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Abu al-Hasan ‘Ali ibn Nafi’ was a musician 
& singer with a musical voice from  Abbasid, 
Mesopotamia (He was a contemporary of the 
Caliph Al Mahdi). 

Ziryab made great & prominent contributions 
to the Arab & Eastern music. He was nicknamed 
as Ziryab due to his melodious voice & dark 
skin; an Arabic name given to a black bird with 
a tuneful sound known as the Blackbird. 

Ziryab was born in 789 A.D (173 H.G) in Mosul 
& grew up in Baghdad where he secretly became 
a pupil of Ishaq al-Mawsili to master the art of 
singing. 

One day, the Caliph Harun al-Rashid ordered 
Ishaq al-Mawsili to bring with him a new singer 
who excelled in singing. Thus, Ishaq brought 
Ziryab who asked for the Caliph’s permission 
to sing. The Caliph Harun al-Rashid was 
delighted with joy & marveled at Ziryab, & he 
recommended the tutor Ishaq to cherish his 
pupil. 

Ziryab spent a long time in the court of Aghlabids 
at Kairouan (in Tunisia) until he decided to go to 
&alusia. Consequently, he sent a letter offering 
his services to the Emir of Cordoba, Abo al-
‘As al-Hakam Ibn Hisham from the Umayyad 
House who was known as the Ravali. The Emir 
accepted immediately. 

Meanwhile, when Ziryab arrived in &alusia, al-
Hakam Ibn Hisham had already passed away 
& he was welcomed by the Caliph’s successor, 
“Abd al-Rahman II”. After Ziryab sang before 
the Caliph, he became very fond of him  & 
assigned him to be an integral part of his inner 
circle. Soon Ziryab became his boon companion 
& one of the closest confidants. 

Later, under the Caliph’s directives, Ziryab 
founded al-Madanyyat House of singing & 
music, which is considered the first school for 
teaching music & singing that encouraged 
experimentation in musical styles & instruments.

هــو أبــو احلســن علــي بــن نافــع، موســيقي 
ومطــرب عــذب الصــوت مــن بــاد الرافديــن مــن 
العصــر العباســي )عاصــر اخلليفــة املهــدي(.

كانــت لــه إســهامات كبرية وبارزة يف املوســيقى 
ــب بـــزرياب لعذوبة صوته  العربيــة والشــرقية. لُقِّ
ولــون بشــرته القــامت الداكــن، وهــو اســم طائــر 

أســود اللــون عــذب الصــوت يعــرف بالشــحرور.

ولــد زريــاب عــام 789 )173 هـــ( يف املوصل ونشــأ 
املوصلــي  إلســحاق  تلميــذًا  وكان  بغــداد  يف 
الغنــاء علــى  أتقــن فــن  بصــورة ســّرية إىل أن 

ــده. ي

يــوم طلــب اخلليفــة هــارون الرشــيد  ويف ذات 
مــن إســحاق املوصلــي أن يأتــي معــه مبغــن 
زريــاب  إســحاق  فأحضــر  الغنــاء،  يجيــد  جديــد 
فاســتأذن مــن اخلليفــة بــأن يغنــي فــأذن لــه، 
فطــار الرشــيد فرحــً وتعجــب منــه كثــريًا وطلــب 

ــه. ــز ب مــن أســتاذه إســحاق أن يعت

ــاط بنــي األغلــب يف  أقــام ردحــً مــن الزمــن يف ب
القــريوان إىل أن قــرر التوجــه إىل األندلــس. فكتب 
إىل أمــري قرطبــة أبــو العــاص احلكــم بــن هشــام 
الربضــي، يعــرض  األمــوي، املعــروف باحلكــم 

عليــه خدماتــه، فوافــق األمــري علــى الفــور.

وحــن وصــل زريــاب إىل األندلــس كان احلكــم 
تــويف ووجــد خليفتهــم عبــد  بــن هشــام قــد 
الرحمــن الثــاين، وبعــد أن دخــل بــاط اخلليفــة 
وأصبــح مــن حاشــيته غنــى بحضرتــه ومــا أن 
ســمعه اخلليفــة حتــى شــغف بــه وقربــه إليــه 

وأصبــح ندميــه ومــن أقــرب النــاس إليــه.

وللموســيقى  للغنــاء  املدنيــات  دار  أســس 
وتعتــر هــذه أول مدرســة أسســت لتعليم علم 

املوســيقى والغنــاء وأســاليبها وقواعدهــا.



شوربة الدجاج واملشروم
Chicken Mushroom Soup

شوربة العدس اجملروش
Split Lentil Soup

شوربة العدس اجملروش
عدس مع مرقة الدجاج، والبصل المقطع والجزر والكمون.

22 درهـم

شوربة الدجاج واملشروم
شوربة شهية بالدجاج، الفطر، األعشاب والبهارات المتنوعة.

22 درهـم

شوربة اخلضار
كوســا  بطاطــا،  )جــزر،  الطــازج  بالخضــار  شــهية  شــوربة 

. ) كلــي و بر و

22 درهـم

شوربة املأكوالت البحرية بيسك 
شــوربة سلســة دســمة غنيــة بالتوابــل فرنســية األصــل، تعتمــد 

 علــى مرقــة مصفــاة ومطبوخــة مــع تشــكيلة مــن 
ً
تقليديــا

ــيف. ــار الش ــب اختي ــة بحس ــوالت البحري المأك
45 درهـم

Split Lentil Soup
Lentil prepared with chicken broth, chopped onions, 

carrots & cumin.
AED 22

Chicken Mushroom Soup
A delicious soup made with chicken cubes, mushroom, 

herbs & spices.
AED 22

Vegetable Soup
A delicious soup made with fresh vegetable )carrot, 

potato, marrow & broccoli(.
AED 22

Seafood Bisque Soup
A smooth, creamy, highly seasoned soup of French 

origin, classically based on a strained broth, cooked 

with chef’s selection of seafood mix.
AED 45
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Soups   الشوربات



All dishes are served with hot tea, fresh 
vegetables & olives

تُقدم جميع األطباق مع الشاي الساخن واخلضار 
الطازجة والزيتون

Tomato Frying 
Tomato frying with meat, garlic and onion.
AED 23

Halloumi Cheese with Tomato 
Sauce
Halloumi grilled cheese with tomato sauce and basil.
AED 23

Halloumi Cheese with Grilled 
Tomato
Grilled halloumi cheese served in Arabic bread with 

grilled tomato.
AED 23

Foul Medammes
Fava beans seasoned in olive oil, lemon & garlic sauce.
AED 25

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

with tahina & yogurt.
AED 22

Hummus Fatteh
Whole chick peas, toasted bread soaked in tahini 

sauce, lemon & spices.
AED 22

Eggplant Fatteh
Toasted bread with eggplant.
AED 22

Labneh
A healthy dish made from dairy products topped with 

olive oil.
AED 22

Assorted Cheese Plate
An array of various delicious cheese.
AED 29

Egg Eyes
Egg with tomato slices and onion slices.
AED 25

قاية طماطم
قالية طماطم مع اللحم والثوم والبصل.

23 درهـم

جبنة احللومي مع صوص الطماطم
شرائح الجبنة المشوية مع صوص الطماطم والريحان.

23 درهـم

جبنة احللومي مع الطماطم املشوية
شرائح الجبنة المشوية المقدمة على الخبز العربي مع 

الطماطم المشوية.
23 درهـم

فول مدمس
الفول المتبل بالثوم والليمون وزيت الزيتون.

25 درهـم

فول بالطحينة
الفول المتبل بالثوم والليمون وزيت الزيتون مع الطحينة واللبن.

22 درهـم

فتة حمص
الخبز المحمص المغطى بالحمص وصوص الطحينة وعصير 

الليمون والبهارات.
22 درهـم

فتة باذجنان
الخبز المحمص مع الباذنجان.

22 درهـم

لبنة
لبنة مصنعة من مشتقات الحليب مغطاة بزيت الزيتون.

22 درهـم

طبق جبنة
شرائح متنوعة من الجبنة الشهية.

29 درهـم

بيض عيون
بيض مع شرحات الطماطم وشرحات البصل.

25 درهـم
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Breakfastاإلفطار

Egg of Your Choice
Your choice of omelet, sunny side up or boiled 

eggs served with fresh bread.
AED 22

Lahm Bajeen
A freshly baked Arabic bread covered with 

ground meat, minced onion & spices.
AED 22

Chef Breakfast
Jam, butter & honey served with sliced bread.
AED 25

بيض من اختيارك
اختيارك المفضل من البيض المقلي أو المسلوق مع 

الخبز الطازج.
22 درهـم

حلم بعجن
طبق لذيذ من الخبز الشرقي واللحم بالبصل والبهارات.

22 درهـم

إفطار الشيف
مربى وزبدة وعسل، مقدمة مع شرائح الخبز.

25 درهـم

11

Ziryab Breakfast
Assortment of 4 Middle Eastern favorites.
AED 70

إفطار زرياب
أربعة أطباق متنوعة من أشهى المأكوالت الشرقية.

70 درهـم



All Manakeesh are prepared either with 
normal pita bread or Saj Bread

جميع املناقيش يتم إعدادها باخلبز التقليدي
أو خبز الصاج

Manakesh

Akkawi Cheese 
AED 12

Haloumi Cheese - Kashkawane
AED 25

Cheese & Meat 
AED 18

Cheese & Zatar 
AED 15

Cheese & Mortadella 
AED 15

Cheese & Hotdog 
AED 15

Zatar 
AED 12

Labneh 
AED 12

Labneh & Olive 
AED 15

Labneh, Olive & Vegetables 
AED 18

Muhamara 
AED 13

Muhamara with Cheese 
AED 15

Kraft - Kraft & Honey 
AED 15      AED 18

Mini Mix Platter Manaqeesh 
AED 30

مناقيش

جبنة عكاوي
12 درهـم

جبنة حّلوم - قشقوان
25 درهـم

جبنة وحلم
18 درهـم

جبنة وزعرت
15 درهـم

جبنة ومرتديا
15 درهـم

جبنة وهوت دوج
15 درهـم

زعرت
12 درهـم

لبنة
12 درهـم

لبنة وزيتون
15 درهـم

لبنة وزيتون وخضار
18 درهـم

حممرة
13 درهـم

حممرة مع اجلبنة
15 درهـم

 كرافت - كرافت بالعسل
15 درهـم         18 درهـم

طبق مناقيش صغرية مشّكلة
30 درهـم
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Breakfastاإلفطار

Sandwitches
Halloumi Cheese
Sliced grilled cheese, fresh mint leaves with 

tomato & cucumber inside the samon bread.
AED 18

Hotdog
Grilled finger of hotdog with the mustard 

sauce, ketchup, fresh tomato & lettuce inside 

the samon bread served with french fries.
AED 22

Pizza
Ziryab Pizza Deluxe with Chicken
AED 45

Ziryab Pizza Vegetable
AED 35

Pizza Margarita
AED 30

Pizza Pepperoni
AED 30

ساندويتش
جبنة احللومي

شرائح الجبنة المشوية مع أوراق النعناع والطماطم 

والخيار في خبز الصمون.
18 درهـم

هوت دوج
قطعة من الهوت دوج المشوي مع صلصة الخردل 

والكاتشاب والطماطم والخس في خبز الصمون، 

مقدمة مع البطاطا المقلية.
22 درهـم

بيتزا
بيتزا زرياب ديلوكس مع الدجاج

45 درهـم

بيتزا زرياب باخلضار
35 درهـم

بيتزا مارغريتا
30 درهـم

بيتزا بيروين
30 درهـم

22



All plates are served with fresh baked bread تُقدم جميع األطباق مع اخلبز الطازج  

Healthy Way
Fatoush, labneh & grape leaves.
AED 38

Royal Treat
Tabbouleh, fried kebbeh & mutabal.
AED 42

House Special
Fatoush, hummus & mutabal.
AED 38

Deluxe Platter
Tabouleh, mutabal, muhamarah & hummus.
AED 55

الطريقة الصحية
فتوش، لبنة وورق العنب.

38 درهـم

املتعة الفاخرة
تبولة، كبة مقلية ومتبل.

42 درهـم

الطبق اخلاص
فتوش، حمص ومتبل.

38 درهـم

الطبق الفاخر
تبولة، متبل، محمرة وحمص.

55 درهـم

مزة باردة
من اختيارك لـ7 أطباق باردة.

95 درهـم

مزة ساخنة
من اختيارك لـ7  أطباق ساخنة.

120 درهـم

Single Appetizer

Hot Plates
Makanek, fried kebbeh, sujuk, chicken liver, 

chicken wings, sambusek mix, fatit hummus, 

fatit eggplant, fatit chicken, potato harra, french 

fries, shrimp provencal & calamari provencal.
AED 22

مقبالت مفردة

أطباق ساخنة
مقانــق، كبــة مقليــة، ســجق، كبــدة الدجــاج، جوانــح 

فتــة  حمــص،  فتــة  ل، 
ّ

مشــك سمبوســك  الدجــاج، 

ــة،  ــا مقلي ة، بطاط
ّ
ــر ــا َح ــاج، بطاط ــة الدج ــان، فت الباذنج

بروفنســال. وكاالمــاري  بروفنســال  روبيــان 
AED 22

Single Appetizer

Cold Plates
Hummus, mutabal, fatoush, tabbouleh, Ziryab 

salad, baba ghanoush, hummus bairouti, labneh 

with mint, labneh with garlic, muhammara, 

stuffed grape leaves, zaatar salad, corn salad 

& olive salad.
AED 18

مقبالت مفردة

أطباق باردة
بابــا  زريــاب،  ســلطة  تبولــة،  فتــوش،  متبــل،  حمــص، 

غنــوج، حمــص بيروتــي، لبنــة بالنعنــاع، لبنــة بالثــوم، 

محّمــرة، محشــي ورق العنــب، ســلطة زعتــر، ســلطة 

زيتــون. وســلطة  ذرة 
AED 18

Cold Mazza
Your selection of 7 cold plates.
AED 95

Hot Mazza
Your selection of 7 hot plates.
AED 120

Royal Treat  املتعة الفاخرة Healthy Way  الطريقة الصحية

Deluxe Platter  الطبق الفاخر House Special  الطبق اخلاص

Appetizers مقبات
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Arabic Salad
Lettuce, cucumber, tomato, green capsicum, mint, 

oregano, lemon, olive oil & salt.
AED 25

Chicken Ceasar Salad
Chopped romaine lettuce, topped with sliced grilled 

chicken breast & garlicky croutons tossed in a creamy 

dressing made with olive oil, lemon, parmesan cheese 

& worcestershire sauce.
AED 35

Rocca Salad
Rocca leaves, chopped onions, tomatoes, garlic, 

Sumac, lemon squeeze & olive oil.
AED 20

Greek Salad
Freshly sliced vegetables topped with feta cheese & 

vinaigrette dressing.
AED 35

سلطة عربية
تشــكيلة مــن الخــس، الخيــار، الطماطــم، الفلفــل األخضــر، النعنــاع، 

الزعتــر، الليمــون، زيــت الزيتــون والملــح.
25 درهـم

سلطة سيزر بالدجاج
خــس رومايــن مقطــع، متــوج بشــرائح صــدر الدجــاج المشــوي 

والكروتــون بنكهــة الثــوم، الصلصــة البيضــاء المكونــة مــن زيــت 

الزيتــون، الليمــون، جبنــة البارميــزان وصــوص الووسيسترشــير.
35 درهـم

سلطة اجلرجري
عصيــر  ســماق،  ثــوم،  بنــدورة،  مقطــع،  بصــل  الجرجيــر،  أوراق 

الزيتــون. وزيــت  الليمــون 
20 درهـم

سلطة يونانية
شــرحات مــن الخضــار الطازجــة المتوجــة بجبنــة الفيتــا وصــوص 

الخــل بالزيــت.
35 درهـم

Quinoa Salad  سلطة الكينوا

سلطة سيزر بالدجاج
Chicken Ceasar SaladRocca Salad  سلطة اجلرجري

Shrimp Salad  سلطة الروبيان

سلطة الكينوا
كينــوا ممزوجــة مــع مجموعــة مــن تشــكيلة خضــار 

الفينجريــت. صلصــة  تزينهــا  طازجــة، 

25 درهـم

سلطة الدجاج املشوي
وجــزر  فجــل،  بنــدورة،  خيــار،  مقطــع،  رومايــن  خــس 

مبــروش تزينهــا جبنــة بارميــزان مبروشــة وصــدر دجــاج 

ــه. ــل وج ــى أكم ــوي عل ــل مش متب
35 درهـم

سلطة الشمندر
قــدم مــع 

ُ
الشــمندر المفــروم مــع الخــس والبقدونــس، ي

زيــت الزيتــون والليمــون والملــح وصلصــة الرمــان أو حــب 

الرمــان.
25 درهـم

سلطة الروبيان
ملفــوف هولنــدي مــع المزيــج مــن الخــس الفرنســي 

ــول وشــرائح الشــمندر  ــوكرين ، متوجــة ببراعــم الف والس

ورقائــق اللــوز المحمــر والبقدونــس، مــع خيــارك المفضل 

مــن الصلصــة.
42 درهـم

Quinoa Salad
Quinoa mixed with an assortment of fresh 

vegetable mix, topped with vinaigrette dressing.
AED 25

Grilled Chicken Salad
Chopped romaine Lettuce, cucumber, 

tomatoes, radish, & shredded carrots topped 

with shredded parmesan cheese & marinated 

breast of chicken grilled to perfection.
AED 35

Beetroot Salad
Chopped beetroot with lettuce & parsley served 

with olive oil with garlic chopped lemon juice 

& salt, pomegranate sauce or pomegranate 

seeds.

AED 25

Shrimp Salad
Holland Cabbage along with mixture of French 

& Sucrine lettuce topped with thin sliced beats, 

beans sprout, thin roasted almonds & parsley, 

served with grilled shrimp & your choice of 

dressing.
AED 42
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Salads السلطات



Shawarma Beef
Sliced Spicy Beef Meat grilled to perfection, wrapped 

with saj bread topped with onions, parsley, tahini 

sauce, and served with crispy fries.
AED 28

Shawarma Chicken
Sliced spicy chicken grilled to perfection, wrapped 

with saj bread topped with pickles, garlic mayonnaise 

and served with crispy fries.
AED 25

Chicken Fillet [ fried or grilled ]
Breast chicken grilled or fried, with burger bread 

topped with lettuce & cheese served with french fries.
AED 25

Steak Sandwich
Beef steak grilled with burger bread topped with 

cheese & served with french fries.
AED 29

From the Grill
Your favorite shish kebab, tikka, shish tawook, kofta, 

wrapped with saj bread topped with pickles & served 

with french fries.
AED 26

شاورما اللحم
وجــه  أكمــل  علــى  والمشــوي  المتبــل  البقــر  لحــم  شــرائح 

والملفــوف بخبــز الصــاج والمضــاف إليهــا البصــل والبقدونــس 

قــدم مــع البطاطــا المقليــة المقرمشــة.
ُ
وصــوص الطحينــة . ت

28 درهـم

شاورما الدجاج
وجــه  أكمــل  علــى  والمشــوي  المتبــل  الدجــاج  شــرائح 

والملفــوف بخبــز الصــاج والمضــاف إليــه الكبيــس )مخلــل(، 

المقرمشــة. المقليــة  البطاطــا  مــع  قــدم 
ُ
ت بالثــوم.  والمايونيــز 

25 درهـم

دجاج فيليه ] مقلي أو مشوي [
صــدر دجــاج مشــوي أو مقلــي مــع خبــز برجــر مغطــى 

المقرمشــة. المقليــة  البطاطــا  مــع  والمقدمــة  والجبــن   بالخــس 
25 درهـم

ستيك سندويش
ــز برجــر مغطــى بالجبــن  شــريحة لحــم بقــري مشــوية مــع خب

ــة. ــة المقرمش ــا المقلي ــع البطاط ــة م والمقدم
29 درهـم

من امَلْشَوى
ــاووق،  ــيش ط ــكا، ش ــك، الت ــبة ل ــل بالنس ــاب المفض ــيش الكب ش

الكبيــس  إليهــا  والمضــاف  الصــاج  بخبــز  الملفوفــة  كفتــة 

)مخلــل( والمقدمــة مــع البطاطــا المقليــة المقرمشــة.
26 درهـم

Arayes Marinaعرايس مارينا

Burger  برجر Musakkan Rolls  لفائف مسّخن
15 14

Sandwiches السندويش

فاهيتا
فاهيتــا اللحــم البقــري، الدجــاج أو الروبيــان مــع شــرحات 

مــن البصــل والفلفــل األخضــر المشــوي والمقدمــة مــع 

البطاطــا المقليــة المقرمشــة.
35 - 32 - 38 درهـم

عرايس مارينا
بالكفتــة  المحشــو  التقليــدي  الخبــز  مــن  شــرائح 

والمقدمــة  الرمــان  دبــس  صــوص  إليهــا  المضــاف 

ــا  ــة أو البطاط ــار الطازج ــلطة الخض ــن س ــكيلة م ــع تش م

المقرمشــة. المقليــة 
32 درهـم

عرايس توشكا
شــرائح مــن الخبــز التقليــدي المحشــو بالكفتــة وجبنــة 

القشــقوان المذابــة والمقدمــة مــع تشــكيلة مــن ســلطة 

الخضــار الطازجــة أو البطاطــا المقليــة المقرمشــة.
35 درهـم

لفائف مسّخن
بالبصــل  والمتبــل  المشــوي  الدجــاج  مــن  لفائــف 

الطحينــة. مــع  الزيتــون  وزيــت  والســّماق 
35 درهـم

برجر
دجــاج أو لحــم مــع الخــس والطماطــم وجبنــة الشــيدر 

والمقدمــة مــع البطاطــا المقليــة المقرمشــة.
29 درهـم

Fajitas
Beef, Chicken or Shrimp Fajitas with grilled 

onions & green pepper & served with french 

fries.
AED 35 - 32 - 38

Arayes Marina
Slices of baked pita bread stuffed with kofta 

topped with pomegranate sauce & served with 

fresh green salad mix or french fries.
AED 32

Arayes Toshka
Slices of baked Pita bread stuffed with Kofta & 

kashkawane cheese melt & served with fresh 

green salad mix or french fries.
AED 35

Musakkan Rolls
Rolls of grilled chicken soaked with sauteed 

onions, sumac & olives oil with tahina sauce.
AED 35

Burger
Chicken or beef with lettuce, tomato & cheddar 

cheese & served with french fries.
AED 29



Stuffed Lamb or Chicken
Roasted lamb or chicken over a bed of spiced rice 

covered with roasted nuts & served with cucumber 

yogurt salad.
AED 55 - 48

Lamb or Chicken Saudi Kabsah
Saudi most popular dish prepared from lamb or chicken 

& Basmati rice cooked in special spices & served with 

cucumber yogurt salad.
AED 58 - 52

Half Chicken Grilled
Grilled chicken prepared with special herbs & served 

with french fries & garlic sauce.
AED 30

Whole Chicken Grilled
Grilled chicken prepared with special herbs & served 

with french fries & garlic sauce.
AED 55

Half Chicken Musakkan
A roasted chicken smothered with sauteed onions, 

sumac & olive oil & served with french fries.
AED 45

Stuffed Quails
Roasted Quails stuffed with American rice mixed with 

ground meat & special spices & served with cucumber 

yogurt salad.
AED 60

حلم غنم أو دجاج حمشي
ــن األرز  ــة م ــى طبق ــوع عل ــوي موض ــاج مش ــم أو دج ــم غن لح

ــلطة  ــع س ــدم م ــص والمق ــر المحم ــى بالصنوب ــل المغط المتب

ــن. ــار باللب الخي
55 - 48 درهـم

كبسة حلم الغنم أو الدجاج السعودية
ــن  ــره م ــم تحضي ــذي يت ــعبية وال ــر ش ــعودي األكث ــق الس الطب

ــة  ــل خاص ــوخ بتواب ــمتي المطب ــاج وأرز بس ــم أو الدج ــم الغن لح

ــن. ــار باللب ــلطة الخي ــع س ــدم م والمق
58 - 52 درهـم

نصف دجاجة مشوية
دجــاج مشــوي باألعشــاب المتنوعــة والمقــدم مــع البطاطــا 

المقليــة المقرمشــة وصلصــة الثــوم.
30 درهـم

دجاجة مشوية كاملة
دجــاج مشــوي باألعشــاب المتنوعــة والمقــدم مــع البطاطــا 

المقليــة المقرمشــة وصلصــة الثــوم.
55 درهـم

مسّخن نصف دجاجة
الزيتــون  وزيــت  والســّماق  بالبصــل  متبــل  مشــوي  دجــاج 

المقرمشــة. المقليــة  البطاطــا  مــع  والمقــدم 
45 درهـم

سّمان حمشي
ســمان مشــوي ومحشــي مــع األرز األمريكــي الممــزوج باللحــم 

المفــروم وتوابــل خاصــة ُمقــدم مــع ســلطة الخيــار باللبــن.
60 درهـم

Labaneaat Ziryab  لبنيات زرياب

مسّخن نصف دجاجة
Half Chicken Musakkan

كبسة الدجاج السعودية
Chicken Saudi Kabsah

دجاجة مشوية كاملة
Whole Chicken Grilled

الدجاج الشرقي املشوي
ــل  ــى أكم ــوي عل ــم ومش ــزوع العظ ــاج من ــدر دج ص

وجــه مقــدم مــع ســوتيه الخضــار والصلصــة البيضــاء أو 

البنيــة والمقــدم مــع البطاطــا المقليــة المقرمشــة.
52 درهـم

لبنيات زرياب
تشــكيلة لذيــذة مــن كــرات الكبــة، والشــيش بــرك، 

ومكعبــات لحــم الخــاروف المطبوخــة باللبــن الذائــب 

والمقدمــة مــع األرز بالشــعيرية.
55 درهـم

اسكالوب دجاج
قــدم 

ُ
ــز ومقلــي، ي دجــاج فيليــه مغطــى بفتــات الخب

التارتــار  أو  البيضــاء  والصلصــة  الخضــار  ســوتيه  مــع 

المقرمشــة. المقليــة  البطاطــا  والمقــدم مــع 
45 درهـم

Grilled Eastern Chicken
A boneless breast of chicken marinated with 

special herbs & grilled to perfection served 

with sauteed vegetables & white sauce or 

brown sauce & served with french fries.
AED 52

Labaneaat Ziryab
A delicious mix of kibbeh balls, shish barak 

& lamb cubes cooked in sour plain yogurt & 

served with Vermicelli rice.
AED 55

Chicken Escalope
A filet of chicken pounded & dipped in bread 

crumbs & deep fried served with sauteed 

vegetables & white sauce or tartar sauce & 

served with french fries.
AED 45

Biryani
Most popular dish prepared with lamb or 

chicken )AED 45( fish or shrimp (AED 55( 

cooked with basmati rice & served with 

cucumber yogurt salad.

برياين
ــر مــن اللحــم أو الدجــاج 

ّ
الطبــق األكثــر شــعبية والمحض

)45 درهـــم( الســمك أو الروبيان )55 درهـــم) مع أرز بسمتي 

والمقــدم مــع ســلطة الخيــار باللبــن.
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باستا املأكوالت البحرية
Seafood PastaFreeka Lamb  فريكة حلم

الدجاج املشوي ألفريدو
Grilled Chicken AlfredoChicken Biryani  برياين دجاج

باستا املأكوالت البحرية
ــرة بالزبــدة واألعشــاب المتنوعــة مــع 

ّ
ســوتيه الســباغيتي محض

مزيــج مــن المأكــوالت البحريــة.
52 درهـم

الدجاج املشوي ألفريدو
ــرة بأعشــاب خاصــة يعلوهــا صــوص 

ّ
ســوتيه بينــي المحض

أبيــض وصــدر دجــاج مشــوي كامــل.

45 درهـم

رافيويل باستا
باللحــم  ومحشــية  البيضــاء  أو  الحمــراء  بالصلصــة  محضــرة 

البارميــزان. جبنــة  ويعلوهــا  المفــروم 
42 درهـم

سباغيتي بولونيز
سوتيه السباغيتي بأعشاب خاصة ومغطاة بصوص اللحم.

42 درهـم

الزانيا
طبقــات مــن الباســتا الرقيقــة، ولحــم البقــر المفــروم، وجبنــة 

الريكوتــا، وجبنــة الموزاريــال، وجبنــة بارميــزان، والطماطــم المقطعــة 

ــرن. ــل الف ــرة داخ
ّ

ــة والمحض ــاب خاص ــع أعش ــرة م
ّ

المحض
55 درهـم

بيني أرابيا
ســوتيه بينــي بالصلصــة الحمــراء الحــارة مــع الزعتــر والزيتــون 

األســود.
42 درهـم

وجبة كاملة )1(
ــن  ــوع م ــع أي ن ــد م ــذ واح ــف أو فخ ــل أو نص ــم كام ــم غن لح

األرز )كبســة، أوزي، بريانــي، إيرانــي، برغــل( مقدمــة مــع ســلطة 

ــم. ــة الطماط ــن وصلص ــار باللب الخي
835 - 368 - 184 درهـم

وجبة كاملة )2(
لحــم غنــم كامــل مــع الفريكــة أو نصــف أو فخــذ واحــد مقدمــة 

مــع ســلطة الخيــار باللبــن ومرقــة اللحــم.
945 - 420 - 200 درهـم

صينية دجاج مع األرز )1(
إيرانــي، برغــل(  مــع أي نــوع مــن األرز )كبســة، أوزي، بريانــي، 

باللبــن وصلصــة الطماطــم. الخيــار  مقدمــة مــع ســلطة 
210 درهـم ] مناسب لـ 10 أشخاص [

صينية دجاج مع األرز )2(
إيرانــي، برغــل(  مــع أي نــوع مــن األرز )كبســة، أوزي، بريانــي، 

باللبــن وصلصــة الطماطــم. الخيــار  مقدمــة مــع ســلطة 
105 درهـم ] مناسب لـ 5 أشخاص [

صينية دجاج مع الفريكة )1(
مقدمة مع سلطة الخيار باللبن.

262 درهـم ] مناسب لـ 10 أشخاص [

صينية دجاج مع الفريكة )2(
مقدمة مع سلطة الخيار باللبن.

131 درهـم ] مناسب لـ 5 أشخاص [

Seafood Pasta
Spaghetti sauteed in butter & special herbs topped 

with fresh seafood mix.
AED 52

Grilled Chicken Alfredo
Penne sauteed in special herbs topped with creamy 

sauce & a grilled whole breast chicken.
AED 45

Ravioli Pasta
Prepared with red sauce or white sauce and stuffed 

with minced meat topped with parmesan cheese.
AED 42

Spaghetti Bolognaise
Spaghetti sauteed in special herbs topped with meat 

sauce.
AED 42

Lasagna
Layers of thin pasta, ground beef, ricotta cheese, 

mozzarella cheese, parmesan cheese, & chopped 

tomatoes prepared with special herbs & baked.
AED 55

Penne Arabia
Penne sauteed in red spicy sauce with oregano & black 

olive.
AED 42

Combo Meal (1)
Whole lamb or half lamb or 1 leg with any rice )kabsah, 

ouzi, biryani, Iranian & burgul( & served with yogurt 

salad & tomato sauce.
AED 835 - 368 - 184

Combo Meal (2)
Whole lamb with freeka or half lamb or 1 leg & served 

with yogurt salad & sauce for the lamb.
AED 945 - 420 - 200

Chicken Tray with Rice (1)
With any rice )kabsah, ouzi, biryani, Iranian & burgul( 

& served with yogurt salad & tomato sauce.
AED 210 ] good for 10 persons [

Chicken Tray with Rice (2)
With any rice )kabsah, ouzi, biryani, Iranian & burgul( 

& served with yogurt salad & tomato sauce.
AED 105 ] good for 5 persons [

Chicken Tray with Freeka (1)
Served with yogurt salad.
AED 262 ] good for 10 persons [

Chicken Tray with Freeka (2)
Served with yogurt salad.
AED 131 ] good for 5 persons [
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Ziryab Mixed Grill
A house special consisting of grilled kofta, tikka, shish 

tawook, arayes & chicken wings & served with grilled 

onion & tomato with french fries.
AED 65

Deluxe Mixed Grill
A combination of grilled kofta, tikka, shish tawook, 

arayes, chicken wings & lamb chops & served with 

grilled onion & tomato with french fries.
AED 75

Mix Grill
Skewers of tikka, kofta & shish tawook grilled to your 

satisfaction & served with grilled onion & tomato with 

french fries.
AED 49

Kebab Mix
Skewers of grilled kofta, Khesh Khash, Iranian kebab & 

vegetables & served with grilled onion & tomato with 

garlic sauce & french fries.
AED 47

Lamb Chops
Thick slices of tender lamb chops grilled & served with 

grilled onion & tomato with french fries.
AED 65

مشاوي زرياب املشكلة
طبــق المطعــم الخــاص المكــون مــن الكفتــة المشــوية، التــكا، 

مــع  والمقدمــة  الدجــاج  وجوانــح  عرايــس،  طــاووق،  شــيش 

المقرمشــة. المقليــة  والبطاطــا  المشــوية  والطماطــم  البصــل 
65 درهـم

مشاوي مشكلة فاخرة
تشــكيلة مــن الكفتــة المشــوية، التــكا، شــيش طــاووق، عرايــس، 

البصــل  مــع  والمقدمــة  الخــاروف  وأضــالع  الدجــاج،  جوانــح 

والطماطــم المشــوية والبطاطــا المقليــة المقرمشــة.
75 درهـم

مشاوي مشّكلة
أســياخ مــن التــكا، والكفتــة وشــيش الطــاووق المشــوية حســب 

ــا  ــوية والبطاط ــم المش ــل والطماط ــع البص ــة م ــك والمقدم رغبت

ــة. ــة المقرمش المقلي
49 درهـم

كباب مشّكل
ــي  ــاب اإليران ــخاش، والكب ــوية والخش ــة المش ــن الكفت ــياخ م أس

مــع  المشــوية  والطماطــم  البصــل  مــع  والمقدمــة  والخضــار 

صلصــة الثــوم والبطاطــا المقليــة المقرمشــة.
47 درهـم

رَيش
المشــوية  الطريــة  الغنــم  لحــم  أضــالع  مــن  ســميكة  شــرائح 

والمقدمــة مــع البصــل والطماطــم المشــوية والبطاطــا المقليــة 

المقرمشــة.
65 درهـم

Mix Grill مشاوي مشّكلة

Lamb Chops  رَيش طبق جوانح الدجاج
Chicken Wings Platter

21 20

Levant Grillمشاوي شرقية 11

Shish Tawook
Tender & juicy chicken breast cubes prepared 

with herbs & olive oil & served with grilled 

onion & tomato with french fries.
AED 40

Orfali Kebab
Skewers of grilled kofta kebab, tomatoes, 

green pepper & onions served with french fries 

& garlic sauce.
AED 42

Chicken Wings Platter
Marinated chicken wings mixed with herbs 

grilled to perfection & served with french fries 

& garlic sauce.
AED 38

Khesh Khash Kebab
Grilled Kofta kebab over sauteed chopped 

tomato & chili mix to add more flavor to your 

meal & served with grilled onion & tomato with 

garlic sauce & french fries.
AED 45

شيش طاووق
ــرة  ــض المحض ــري والغ ــاج الط ــدر الدج ــات ص مكعب

البصــل  الزيتــون والمقدمــة مــع  مــع األعشــاب وزيــت 

المقرمشــة. المقليــة  والبطاطــا  المشــوية  والطماطــم 
40 درهـم

كباب أورفلي
أســياخ مــن كفتــة الكبــاب المشــوية والطماطــم والفلفل 

المقليــة  البطاطــا  مــع  المقدمــة  والبصــل  األخضــر 

المقرمشــة وصلصــة الثــوم.
42 درهـم

طبق جوانح الدجاج
جوانــح الدجــاج المتبلــة الممزوجــة باألعشــاب والمشــوية 

المقليــة  البطاطــا  مــع  المقدمــة  وجــه  أكمــل  علــى 

المقرمشــة وصلصــة الثــوم.
38 درهـم

كباب خشخاش
كفتــة كبــاب مشــوية فــوق ســوتيه الطماطــم المقطعــة 

وتشــكيلة مــن الفلفــل الحــار مــن أجــل إضافــة مزيــد مــن 

النكهــة إلــى وجبتــك والمقدمــة مــع البصــل والطماطم 

المقليــة  والبطاطــا  الثــوم  صلصــة  مــع  المشــوية 

المقرمشــة.
45 درهـم



Iranian Kebab
Skewers of grilled ground meat soaked in plain yogurt 

& saffron & served served with grilled onion & tomato 

with rice.
AED 55

Iranian Tikka
Grilled lamb or chicken tikka soaked in yogurt & 

prepared with special spices & served with grilled 

onion & tomato with french fries or rice.
AED 55 - 45

Kebab Eggplant
Skewers of kofta & eggplant grilled to your satisfaction 

& served with grilled onion & tomato with garlic sauce 

& french fries.
AED 48

Tikka
Skewers of tender juicy lean lamb meat & vegetables 

grilled to your satisfaction & served with grilled onion 

& tomato with french fries.
AED 48

Kebab
Skewers of grilled spicy ground meat mixed with 

chopped onions & parsley & served with grilled onion 

& tomato with french fries.
AED 42

كباب إيراين
أســياخ مــن قطــع اللحــم المفــروم المشــوي المشــبع باللبــن 

العــادي والزعفــران والمقدمــة مــع البصــل والطماطــم المشــوية 

ــع األرز. م
55 درهـم

تكا إيراين
والبهــارات  باللبــن  ــر 

ّ
ومحض مشــوي  دجــاج  أو  غنــم  لحــم 

البطاطــا  مــع  المشــوية  والطماطــم  البصــل  مــع  والمقدمــة 

األرز. أو  المقرمشــة  المقليــة 
55 - 45 درهـم

كباب الباذجنان
رغبتــك  حســب  المشــوي  والباذنجــان  الكفتــة  مــن  أســياخ 

والمقدمــة مــع البصــل والطماطــم المشــوية مــع صلصــة الثــوم 

والبطاطــا المقليــة المقرمشــة.
48 درهـم

تكا
أســياخ مــن لحــم الغنــم الطــري الغــض والخضــار المشــوية 

حســب الرغبــة والمقدمــة مــع البصــل والطماطــم المشــوية مــع 

البطاطــا المقليــة المقرمشــة.
48 درهـم

كباب
أســياخ مــن اللحــم المفــروم المتبــل المشــوي الممــزوج مــع 

ــم  ــل والطماط ــع البص ــة م ــس والمقدم ــع وبقدون ــل مقط بص

المشــوية مــع البطاطــا المقليــة المقرمشــة.
42 درهـم

Iranian Kebab كباب إيراين

تكا الدجاج الهندي
Indian Chicken Tikka Kebab Egg Plant  كباب الباذجنان

23 22

Levant Grillمشاوي شرقية 2 2

Indian Chicken Tikka
Grilled chicken prepared with special Indian 

spices & served with grilled onion & tomato 

with french fries or rice.
AED 40

Grilled Chicken Mix
Skewers of chicken prepared with plain yogurt 

& herbs & served with grilled onion & tomato 

with french fries.
AED 42

تكا الدجاج الهندي
دجــاج مشــوي، محضــر بالبهــارات الهنديــة والمقدمة 

ــة  ــا المقلي ــع البطاط ــوية م ــم المش ــل والطماط ــع البص م

المقرمشــة أو األرز.
40 درهـم

مشاوي دجاج مشّكلة
العــادي  باللبــن  ــرة 

ّ
المحض الدجــاج  مــن  أســياخ 

واألعشــاب والمقدمــة مــع البصــل والطماطــم المشــوية 

المقرمشــة. المقليــة  البطاطــا  مــع 
42 درهـم

½ KG. Ziryab Mix Grill
AED 74 ] good for 2 persons [

½ KG. Deluxe Mix Grill
AED 84 ] good for 2 persons [

1 KG. Ziryab Mix Grill
AED 126 ] good for 4 persons [

1 KG. Deluxe Mix Grill
AED 150 ] good for 4 persons [

½ KG. Lamb Chops
AED 100 ] good for 2 persons [

1 KG. Lamb Chop
AED 189 ] good for 4 persons [

Deluxe Mix Grill Feast
AED 285 ] good for 6 persons [

½ كجم مشاوي زرياب املشّكلة
74 درهـم ] مناسب لـ 2 شخص [

½ كجم مشاوي مشّكلة فاخرة
84 درهـم ] مناسب لـ 2 شخص [

1 كجم مشاوي زرياب املشّكلة
126 درهـم ] مناسب لـ 4 أشخاص [

1 كجم مشاوي مشّكلة فاخرة
150 درهـم ] مناسب لـ 4 أشخاص [

½ كجم رَيش
100 درهـم ] مناسب لـ 2 شخص [

1 كجم رَيش
189 درهـم ] مناسب لـ 4 أشخاص [

وليمة مشاوي مشّكلة فاخرة
285 درهـم ] مناسب لـ 6 أشخاص [



Cattlemen’s Ribeye Steak
A juicy steak prepared to your satisfaction & served 

with thin & crispy fried onions & your choice of baked 

potato or french fries.
AED 116  ] 280 grm [

Fillet Steak legacy
A juicy steak grilled to perfection & served with 

sauteed vegetables, cherry tomatoes & your choice of 

baked potato or french fries.
AED 105  ] 280 grm [

T-Bone steak
A great choice for lean meat lover grilled to satisfy 

your taste buds served with grilled vegetables & 

homemade mustard sauce & your choice of baked 

potato or french fries.
AED 121  ] 330 grm [

New York Strip
A good choice for steak lovers who like thin layer of fat 

along their steak grilled to satisfaction adding more 

flavor to their meal served with grilled vegetables & 

baked potato or french fries.
AED 110  ] 280 grm [

ستيك كاتلمانز ريباي
ســتيك طــري محضــر حســب رغبتــك ومقــدم مــع بصــل 

رقيــق ومقرمــش إلــى جانــب مــا تختــاره مــن البطاطــا المحضــرة 

ــة. ــة المقرمش ــا المقلي ــرن أو البطاط بالف
116 درهـم  ] 280 غرام [

فيليه ستيك ليجاسي
ســتيك طــري مشــوي علــى أكمــل وجــه ومقــدم مــع ســوتيه 

الخضــار والطماطــم الكرزيــة  إلــى جانــب مــا تختــاره مــن البطاطــا 

المحضــرة بالفــرن أو البطاطــا المقليــة المقرمشــة.
105 درهـم  ] 280 غرام [

ستيك تي بون
خيــار رائــع لعشــاق اللحــم الطــري المشــوي بمــا يرضــي ذوقــك 

إلــى جانــب مــا تختــاره مــن البطاطــا المحضــرة بالفــرن أو البطاطــا 

ــة. المقلية المقرمش
121 درهـم  ] 330 غرام [

نيويورك سرتيب
خيــار جيــد لعشــاق الســتيك الذيــن يحبــون وجــود طبقــة رقيقة 

ــة  ــب الرغب ــوية حس ــتيك المش ــريحة الس ــى ش ــن عل ــن الده م

ــع  ــة م ــة المقدم ــى الوجب ــة عل ــن النكه  م
ً
ــدا ــي مزي ــا يضف م

الخضــار المشــوية إلــى جانــب مــا تختــاره مــن البطاطــا المحضــرة 

بالفــرن أو البطاطــا المقليــة المقرمشــة.
110 درهـم  ] 280 غرام [

ستيك وكركند ) أم الروبيان (
Steak & Lobster

ترياكي الدجاج املشوي
Grilled Chicken Teriyaki

ستيك زرياب
خيــار جيــد لعشــاق الســتيك مقــدم مــع ســوتيه الخضار 

وصــوص المشــروم  إلــى جانــب مــا تختــاره مــن البطاطــا 

المحضــرة بالفــرن أو البطاطــا المقلية المقرمشــة.
105 درهـم

ترياكي الدجاج املشوي
وأعشــاب  الترياكــي  بصــوص  متبــل  دجــاج  صــدر 

ــب  ــى جان ــس إل ــرائح أنان ــاة بش ــوية ومغط ــة مش خاص

ســوتيه الخضــار والبطاطــا المحضــرة بالفــرن.
65 درهـم

ستيك وكركند ) أم الروبيان(
طبــق آخــر مشــكل وشــهير مــن فيليــه ســتيك والركنــد 

الخضــار  مــع  قــدم 
ُ
ي شــهيتك،  ســيثير  الروبيــان(  )أم 

المشــوية والبطاطــا المحضــرة بالفــرن أو البطاطــا المقليــة 

ــة. المقرمش
189 درهـم

ستيك وروبيان
فيليــه ســتيك وروبيــان مشــوي. خيــار منشــود مــن 

قــدم مــع ســوتيه 
ُ
قبــل عشــاق المأكــوالت البحريــة، ي

والخضــار. الباســتا 
126 درهـم

Ziryab Steak
A good choice of steak lovers served with 

sauteed vegetables & mushroom sauce with 

your choice of baked potato or french fries.
AED 105

Grilled Chicken Teriyaki
A breast of chicken marinated in teriyaki sauce 

& special herbs grilled to perfection & topped 

with sliced pineapple served with sauteed 

vegetables & baked potato.
AED 65

Steak & Lobster
Another famous combination plate of filet 

steak & lobster that will tickle your taste buds 

served with grilled vegetables & baked potato 

or french fries.
AED 189

Steak & Shrimp
Filet steak & grilled shrimp .An aspiring choice 

for seafood lovers served with sauteed pasta & 

vegetables.
AED 126

مقاة الفطر الطازج
Fresh Mushroom Skillet Potato Skin  قشرة البطاطا

AED 32AED 32AED 28AED 28
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Grilled Steaks & More شرائح اللحم املشوي واملزيد



Family Seafood Platter طبق املأكوالت البحرية العائلي
Grilled Jumbo Prawns
Grilled jumbo prawns marinated, served with grilled 

vegetables & your choice of rice or french fries.
AED 110

Grilled Hammour Fillet
A marinated hammour fillet sauteed in lemon butter 

sauce, served with vegetables & Ziryab special rice 

mix or french fries.
AED 60

Family Seafood Platter
A truly magnificent platter which includes lobster 

smothered with cheese, jumbo shrimp, fish filet & 

calamari served with grilled vegetables & french fries.
AED 350 ] for 2 persons [- AED 600 ] for 4 persons [

Lobster Thermidor
Lobster cooked with herbs, butter, garlic & mushroom 

with fresh cream & melted mozzarella cheese served 

with french fries.
AED 137

Fried Calamari
Fresh calamari rings mixed with flour & well fried, 

served with rich and creamy horseradish sauce.
AED 45

القريدس الضخم املشوي
قريــدس ضخــم مشــوي ومتبــل مقــدم مــع خضــار مشــوية  

ــاره مــن األرز أو البطاطــا المقليــة المقرمشــة. إلــى جانــب مــا تخت
110 درهـم

فيليه الهامور املشوي
ــون  ــدة بالليم ــوص الزب ــي ص ــل ف ــور المتب ــه الهام ــوتيه فيلي س

والمقــدم مــع الخضــار وتشــكيلة زريــاب الخاصــة مــن األرز أو 

البطاطــا المقليــة المقرمشــة.
60 درهـم

طبق املأكوالت البحرية العائلي
ــمك،  ــه الس ــة، فيلي ــاة بالجبن ــتاكوزا المغط ــن الس ــز م ــق ممي طب

الروبيــان والكاليمــاري المقــدم مــع الخضــار المشــوية و البطاطــا 

ــة. ــة المقرمش المقلي
350 درهـم ] لشخصين [ - 600 درهـم ] ألربعة أشخاص [

الكركند ) أم الروبيان( الرتميدور
ــع  ــروم م ــوم والمش ــدة والث ــاب والزب ــوخ باألعش ــد المطب الكركن

الكريمــة الطازجــة وجبنــة الموزاريــال الذائبــة والمقــدم مــع البطاطــا 

المقليــة المقرمشــة.
137 درهـم

كاليماري مقلي  
حلقــات كاليمــاري طازجــة الممزوجــة بخليــط مــن الطحيــن 

ــل(  ــل الخي ــار )فج ــوص الجرج ــع ص ــدم م ق
ُ
، ت

ً
ــدا ــة جي والمقلي

الكثيــف والدســم.
45 درهـم

Grilled Salmon
Fresh salmon fillet grilled to perfection served 

with sauteed vegetables, rice or french fries.
AED 75

Ziryab Seafood Platter
Chefs selection of fish fillet, calamari & shrimp 

grilled to perfection, served with sauteed 

vegetables & french fries.
AED 78

Royal Seafood Platter
A truly seafood lovers favorite made of lobster, 

fish fillet, calamari & shrimp, served with 

sauteed vegetables & french fries.
AED 200

سلمون مشوي
ــه  ــل وج ــى أكم ــوي عل ــازج المش ــلمون الط ــه الس فيلي

والمقــدم مــع ســوتيه الخضــار أو األرز أو البطاطــا المقليــة 

ــة. المقرمش
75 درهـم

طبق زرياب للمأكوالت البحرية
والكاليمــاري  الســمك،  فيليــه  مــن  الشــيف  اختيــار 

مــع  يقــدم  وجــه،  أكمــل  علــى  المشــويان  والروبيــان 

المقرمشــة. المقليــة  والبطاطــا  الخضــار  ســوتيه 
78 درهـم

طبق املأكوالت البحرية الفاخر
إذ  البحريــة.  المأكــوالت  لعشــاق  المفضــل  الطبــق 

حضــر مــن الكركنــد )أم الروبيــان(، وفيليــه الســمك، 
ُ
ي

والكاليمــاري والروبيــان ويقــدم مــع ســوتيه الخضــار 

المقرمشــة. المقليــة  والبطاطــا 
200 درهـم

Fried Calamari  كاليماري مقلي الكركند ) أم الروبيان( الرتميدور
Lobster Thermidor
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Seafood Specialties املأكوالت البحرية



Chipotle
A popular Tex-Mex dish, made from grilled chicken 

filet or beef & an assortment of fresh vegetables, 

fresh corn, kidney beans & Mexican Spices.
AED 55

Mexican Chicken Casserole
Grilled chicken prepared with Mexican spices, corn & 

red beans topped with melted cheese, jalapeno pepper 

& cilantro.
AED 58

Tacos Extravaganza
Soft or crispy Tacos stuffed with grilled beef, chicken 

& shrimp with an assortment of fresh vegetables, 

guacamole & Salsa dips on the side.
AED 68

Nachos
Crunchy Nacho chips topped with ground beef & sliced 

vegetables mix, guacamole & melted cheese.
AED 35

Anshielda Chicken
Made with tortilla bread with fresh chicken breast & 

Mexican cheese.
AED 40

شيبوتلي
طبــق تكــس مكــس مميــز يحضــر مــن فيليــة الدجــاج او لحــم 

البقــر، االرز االمريكــي ،الخضــار المتنوعة،البصــل، الذرة،الفاصوليــة 

والبهــارت المكســيكية.
55 درهـم

قاية دجاج مكسيكي
والــذرة  المكســيكية  بالبهــارات  يحضــر  مشــوي  دجــاج 

والفاصوليــاء الحمــراء، ويتــوج بصــوص الجبنــة، فلفــل الجالوبنيــو 

والكزبــرة.
58 درهـم

تاكوز اكسرتافيجانزا
تاكــو محشــي باللحــم البقــري ، الدجــاج، الروبيــان ومتــوج 

صلصــة  مــع  والجواكامولــي  المتنوعــة  الخضــار  بشــرائح 

. مكســيكية
68 درهـم

ناشوز
باللحــم  والمتــوج  المقرمــش  التورتيــا  خبــز  مــن  شــرائح 

ــن  ــج م ــع مزي ــة م ــار المتنوع ــرحات الخض ــروم وش ــري المف البق

الجبنــة. وصــوص  الجواكامولــي 
35 درهـم

دجاج انشيادا
محضــرة بخبــز التورتيــال مــع صــدر الدجــاج الطــازج والجبنــة 

المكســيكية.
40 درهـم

Chipotle  قاية دجاج مكسيكيشيبوتلي
Mexican Chicken Casserole

Nachos  تاكوز اكسرتافيجانزاناشوز
Tacos Extravaganza

29 28

Tex-Mex Favorites مفضات تكس-مكس

كاساديا الدجاج
محضــرة بخبــز التورتيــال مــع صــدر الدجــاج والفاصوليــاء 

الحمــراء والــذرة والهالبينــو الحــار والجبنــة المكســيكية.
40 درهـم

البطاطا املكسيكية
المكســيكية  الشــيدر  جبنــة  تعلوهــا  مقليــة  بطاطــا 

المقلــي. والبصــل  الحــار  والهالبينــو  والبابريــكا  الذائبــة 

30 درهـم

فاهيتا اللحم
ســوتيه اللحــم البقــري الطــري مــع الفلفــل األخضــر 

غالــو،  دي  بيكــو  صلصلــة  مــع  قــدم 
ُ
ت والبصــل، 

وخبــز  غواكامولــي  وصلصــة  الحامضــة  والكريمــة 

التورتيــال.
52 درهـم

فاهيتا الدجاج
الفلفــل  مــع  الطــري  ســوتيه شــرائح صــدر دجــاج 

بيكــو دي  المقــدم مــع صلصــة  األخضــر والبصــل 

غالــو، والكريمــة الحامضــة، وصلصــة غواكامولــي وخبــز 

التورتيــال.
45 درهـم

فاهيتا الروبيان
ــان مــع الفلفــل األخضــر والبصــل المقــدم  ســوتيه الروبي

الحامضــة  والكريمــة  غالــو  دي  بيكــو  صلصــة  مــع 

وصلصــة غواكامولــي وخبــز التورتيــال.
68 درهـم

Chicken Quesadillas
Made with tortilla bread with chicken breast, 

red beans, corn, hot halabino & Mexican cheese.
AED 40

Potato Mexican
Fried potato topped with melted Mexican 

cheddar cheese, paprika, hot halabino & fried 

onions.
AED 30

Fajita Beef
Grilled tender sliced Beef sauteed with green 

pepper & onions served with pico de gallo, sour 

cream, guacamole dips & tortilla bread.
AED 52

Fajita Chicken
Grilled tender sliced chicken breast sauteed 

with green pepper & onions served with pico 

de gallo, sour cream, guacamole dips & tortilla 

bread.
AED 45

Fajita Shrimp
Grilled shrimp sauteed with green pepper & 

onions served with pico de gallo, sour cream, & 

guacamole dips & tortilla bread.
AED 68



Mojito  موهيتوMilk Shakes  ميلك شيك Fresh Juices & Coktails عصائر طازجة وكوكتيل
3031

Beverages 11املشروبات

Ziryab Mojito 24 موهيتو زرياب
Passion Fruit 24 فاكهة الباشن
Mango 24 ماجنو
Strawberry 24 فراولة
Lemon & Mint 24 ليمون بالنعناع
Berry 24 توت
Watermelon 24 بطيخ
Maldive 24 مالديف

Sharab El Ward
Monin Rose, Monin Rantcho 

Lemon, Rose, Water & Soda 

Water

22 شراب الورد
مونين روز، مونين رانتشيرو ليمون، 

ماء الورد وصودا

Applegranate 
Mint
Monin Wild Mint, Monin 

Pommegranate, Fresh Mint & 

Apple Juice

22 الرمان بالتفاح 
والنعناع

مونين النعناع البري، مونين الرمان، 

النعناع الطازج  وعصير التفاح

All Berries
Monin All Berries & Cranberry 

Juice

22 خليط التوت
مونين التوت وعصير الكرز

Mocktails Dhs.Milk Shakesموكتيل Dhs.Cocktailsميلك شيك Dhs.Fresh Juicesكوكتيل .Dhsعصائر طازجة

Mojito .Dhsموهيتو

Ziryab Milk Shake 22 ميلك شيك زرياب
Farbachino 22 فارباشينو
Spanish Coffee 22 سبانيش كويف
Skydive 22 سكاي دايف
Chocolate 22 شوكليت
Vanilla 22 فانيا
Strawberry 22 فراولة
Oreo 22 أوريو
Banana 22 موز
Berry 22 توت
Mango 22 ماجنو

Ziryab Cocktail
Mix Berry, Strawberry, 

Grapes & Peach

28 كوكتيل زرياب
ل، فراولة، عنب ودراق

ّ
توت مشك

Tropical
Strawberry, Banana & Mango

28 تروبيكال
فراولة، موز ومانجو

Shokaboka
Pineapple, Coconut, Mango, 

Strawberry & Passion Fruit

28 شوكابوكا
أناناس، جوز الهند، مانجو، فراولة 

وفاكهة الباشن

Barbie
Red Berry & Banana

28 باربي
توت أحمر وموز

Black Lady
Kiwi, Black Berry & Banana

28 باك ليدي
كيوي، توت أسود وموز

Al Ghazal Diet
Pineapple, Kiwi, Lemon & 

Mint

28 الغزال دايت
أناناس، كيوي، ليمون ونعناع

Orange 22 برتقال
Strawberry 24 فراولة
Lemon 22 ليمون
Lemon with Mint 22 ليمون بالنعناع
Lebanese Lemonade 22 ليموناضة لبنانية
Apple )Red or Green( 22 تفاح )أحمر أو أخضر(
Carrot 22 جزر
Mango 22 ماجنو
Pineapple 22 أناناس
Banana with Milk 22 موز باحلليب
Watermelon 22 بطيخ
Sweetmelon 22 شّمام
Guava 22 جوافة
Pomegranate 24 رمان
Avocado 24 أفوكادو
Kiwi 22 كيوي
Berry 24 توت
Papaya 22 بابايا
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 Beverages          2املشروبات

Hot Drinks Dhs.Iced Tea املشروبات الساخنة .Dhsالشاي املثلج

More .Dhsاملزيد

Espresso 13 اسرسو
Espresso Double 19 اسرسو دوبل
Espresso Machiato 15 اسرسو مكياتو
Americano 16 أمريكانو
Caffe Latte 16 كافيه التيه
Cappuccino 16 كاباشينو
Mochachino 16 موكاشينو
Hot Chocolate 16 هوت شوكليت
Turkish Coffee 16 قهوة تركية
Affogato 17 أفوجاتو
Moroccan Tea 21 شاي مغربي
Turkish Tea 16 شاي تركي
English Tea 16 شاي اجنليزي
Earl Grey Tea 16 شاي ايرل جري
Green Tea 16 شاي أخضر
Tea with Lemon 16 شاي بالليمون
Tea with Mint 16 شاي بالنعناع
Chamomile 16 بابوجن

Lemon Tea
Monin Lemon Ice Tea, 

Rantcho Lemon & Water

20 شاي بالليمون
مونين الشاي المثلج بالليمون، 

رانتشيرو ليمون وماء

Peach Tea
Monin Peach Ice Tea, 

Rantcho Lemon & Water

20 شاي باخلوخ
مونين الشاي المثلج بالخوخ، 

رانتشيرو ليمون وماء

Berry Tea
Monin Lemon Ice Tea, Monin 

All Berries, Fruit Mix, Rantcho 

Lemon & Water

23 شاي بالتوت
مونين الشاي المثلج بالليمون، 

مونين التوت، فواكه مشكلة، 

رانتشيرو ليمون وماء

Soft Drinks
COLA . COLA DIET . FANTA . 

SPRITE

13 مشروبات غازية
كوال . كوال دايت . فانتا . سبرايت 

Energey Drinks
RED BULL 250 ML

REGULAR / SUGAR FREE

20 مشروبات طاقة
ريد بول 250 ملل

عادي / خالي من السكر

Sparkling Water
PERRIER

16 مياه غازية
بيرييه 

Water
SMALL

LARGE

06
10

مياه
صغيرة 

كبيرة



Ziryab Fruit Salad  سلطة فواكه زريابFruit Platter  طبق فواكه

Fruits & Icecream   فواكه وآيس كرمي

سلطة فواكه زرياب
30 درهـم

سلطة فواكه ديلوكس
30 درهـم

آيس كرمي مشّكل
25 درهـم

بانانا سبليت
25 درهـم

بيش تامي
25 درهـم

طبق فواكه )صغري(
42 درهـم

طبق فواكه )كبري(
74 درهـم

Ziryab Fruit Salad
AED 30

Deluxe Fruit Salad
AED 30

Mixed Icecream
AED 25

Banana Split
AED 25

Peach Time
AED 25

Fruit Platter (small)
AED 42

Fruit Platter (large)
AED 74

Riz Bi Haleeb  رز باحلليبTurkish Baklawa  بقاوة تركية

كيكة الزعفران
26 درهـم

كيكة الفستق
37 درهـم

كيكة الكراميل
37 درهـم

كنافة باجلبنة
35 درهـم

رز باحلليب
25 درهـم

كرمي كراميل
25 درهـم

بقاوة تركية
40 درهـم

قالب كيك كامل للمناسبات
شوكوال، فانيال أو ماربل.

147 - 294 درهـم ] مناسب لـ 4 - 8 أشخاص [

Zaafaran Cake
AED 26

Pistachio Cake
AED 37

Caramel Cake
AED 37

Kenafeh Cheese
AED 35

Riz Bi Haleeb
AED 25

Crème Caramel
AED 25

Turkish Baklawa
AED 40

Whole Cake for Events
chocolate, vanilla or marbel
AED 147 - 294 ] good for 4 - 8 persons [
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Desserts   حلويات

35



P.O.Box 16845, Al Ain. United Arab Emirates     Telephone +971-3-7514040
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إحـدى شـركـات مـحـمـد رسـول خـوري وأوالده
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