طعام ال تنسى.

جميع األسعار تشمل ١0٪ رسوم الخدمة والرسوم حيثما ينطبق ذلك




