0

مقبالت باردة
حمص

د.ب 1.5

HUMMUS
حمص مخلوط مع طحينة يقدم مع خبز عربي طازج

حمص حار

د.ب 1.5

SPICY HUMMUS
حمص مخلوط مع طحينة وفلفل حاريقدم مع خبز عربي طازج

باباغنوج

د.ب 1.5

BABAGHANOUSH
بدنجان مقطع ومشوي ,بصل ابيض,فلفل حلو مع خبزعربي طازج

لبنة مع نعناع وثوم مشوي

د.ب 1.5

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

مازة مغربية

د.ب 3.9

MOROCCAN MEZZE
مكونة من التكتوكا والفول والبقولة تقدم مع خبز المغربي الطازج

طبق الخضار المشكل

د.ب 4.2

ANTIPASTI PLATTER
مكون من قرع مشوي وبدنجان فلفل حلو وفطر طري وبصل أحمر متبل مع الزيتون وقطع من
الخبز المقرمش

مازة عربية مشكلة

د.ب 4.9

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

جبنة البوراتة

د.ب 5.5

BUFFALO MOZZARELLA
جبنة البوراتة الطرية تقدم مع الطماطم الكرزية المشوية

تونة تارتار الحارة

د.ب 5.9

SPICY TUNA TARTAR
مكعبات صغيرة من التونة اهي وافوكادو ,خيار,شرائح من الونتون المقرمشة

طبق اللحوم المجففة والجبن

د.ب 6.9

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

البيتزا
مارغاريتا

د.ب 4.3

MARGARITA
صلصة الطماطم وجبنة الموتزاريال واوراق الريحان الطرية

بيتزا الفطر

د.ب 4.8

WILD MUSHROOM
صلصة الطماطم وجبنة الموتزاريال ,فطر طري ,وفطر بري مع زيت فطرالكماءة ترفل
%10رسوم خدمة &  5%ضريبة حكومية

مطعم غاليري  21ال يمكن أن يضمن أن المنتجات خالية من مسببات الحساسية أو تم إنتاجها في بيئة خالية من مسببات
الحساسية .إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية  ،يرجى االستفسار وتنبيه مقدم االطعمة قبل الطلب

مقبالت ساخنة
فطيرة البدنجان على الفرن

د.ب 3.8

FLATBREAD
بدنجان مشوي,جبنة الفيتا,مربى البصل االحمر,نعناع

عجة القرع

د.ب 3.9

ZUCCHINI FRITTERS
قطع من القرع االخضر مقلية بالتمبورة ,هريس من الزبيب  ،جبنة الفيتا والنعناع

كلماري مقرمش

د.ب 4.0

CRISPY CALAMARI
كلماري مقلي بالتمبورة ,مايونيزليمون

بوب كورن الدجاج

د.ب 4.0

CHICKEN POPCORN
قطع من صدر الدجاج المقلي بفتات الخبزمع اختيار الصلصات من:
صلصة الباربيكيو.مايونيز كزبرة,صلصة الجبن االزرق,مايونيزليمون,صلصة الحلووالحار

روبيان لوليبوبس المقرمشة

د.ب 4.9

CRISPY SHRIMP LOLLIPOPS
روبيان مقلي بفتات الخبز تقدم مع مايونيزقزبرة

روبيان مقرمش

د.ب 5.5

ROCK SHRIMPS
قطع من الروبيان مقلية بالتمبورة وتقدم مع صلصة المايونيز الحارة

روبيان بالثوم

د.ب 5.5

GARLIC PRAWNS
روبيان خليجي مطهي مع الثوم وزبدة والليمون

فطائر مغربية محشية

د.ب 5.9

TRIO OF MOROCCAN MHANCHA
فطيرة محشية بالدجاح,فطيرة محشية بالجبنة الفيتا والزيتون,فطيرة ملفوفة محشية بدجاج مشرمل

شرائح التونة اهي مقرمشة بالسمسم

د.ب 6.1

SESAME CRUSTED AHI TUNA
شرائح التونة المقرمشة تقدم مع فصولياء بيضاء,والنقائق

ماكوالت بحرية مشكلة مقلية

د.ب 8.5

FRITTURA DI FRUTTI DI MARE
مزيج من سرطان البحر,ربيان,محار ,حبار مقلي بالتمبورة مع صلصة المايونيزالحاروالكزبرة

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
شوربة كريمة الفطرزيت الكماءة,قطع من الخبز المقرمش
%10رسوم خدمة &  5%ضريبة حكومية

مطعم غاليري  21ال يمكن أن يضمن أن المنتجات خالية من مسببات الحساسية أو تم إنتاجها في بيئة خالية من مسببات
الحساسية .إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية  ،يرجى االستفسار وتنبيه مقدم االطعمة قبل الطلب

السلطات المفضلة
سلطة روسو ارنتشيو

د.ب 4.3

ROSSO ARANCIO SALAD
شمندر مشوي مع نعناع وشرائح البرتقال ,جبنة الفيتا,وصلصة البالزميك

سلطة كورتيراد

د.ب 4.5

COURTYARD SALAD
حلومي مشوي ,كينوة ,أفوكادو,رمان,طماطم كرزية,مع صلصة البصل الحلو والحامض

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
نصف دجاجة مشوية,كزبرة,صلصة تشيمتشوري تقدم مع خضار مطبوخة وبطاطس

طجين دجاج

د.ب 4.9

CHICKEN TAJINE
دجاج مثبل ومطهي بالطريقة المغربية التقليدية بصلصة البصلة تفاية مع الخبزالمغربي
او ارز بالزعفران

الكسكس المغربي التقليدي

د.ب 4.9

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

مشاوي مشكلة

د.ب 6.1

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

سلمون نرويجي

د.ب 8.5

NORWEGIAN SALMON
سلمون مع فلفل الصويا مطبوخ على الفرن مع اوراق الملفوف الصيني المحمرة,ريزوتو ليمون

هامورحار

د.ب 9.5

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

شريحة لحم امريكي طرية بدون عظم

د.ب 11.0

GRILLED US PRIME RIBEYE
قطعة لحم امريكي ناعمة ,طماطم مع نبات الكبر,مخلل الريليش,بطاطس مقلية

%10رسوم خدمة &  5%ضريبة حكومية

مطعم غاليري  21ال يمكن أن يضمن أن المنتجات خالية من مسببات الحساسية أو تم إنتاجها في بيئة خالية من مسببات
الحساسية .إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية  ،يرجى االستفسار وتنبيه مقدم االطعمة قبل الطلب

الحلويات والفواكه
صحن الفواكه

د.ب 3.5

FRUIT PLATTER
فواكه موسيمية مشكلة

ام علي

د.ب 3.5

UM ALI
رقائق العجين مع مكسرات من فستق ولوز و كريمة

كعكة الشوكوالطة

د.ب 3.5

CHOCOLATE FONDANT
يقدم مع آيس كريم فانيال

كالسيك تيراميسو

د.ب 3.5

CLASSIC TIRAMISU
كريمة ميسكاربون ,قهوة,بسكويت

كعكة التمر بالطريقة االيطالية

د.ب 3.5

DATES SEMIFREDDO
حلوى بصلصة الكراميل,مربى برتقال

كعكة األناناس

د.ب 3.5

PINEAPPLE UPSIDE DOWN CAKE
حلوى بصلصة االناناس ,االناناس المثلج

اختيارتنا من اآليس كريم

1.7د.ب\3.0د.ب

OUR SELECTION OF ICE CREAM
فانيال,فراولة,شوكوالتة,موز

اختيارتنا من المثلجات

1.7د.ب\3.0د.ب

OUR SELECTION OF SORBET
نعناع,اناناس

%10رسوم خدمة &  5%ضريبة حكومية

مطعم غاليري  21ال يمكن أن يضمن أن المنتجات خالية من مسببات الحساسية أو تم إنتاجها في بيئة خالية من مسببات
الحساسية .إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية  ،يرجى االستفسار وتنبيه مقدم االطعمة قبل الطلب

