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 مقبالت باردة
 

 حمص د.ب 1.5
 HUMMUS 
 حمص  مخلوط مع طحينة يقدم مع خبز عربي طازج 

  

 حمص بالنكهة د.ب 2.5
 FLAVOURED HUMMUS 
 يمزج الحمص مع الطحينة و اختيارك من النكهة ، 

الخبز العربي أفوكادو ، حار ، يقطين ، جذر الشمندر أو الجزر ، يقدم مع   
  

 باباغنوج د.ب 1.5

 BABAGHANOUSH 
مشوي  ، بصل ابيض ، فلفل حلو مع خبزعربي طازجمقطع وبدنجان    
  

 لبنة مع نعناع وثوم مشوي د.ب 1.5

 LABNEH WITH MINT & ROASTED GARLIC 
 زبادي عربي ، نعناع  ثوم مشوي ، وتقدم مع خبز عربي طازج 

  

عربية مشكلةمزة  د.ب 4.9  

 MIXED ARABIC MEZZA (GOOD FOR 2 TO SHARE) 
 تصلح  لشخصين مكونة من حمص وباباغنوج وورق عنب ومتبل وفتوش تقدم مع خبز عربي طازج 

  

 سمك الكنعد كرودو و فاكهة الباشن  د.ب 4.5

 PASSION FRUIT CURED KINGFISH CRUDO 
الحامض.بصل احمر ، فلفل أصفر ، صلصة     سمك الكنعد المحلي يقدم مع فاكهة الباشون ، رمان 
  

جاموسجبنة  د.ب 5.5  

 BUFFALO MOZZARELLA 
 جبنة البوراتة الطرية تقدم مع الطماطم الكرزية المشوية 
  

 تونة تارتار الحارة د.ب 5.9

 SPICY TUNA TARTAR 
شرائح من الونتون المقرمشةمكعبات صغيرة من التونة اهي وافوكادو ، خيار ،    
  

 طبق اللحوم المجففة والجبن د.ب 6.9

 CHARCUTERIAN & CHEESE BOARD 
 لحم البريزاوال مخفف والسالمي ونقائق اللحم وجبن مانشيغو وجبنة الغورغونزوال 
  
 شوربات 

  

 شوربة الحريرة د.ب 2.7

 HARIRA SOUP                                                                                         
 شوربة الحريرة المغربية مع قطع من اللحم والحمص والكرافس والقزبرة الطرية 
  

 شوربة الفطرالطري د.ب 2.9

 CHAMPIGNON VELOUTÉ 
الكماءة ، قطع من الخبز المقرمششوربة كريمة الفطر، زيت    
  

 شوربة البطاطس الحلوة د.ب 2.9

 ROASTED SWEET POTATO SOUP 
 بطاطا حلوة دسمة ، قش البطاطس حلوة 
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 مقبالت ساخنة
 

مقرمشكلماري  د.ب 4.2  
 CRISPY CALAMARI   
يمونمايونيزل  ، تمبورةمقلي بالكلماري    
  

الدجاجكورن  بوب د.ب 4.0  
 CHICKEN POPCORN 

 قطع من صدر الدجاج المقلي بفتات الخبزمع اختيار الصلصات من: 
صلصة الحلووالحار،  يمونمايونيزل،  صلصة الجبن االزرق،  زبرةكمايونيز ،  صلصة الباربيكيو    

  

لوليبوبس المقرمشة روبيان د.ب 4.9  
 CRISPY SHRIMP LOLLIPOPS 
 روبيان مقلي بفتات الخبز تقدم مع مايونيزقزبرة  

  

 روبيان مقرمش د.ب 5.5
 ROCK SHRIMPS 
  وتقدم مع صلصة المايونيز الحارة تمبورةقطع من الروبيان مقلية بال 

  

 ماكوالت بحرية مشكلة مقلية د.ب 8.5
 FRITTURA DI FRUTTI DI MARE 
زبرةكمع صلصة المايونيزالحاروال رةحبار مقلي بالتمبو ، محار،  ربيان، مزيج من سرطان البحر   
  

 هامورحار د.ب 5.4

 SPICY HAMMOUR 
 قطعة هامورمحلي منقع في صلصة الهريسة,يقدم مع خضارمشوية وأرز بالزعفران  
  

 خبز جبنة فيتا  د.ب 3.9
 BAKED FETA CHEESE 
الزيتون واألوريجانوجبنة الفيتا بالزيتون والطماطم وزيت    
  

 كعكة المأكوالت البحرية د.ب 4.2
 SEAFOOD CAKES 
األعشابومأكوالت البحر المقلية المختلطة ، صلصة روميسكو    
  

 ربيان بيل بيل  د.ب 4.9
            PRAWNS PIL PIL  
تقدم مع باغيت متموج روبيان مقلي مع الثوم والبقدونس والفلفل الحار والتوابل   
  

صابع سبانخأ د.ب 3.9  
                                             SPANISH SPINACH CROQUETTAS 
 أصابع سبانخ مقلية، صلصة سلو آسيوية ، ثوم أيولي محمص 
  

 محشي باذنجان وكوسة د.ب 3.9
 STUFFED EGGPLANT & ZUCCHINI 
الكافيار البلزمي و صلصة الطماطم. وكوسا محشية بجبنة الفيتا وزيت الريحانباذنجان مشوي     
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 السلطات المفضلة
  

بد. 4.3                                                                                                     سلطة روسو ارنتشيو 
 ROSSO ARANCIO SALAD 
 شمندر مشوي مع نعناع وشرائح البرتقال ,جبنة الفيتا,وصلصة البالزميك 
  

لطة كورتيراد س د.ب 4.5        
 COURTYARD SALAD 
مع صلصة البصل الحلو والحامض،  طماطم كرزية،  رمان،  أفوكادو، كينوة ، حلومي مشوي    
  

سيزر سلطة د.ب 4.5  
 CEASAR SALAD 
 خس روماني ، بيكون لحم ديك رومي ، بيض و صلصة أنشوف اليت 

 أضافة دجاج أو روبيان د.ب 5.4

  

 البيتزا 
  

 مارغاريتا د.ب 4.3

 MARGARITA 

ريال واوراق الريحان الطريةاصلصة الطماطم وجبنة الموتز   

  

 بيتزا الفطر د.ب 4.8

 WILD MUSHROOM 

وفطر بري مع زيت فطرالكماءة ترفل ، فطر طري ، صلصة الطماطم وجبنة الموتزاريال   

  

 بيتزا دجاج د.ب 5.5
 POLLO 

بصل ،  طماطم مجففة،  دجاج،  الموزاريال وجبنة الطماطم صلصة   

زعتر بري،  شرائح دجاج تركي مقدد،  ابيض   

  

 كالزوني عشاق لحم د.ب 5.2
 CALZONE MEAT LOVER 

شرائح ،  لحم سالمي،  كفتة لحم بقر،  الموزاريال وجبنة الطماطم صلصة   

صلصة طماطم حارة،  جبن بارمزان،  اوراق جرجير،  دجاج تركي مقدد   

  

 باستا وريزوتو
  

 ريزوتو د.ب 4.9
 RISOTTO 
وجبنة بارميزان الكمأة وزيت ، أرز ريزوتو ، فطر بري   

  

 بيني أرابياتا د.ب 3.9
 PENNE ARRABIATA 
بارميزان جبنة أرابياتا ، صلصة في بيني مكرونة   

 أضافة دجاج أو روبيان د.ب 4.8

  

 سباغيتي د.ب 4.4

 SPAGHETTI 
(.بولونيز ، أربعة انواع جبن أو كاربونارا) مع اختيارك من سباغيتي معكرونة   
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 اطباق رئيسية
  

                                                                                                                    كباب دجاج د.ب  4.6

 CHICKEN KEBAB 
 دجاج منقع في توابل مغربية مع زيت زيتون يقدم مع  الخبزالمغربي او ارز بالزعفران 
  

                                                                                                                  دجاج مشوي   د.ب 4.9
 GRILLED CHICKEN 
صلصة تشيمتشوري تقدم مع خضار مطبوخة وبطاطس،  كزبرة،  نصف دجاجة مشوية   
  

 مشاوي مشكلة د.ب 6.1

 MIXED GRILL 
بالزعفران ارز او الخبزالمغربي مع لحم غنم،  لحم بقر،  دجاج،  كفتة، قطع من ضلع الضأن    
  

 سلمون نرويجي  د.ب 8.5
 NORWEGIAN SALMON 

ريزوتو ليمون،  سلمون مع فلفل الصويا مطبوخ على الفرن مع اوراق الملفوف الصيني المحمرة   
  

    شريحة لحم امريكي طرية  بدون عظم  د.ب 11.0
 GRILLED US PRIME RIBEYE                                                                  
بطاطس مقلية،  مخلل الريليش،  طماطم مع نبات الكبر، قطعة لحم امريكي ناعمة    
  

 ستيك تونا مشوي  د.ب 8.4
 GRILLED TUNA STEAK 
سوبطاط الثلج ستيك تونة مشوي أهي ، صلصة الطماطم والزيتون ، سوتيه بازالء   
  

 باييال المأكوالت البحرية د.ب 7.9
 PAELLA DE MARISCOS 
)ربيان ، كلماري ، بلح بحر(، فلفل حلو ، بازالء خضراءارز وشاملة باييال بحرية    

دقيقة 40-30طبق لشخصين. مدة التحضير   د.ب 14.9  

  

تقليدي مغربي كسكس د.ب 4.9     
 TRADITIONAL MORROCAN COUSCOUS                                            

  الجانب على ومرق وحمص خضار مع الدجاج أو الغنم لحم  مع يقدم مبخر كسكس 
  

 سمك سيباس د.ب 7.9
 SEABASS 
ريسوليس سزبدة بني ، بطاطسمك سيباس ، زبدة بندق ، اللوز ،    
  

طباق جانبية   أ    

  

بالزعفران أرز  د.ب 1.0  -Saffron Rice 
سوتيه خضار   د.ب 1.0  - Sautéed Vegetables   
بطاطا مشوية   د.ب 1.0 -Roasted Baby Potatoes 
بطاطا مهروسة        د.ب 1.0 -Mashed Potatoes 
  French Fries-                                     بطاطا مقلية   د.ب 1.0
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