
MUTTON KUBIDEH FAMILY PLATTER
AED 105/180
Marinated minced meat kabab served with cucumber 
yoghurt, green salad, hummus, bread & rice. (1/2kg 6 
skewers and 1kg 12 skewers)

MIX CHICKEN FAMILY PLATTER AED 89/137
A Combination of Grilled Chicken mix Kababs Joojeh, joojeh 
mastee,chicken kubideh and spicy joojeh served with 
cucumber yoghurt, green salad, hummus, bread & rice. 
(1/2kg 1 skewer joojeh, 2 skewer joojeh mastee, 2 skewer 
chicken kubideh and 1 skewer spicy joojeh) (1kg 3 
skewer joojeh, 3 skewer joojeh mastee, 3 skewer 
chicken kubideh and 3 skewer spicy joojeh)

NOON & KABAB FAMILY MEAL (1/2 KG) AED 79
A combination of 6 grilled succulent juicy kababs: lamb 
kubideh, chicken kubideh, joojeh, joojeh mastee, lari, 
3 bread, green fresh salad, hummus, mastee khiar and 
rice.

الري درهم 40
 مكعبات لحم بالروب مشوي يقدم مع الروب

بالخيار، واإلختيار بين الخبز أو األرز

 صحن نون و كباب العائلي لحم كوبيدة 
درهم 105/180

  12 سيخ كباب لحم كوبيدة تقدم مع االرز و الخبز و
سلطة خضراء و حمص و روب خيار )1 كيلو - 2/1 كيلو(

 صحن نون و كباب  العائلي المشكل 
دجاج درهم 89/137

 تشكيلة من مكعبات الدجاج )3 جوجه، 3 جوجه ماستي، 3
 جوجه حار  و3 كوبيدة دجاج( تقدم مع االرز و الخبز و سلطة

خضراء و حمص و روب خيار )1 كيلو - 2/1 كيلو(

 وجبة نون وكباب العائلية درهم 79
)2/1( كيلو جرام

 تشكيلة من 6 سيخ من الكباب المشوي كوبيدة لحم،
 كوبيده دجاج، جوجه، جوجه ماستي، الري، 3 قطع من

 الخبز، طبق سلطة خضراء، حمص روب والخيار، واالختيار
بين الخبز الطازج

LARI AED 40
Grilled boneless cubes of yoghurt based marinated 
meat. Served with cucumber yoghurt and a choice 
of fresh bread or rice.

KUBIDEH AED 37
Marinated grilled minced meat kabab. Served with 
cucumber yoghurt and a choice of fresh bread or rice.

LAMB CHOPS AED 57
Grilled lamb Chops marinated with Noon n Kabab 
special sauce Served withCucumber yogurt, Hummus 
with the choice of Bread or Rice.

CHICKEN KUBIDEH AED 34
Marinated minced chicken kabab. Served with cucum-
ber yoghurt and a choice of bread or rice.

GRILLED BABY CHICKEN AED 37
Grilled half baby chicken marinated with Noon                                             
& Kabab special sauce. Served with cucumber yoghurt 
and a choice of or bread or rice.

JOOJEH MASTEE AED 34
Grilled boneless cubes of yoghurt based marinated-
chicken. Served with cucumber yoghurt and a choice 
of bread or rice.

SPICY JOOJEH AED 37
Grilled chicken marinated in spicy sauce. Served with 
cucumber yoghurt and a choice of bread or rice.

BAKHTIARI AED 34
Combination of marinated chicken & meat kabab. 
Served with cucumber yoghurt and a choice of bread 
or rice.

JOOJEH AED 34
Grilled boneless cubes of saffron based marinated 
chicken. Served with cucumber yoghurt and a choice of 
bread or rice.

GRILLED SALMON AED 49
Grilled Salmon marined with saffron. Served with 
cucumber yoghurt and a choice of fresh bread or rice.

CHICKEN KUBIDEH FAMILY PLATTER
AED 83/130
Marinated minced chicken kabab served with cucum-
ber yoghurt, green salad, hummus, bread & rice.(1/2kg 
6 skewers and 1kg 12 skewers)

MIX MEAT FAMILY PLATTER  AED 125/220
A combination of Grilled meat mix kababs mutton 
kubideh, lari and lamb chops served with cucumber 
yoghurt, green salad, hummus, bread & rice. (1/2kg 2 
skewer mutton kubideh, 3pcs lamb chops and 2 skew-
er lari) (1kg 4 skewer mutton kubideh, 6pcs 
lamb chops and 4 skewer lari)

NOON & KABAB FAMILY MEAL (1 KG) AED 158
A combination of 12 grilled succulent juicy kababs: 
lamp kubideh, chicken kubideh, joojeh, joojeh mastee, 
lari, 5 bread, green fresh salad, hummus, mastee khiar  
and a choice of rice.

BARG AED 47
Grilled marinated fillet to tenderloin. Served with 
cucumber yoghurt and a choice of bread or rice.

LARI FAMILY PLATTER    AED 115/208
Grilled boneless cubes of Meat Kabab, served with 
cucumber yoghurt, green salad, hummus, bread & rice. 
(1/2kg 6 skewers and 1kg 12 skewers)

MIXED KABAB PLATTER AED 55
Combination of grilled kababs, kubideh, joojeh, chicken 
kubideh, joojeh mastee & lari. Served with cucumber 
yoghurt and a choice of bread or rice.

SULTANI AED 47
Combination of grilled marinated mincedmeat and fillet 
kababs. Served with cucumber yoghurt and a choice of 
bread or rice.

كوبيدة درهم 37
 كباب لحم مفروم مشوي يقدم مع الروب والخيار

واالختيار بين الخبز أو األرز

كباب ريش درهم 57
 ريش محضرة بوصفة نون وكباب الخاصة، يقدم مع

الروب والخيار واالختيار بين الخبز أو األرز

كوبيدة دجاج درهم 34
 دجاج مفروم يقدم مع الروب والخيار واالختيار بين

الخبز أو األرز

دجاج مشوي على الفحم درهم 37
 نصف فروج مشوي محضر بوصفة نون وكباب

 الخاصة، يقدم مع الروب والخيار و االختيار بين الخبز
أو األرز

جوجه ماستي درهم 34
 دجاج بالروب مشوي يقدم مع الروب والخيار االختيار

بين الخبز أو األرز

جوجه حار درهم 37
دجاج مشوي منقع بصلصة حارة. يقدم مع الروب

والخيار واالختيار بين الخبز أو األرز

بختياري درهم 34
 تشكيلة من مكعبات اللحم و الدجاج تقدم مع

الروب و الخيار و االختيار بين الخبز و االرز

جوجه درهم 34
 دجاج مشوي بالزعفران  يقدم مع الروب والخيار و

االختيار بين الخبز أو األرز

سمك السلمون المشوي درهم 49
 سمك السالمون مشوي مع الزعفران يقدم مع الروب

والخيار و االختيار من الخبز أو األرز

 صحن نون و كباب العائلي دجاج كوبيدة 
درهم 83/130

 12 سيخ كباب دجاج كوبيدة تقدم مع االرز و الخبز و
سلطة خضراء و حمص و روب خيار )1 كيلو - 2/1 كيلو(

 صحن نون و كباب  العائلي المشكل 
لحم درهم 125/220

 تشكيلة من  4 أسياخ كباب كوبيدة لحم  4 مكعبات
 لحم بالروب و 6 ريش  تقدم مع االرز و الخبز و سلطة
خضراء و حمص و روب خيار )1 كيلو - 2/1 كيلو(

وجبة نون وكباب العائلية )1(        درهم 158
  تشكيلة من 12 سيخ من الكباب المشوي كوبيده لحم،
كوبيده دجاج ،جوجه، جوجه ماستي، الري، 5 قطع من

 الخبز، طبق سلطة خضراء، حمص، روب والخيار، 
واالختيار بين الخبز الطازج

برك درهم 47
 شرائح اللحم فيليه، مشوي يقدم مع الروب والخيار

واالختيار بين الخبز أو األرز

 صحن نون و كباب العائلي مكعبات 
لحم درهم 115/208

 12 سيخ مكعبات لحم بالروب تقدم مع االرز و الخبز و
سلطة خضراء و حمص و روب خيار )1 كيلو - 2/1 كيلو(

كباب مشكل درهم 55
 تشكيلة من الكباب كوبيدة، جوجه ماستي الري

 وجوجه، يقدم مع الروب والخيار، واالختيار بين الخبز
او األرز

سلطاني درهم 47
 تشكيلة من اللحم المفروم المشوي وكباب الفيليه

يقدم مع الروب والخيار واالختيار بين الخبز أو األرز

FOR DELIVERIES
CALL 800 KABAB (52222)

www.noonandkabab.com
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