Middle Eastern Selections
Tomato Frying
Tomato frying with meat, garlic and onion

Halloumi Cheese with
Tomato Sauce

Dhs.

16
19

Halloumi grilled cheese with tomato sauce
and basil

Halloumi Cheese with
Grilled Tomato

Fava beans seasoned in olive oil, lemon &
garlic sauce

Foul Tahina
Fava beans seasoned in olive oil, lemon &
garlic sauce with tahina & yogurt

Hummus Fatteh
Whole chick peas, toasted bread soaked in
tahini sauce, lemon & spices

Eggplant Fatteh
Toasted bread with eggplant

Labneh
A healthy dish made from dairy products
topped with olive oil

Assorted Cheese Plate
An array of various delicious cheese

Egg Eyes
Egg with tomato slices and onion slices

Egg of Your Choice
Your choice of omelet, sunny side up or
boiled eggs served with fresh bread

Lahm Bajeen
A freshly baked Arabic bread covered with
ground meat, minced onion & spices

Chef Breakfast

BreakFast Menu قائمة اإلفطار

Jam, butter & honey served with sliced
bread

ZIRYAB Breakfast
Assortment of 4 Middle Eastern favorites

قالية طماطم

قالية طماطم مع اللحم والثوم والبصل

جبنة احللومي مع صوص
الطماطم

شرائح الجبنة المشوية مع صوص الطماطم والريحان

19

Grilled halloumi cheese served in Arabic
bread with grilled tomato

Foul Medammes

خمتارات مـن الـشـرق األوسـط

جبنة احللومي مع الطماطم
املشوية

شرائح الجبنة المشوية المقدمة على الخبز العربي مع
الطماطم المشوية

19
19
19
19
19
29
19
19
21
21
63

فول مدمس

الفول المتبل بالثوم والليمون وزيت الزيتون

فول بالطحينة

الفول المتبل بالثوم والليمون وزيت الزيتون مع الطحينة
واللبن

فتة حمص

الخبز المحمص المغطى بالحمص وصوص الطحينة
وعصير الليمون والبهارات

فتة باذجنان

الخبز المحمص مع الباذنجان

لبنة

لبنة مصنعة من مشتقات الحليب مغطاة بزيت الزيتون

طبق جبنة

شرائح متنوعة من الجبنة الشهية

بيض عيون

بيض مع شرحات الطماطم وشرحات البصل

بيض من اختيارك

اختيارك المفضل من البيض المقلي أو المسلوق مع
الخبز الطازج

حلم بعجني

طبق لذيذ من الخبز الشرقي واللحم بالبصل والبهارات

إفطار الشيف

 مقدمة مع شرائح الخبز،مربى وزبدة وعسل

إفطار زرياب

أربعة أطباق متنوعة من أشهى المأكوالت الشرقية

تُقدم جميع األطباق مع الشاي الساخن واخلضار الطازجة والزيتون
All dishes are served with hot tea, fresh vegetables & olives

Sandwiches
Halloumi Cheese
Sliced grilled cheese, fresh mint leaves with
tomato & cucumber inside the samon bread

Hotdog
Grilled finger of hotdog with the mustard
sauce, ketchup, fresh tomato & lettuce
inside the samon bread served with french
fries

Manaqeesh

Dhs.

16
21

Dhs.

ساندويتش
جبنة احللومي

شرائح الجبنة المشوية مع أوراق النعناع والطماطم والخيار
في خبز الصمون

هوت دوج

قطعة من الهوت دوج المشوي مع صلصة الخردل
،والكاتشاب والطماطم والخس في خبز الصمون
مقدمة مع البطاطا المقلية

مناقيش

Akkawi Cheese

12

جبنة العكاوي

Cheese & Meat

15

جبنة وحلم

Cheese & Zatar

12

جبنة وزعرت

Cheese & Mortadella

13

جبنة ومرتديال

Cheese & Hotdog

13

جبنة وهوت دوج

Zatar

12

زعرت

Labneh

12

لبنة

Labneh & Olive

13

لبنة وزيتون

Labneh, Olive & Vegetables 15

لبنة وزيتون وخضار

Muhamara

13

حممرة

Muhamara with Cheese

13

حممرة مع اجلبنة

Kraft or Kraft & Honey

15

كرافت أو كرافت بالعسل

Mini Mix Platter Manaqeesh

25

مشكلة
طبق مناقيش صغرية
ّ

جميع املناقيش يتم إعدادها باخلبز التقليدي أو خبز الصاج
All Manakeesh are prepared either with normal pita bread or Saj Bread

Pizza

Dhs.

بيتزا

Pizza Margarita

22

بيتزا مارغريتا

Pizza Vegetable

22

بيتزا اخلضروات

Pizza Pepperoni

25

بيتزا بيربوين

