
ةضريبة حكومي 5 خدمة  رسوم & % %10 
 تم أو الحساسية مسببات من خالية المنتجات أن يضمن أن يمكن ال 21 مطعم غاليري

 الحساسية بشأن مخاوف أي لديك كان إذا. الحساسية مسببات من خالية بيئة في إنتاجها

الطلب قبل مقدم االطعمة االستفسار وتنبيه  يرجى ، الغذائية  

 قائمة الوجبات الخفيفة

  
مع خضار حمص   2.1 د.ب   

Vegetable Crudités with Hummus  
.خيار, فلفل حلو, جزر, كرفس, يقدم مع حمص   

  

 د.ب 2.1 زيتون ومخلل مشكل
Olives and Homemade Mixed Pickles  

. مشكل مخللو زيتون   
  

2.5  مقرمش بصل د.ب   
Onion rings  

  بصل مقلي بالتمبورة  مع اختيار الصلصة : 
  جبن أزرق, مايونيز حار, ,مايونيز كزبرة, مايونيز ليمون

  , صلصة باربيكيو, صلصة الفلفل الحلو.
  

2.5 سمبوسة خضار د.ب    
Vegetable Sambossa  

.الطحينة ورق الفيلو يحشى بلبازالء ,بطاطس, جزر تقدم مع    
  

بطاطس بالجبنالكرات   3.0 د.ب   
Cheese Potato Balls  

قدم مع يبطاطس مسلوقة مع جبنة الشيدر, هريسة,    
  صلصة الجبن.

  

3.0  كباب دجاج د.ب   
Mini Chicken Kebab  

.متبل ومشوي يقدم مع صلصة الهريسةدجاج    
  

3.5 كباب لحم بقر د.ب   
Mini Beef Kebab  

   .لحم بقر متبل ومشوي يقدم مع صلصة الهريسة
  

رلفائف جبنة الحلوم بالزعت  3.6 د.ب   
Halloumi Zaatar Cigar  

  اوراق الفيلو محشية بجبنة الحلوم, زعتر.
  

 د.ب4.2 بوب كورن دجاج 

Chicken Popcorn  
  قطع صدر الدجاج المقلي بفتات الخبز مع اختيار الصلصة: 

  مايونيز كزبرة, صلصة الجبن االزرق ,الباربيكيو
الحلو.مايونيز ليمون, صلصة الفلفل    

 

 

 

 

 

 

 



ةضريبة حكومي 5 خدمة  رسوم & % %10 
 تم أو الحساسية مسببات من خالية المنتجات أن يضمن أن يمكن ال 21 مطعم غاليري

 الحساسية بشأن مخاوف أي لديك كان إذا. الحساسية مسببات من خالية بيئة في إنتاجها

الطلب قبل مقدم االطعمة االستفسار وتنبيه  يرجى ، الغذائية  

 قائمة الوجبات الخفيفة

  
 د.ب4.2 كلماري مقرمش

           Crispy Calamari  
  كلماري مقلي بالتمبورة يقدم مع صلصة الفلفل الحلو.

  
 د.ب4.5 كرات ارنتشيني بالموزريال

Arancini Mozzarella  
موزريال, صلصة طماطم حارة.جبنة الكرات أرز ريزوتو,    

  
 د.ب4.9 أجنحة دجاج مع صلصة الباربيكيو او صلصة البافلو

Chicken Wings with BBQ or Buffalo sauce  
.باربيكيو أو البافلوأجنحة دجاج مع اختيار الصلصة :    

  
رمش قربيان المال  د.ب5.7 

Rock Shrimp                                                             
  قطع روبيان مقلية بالتمبورة مع المايونيز الحار.

  
 د.ب8.5 ماكوالت بحرية مشكلة مقلية

Frittura Di Frutti Di Mare  
زيج من سرطان البحر,ربيان, محار, كلماري مقليم   
    .بالتمبورة مع المايونيز الحار والكزبرة 

  

 السندويشات
  

 د.ب4.9 دجاج مسخن
Musakhan Chicken Wrap      

  دجاج مطهي مع بصل ابيض وسماق ملفوف في 

  خبر صاج يقدم مع الطحينة.

  
 د.ب5.9 كلوب سندويش 

Club 21      
  شرائح صدر دجاج. صلصة  البيستو, كزبرة, طماطم, خس, 

  بيض.

  
يوچبرجر لحم بقر وا  د.ب7.6 

Gallery 21 Wagyu Beef Burger      
يو, بيض, جبنة الشيدر.چلحم بقر وا   

  

يو ساليدرچبرجر لحم وا  د.ب7.6 
Gallery 21 Wagyu Beef Sliders      

يو , جبنة الشيدر.چلحم بقر وا   
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  



ةضريبة حكومي 5 خدمة  رسوم & % %10 
 تم أو الحساسية مسببات من خالية المنتجات أن يضمن أن يمكن ال 21 مطعم غاليري

 الحساسية بشأن مخاوف أي لديك كان إذا. الحساسية مسببات من خالية بيئة في إنتاجها

الطلب قبل مقدم االطعمة االستفسار وتنبيه  يرجى ، الغذائية  

 بيتزا
  

امارغاريتبيتزا   د.ب4.4 
Margarita  

.الطرية الريحان واوراق الموزاريال وجبنة الطماطم صلصة   
  

الفطر     بيتزا  د.ب4.9 
Wild Mushroom  

   بري وفطر, طري فطر, الموزاريال وجبنة الطماطم صلصة
.ترفل فطرالكماءة   

  

 د.ب5.0 بيتزا خضار    
Vegetarian Pizza  

الموزاريال,فلفل حلو,فطر طري,قرع  وجبنة الطماطم صلصة   
.اخضر,زعتر بري   

  

كالزوني عشاق لحمبيتزا   د.ب5.2 
Calzone Meat Lover  

الموزاريال,كفتة لحم بقر  وجبنة الطماطم صلصة   
بارمزانال ةدجاج تركي مقدد,اوراق جرجير,جبن   

.حارةال لحم سالميشرائح ,   
  

 د.ب5.3 بيتزا ديافوال
Diavola  

.الموزاريال,سجق ببروني,زعتر بري وجبنة الطماطم صلصة   
  

بولوبيتزا   د.ب5.7 

Pollo  
الموزاريال,دجاج,طماطم مجففة,بصل  وجبنة الطماطم صلصة   

.ابيض,شرائح دجاج تركي مقدد,زعتر بري   
  

بحريةالمأكوالت لابيتزا   د.ب5.7 

Frutti Di Mare  
.الموزاريال,ربيان,حبار,محار,زعتر بري وجبنة الطماطم صلصة   

  
  

 

 


