Meats

Brick Oven Pizza
Garlic + Cheese Bread

cheese, sweet roasted garlic butter
spread, marinara

Margherita

buffalo mozzarella, basil, tomato
marinara, parmesan

Truffle Pizza

LUNCH AND DINNER
greens, crispy pita, chickpeas, fried
aubergine, cauliflower, yogurt garlic
dressing, pulled chicken, sumac

Caesar

lettuce, caesar dressing, pistachio,

Beetroot + Truffled Goat Cheese
toasted almonds, mandarin, beet
+ berry vinaigrette

Chicken Waldorf

mix greens, mustard vinaigrette,
crushed nuts, roasted chicken,
pickled apple, pineapple

Warm Falafel Straciatella Salad

roasted cauliflower + eggplant, pine
nuts, pomegranate, roasted garlic
tahina vinaigrette, falafel

4.5

4
3.9
3.75

4.5

roasted sundried tomato,
dried lime basil oil

Pan Fried Halloumi
+ Honey Pastry

3.5
4

filo pistachio baklava, cumin seed
+ nigella seed honey

Fried Parmesan Churros + Truffle 3.75
Honey crumbled goat cheese, herbed
parmesan fried churros

Patatas Bravas

fried shoestring fries, roasted garlic
aioli, paprika tomato sauce

Mozzarella Truffle Sticks

sourdough crumbed cheese sticks,
truffle garlic queso blanco mousse,
basil oil

Short Rib Musakhan Rolls

Homemade muhammara, tahini yogurt
aioli, pine nuts, fried onion

Fried Chicken Strips

chicken dripping kewpie mayo,
broken chicken skin chips

Fried NY Chicken Bites

fried breaded chicken bites, coffee
lime aioli, maple hot sauce glaze

Pil Pil Garlic Shrimp

stone baked fresh shrimp, garlic
+ chili butter

Coffee Sriracha Shrimp

glazed fried shrimp, pepper
+ lime yogurt mayo

Fried Katifi Rolled Shrimp

smoked mutabal, pomegranate,
parsley, sundried tomato aioli

Roasted Veg Pizza

assortment of roasted veg, capers,
buffalo mozzarella, gremolata

Kale Pesto Pizza

mozzarella, basil pesto, fried kale,
+ balsamic

3.75
3.5

3.5
3.25
5.75
4.5
4.25

6.95

5.75
4.75
5.25

2.5

3.75

kewpie mayo, double fried breaded
chicken, lettuce, pickles, yellow
cheddar, pretzel bun

Chicken Kiev Burger

parsley + garlic cheese stuffed
chicken breast, pickled jalapeno,
wholegrain honey mustard, dill slaw

Classic Wall Street Burger

beef burger, pretzel bun, russian
mayo, pickles, yellow cheddar,
+ lettuce

creamed marinara, fresh basil,
parmesan
rich tomato marinara cooked pasta,
jalapeno gremolata

Truffled Mushroom Mafalda
Pasta

3.5

3.75

asparagus, parmesan, bread crumbs

4 hour roasted glazed short rib,
roasted mushroom, potato, spiced
rice, reduced tomato onion jus

5.75

pastry baked beef + fragranced
rice, warm fettah, tomato sauce

2.75
2.5
3.25

Truffled Asparagus
Fries
Truffle Fries

Sweets
Dates + Tahina Croissant
Pudding

4.95

Milk Cake + Cream Diploma t

3.95

date molasses, white chocolate,
saffron custard

4

Tiramisu Honey Cake

espresso cream, toasted hazelnuts,
powdered cocoa, berries

Black Cream Puffs + Vanilla
Cream Filling

3.95

Warm Smores Chocolate Cake

3.5

melted chocolate, almond flakes

home churned vanilla icecream

4.25
4

Saffron Cream Cheese Flan

3.95

Vanilla Souffle
hot baked vanilla bean

2.95

brûlée cream flan, caramel base,
vanilla bean

5.5

5.75
4

Baked Shortrib Lasagna

5

5 hours braised shortrib, bechamel
pasta sheets, mozzarella

11

Pita Baked Short Rib Barbacoa

Warm Salted Caramel Pecan Pie 3.95

Spinach + Ricotta Raviolo

mozzarella + labnah spinach filled
long raviolo, spinach cream

4.75

asparagus, cherry tomato salad
+ wild mushroom tarragon cream

toasted marshmallow, hazelnuts

mushroom confit cream, truffle,
parmesan, chives

Pesto Pasta Burrata

14

sous vide flamed rib eye with dijon
shallot vinaigrette + demiglaze,
shoestring fries

berries, mint, soaked milk cake,
whipped vanilla diplomat cream

Pasta
Tomato + Basil Spaghetti

Steak Frites

Sides

Buttermilk Chicken Slider

fried buttermilk chicken, buttered
brioche bread, peppered gravy aioli
white cheddar

4.5

herb grilled chicken breast, yogurt
sweet potato mash, flamed tomato
basil salad, pomegranate balsamic

Arabic Beef Ouzi Pastry

4.75

ciabatta, sun dried tomato pesto
aioli, sliced avocado, basil
marinated chicken, arugula,
sliced mozzarella

Chicken Lemon + Garlic

Chicken Escalope + Parmesan

Chicken + Avocado Panini

Penne Labnah Arabiata
4

4

Burgers + Sandwich

Classic Southern Spiced
Chicken Burger

Share
Tomato Soup

Pepperoni + Bacon Pizza

shaved red onions, jalapeno,
mozzarella, basil, chili oil

Greens
Chicken Fettah Salad

mushroom béchamel puree,
mozzarella, truffle, pickled wild
mushrooms, arugula

3.75

DISCLAIMER :
traces of nuts, sesame, and gluten
may be found throughout all menu
items

"
"

خمبوزات من فرن احلطب
خبزة اجلنب مع الثوم

ثوم حملى  ،زبدة ،صلصة املارينارا

بيتزا مارغريتا

جنب بافولو موتتزاريال ،ريحان ،صلصة مارينارا ،
جنب بارميزان

بيتزا بالكمأة

فطر البشاميل مع موزاريال  ،الكمأة ،
خملل الفطر الربي و جرجري

بيتزا بيربوين و حلم بيكون مقدد

قائمة الغداء و
العشاء

بصل أحمر  ،هالبينو  ،موزاريال ،
الريحان  ،زيت الفلفل احلار

بيتزا اخلضار املشوية

خضار مشوي ،كرب ،جنب املوزاريال ،قريمالوتا

السلطات+شوربة
سلطة الفتا بالدجاج

خضار  ،خبز البيتا املقرمش  ،حمص  ،باذجنان
مقلي  ،قرنبيط  ،صلصة الثوم باللنب ،دجاج مقلي
 ،سماق

سيزر

خس ،صلصة السيزر ،فستق  ،فتات خبز

شمندر  +جبنة املاعز
با لكمأ ة

4.5

4
3.9

لوز حممص  +أفندي  +صلصة التوت

سلطة دجاج الوالدورف

سلطة خضار  ،خس ،صلصة اخلردل ،مكسرات،
دجاج مشوي  ،تفاح خملل و أناناس

سلطة الفالفل الساخنة

القرنبيط احملمص و الباذجنان ,الصنوبر ,الرمان  ,الثوم
احملمص  ,صلصة اخلل  ,الفالفل

شوربة الطماط

طماط جمفف و حممش ،زيت
الليمون املجفف و الريحان

3.75
4.5
3.5

جبنة البارميزان املقلية و عسل الكمأة

عجينة احللوم املقلي و العسل

فستق الفيلو  ,بقالوة و بذور الكمون مع عسل
حبة الربكة

باتاتاس برافاس

مكعبات بطاطا مقلية  ،أيويل الثوم احملمص ،
صلصة الطماطم بالبابريكا

أصابع املوزاريال بالكمأة

أعواد املوزاريال بالبقسماط ،صلصة
الكمأ البيضاء ،زيت الريحان

مسخن بلحم الضلع (شورت ريبس)

حممرة  ,طحينة  ,زبادي ايلويل ,صنوبر  ,بصل
مقلي

شرائح دجاج مقلية

دجاج مقلي مع صلصة كيوبي مايو  ،رقائق
شيبس الدجاج

قطع الدجاج املقلي احلارة

دجاج مقلي بالبقسماط ،صلصة
القهوة و الليمون ،صلصة القيقب احلارة

روبيان بالثوم

ربيان مشوي ،ثوم ،زبدة بالفلفل

روبيان سريراتشا بالقهوة

روبيان مقلي مع الفلفل األسود ،صلصة املايونيز
بالليمون و بالزبادي

رول الربيان بالشعرية

متبل مدخن  ,رمان  ,بقدونس  ,أيويل الطماطم
املجففة

جنب موتزاريال  ،ريحان ،خل البلساميك

بانيني الدجاج واألفوكادو

خبز أسمر حممص ،بيستو الطماط املجفف،
شرائح أفوكادو ،دجاج بالريحان ،جرجري،
شرائح موزاريال

برجر دجاج مقلي بخبز الربيوش

دجاج مقلي  ،خبز الربيوش بالزبدة ،صلصلة
األيويل بالفلفل األسود و جبنة الشيدر البيضاء

برجر دجاج كالسيكي

مايونيز كيوبي  ،دجاج مقلي  ،خس  ،خملل ،جنب
شيدر أصفر  ،خبز الربيتزل

بريجر دجاج الكييف

بقدونس  ،صدر دجاج حمشي باجلنب و الثوم ،
هالبينو ،صلصلة اخلردل بالعسل و خضرة الكرنب

برجر كالسيك وول سرتيت

سباغيتي بالطماط و الريحان

صلصة املارينارا ،ريحان ،بارميزان

باستا مطبوخه مع معجون طماطم مارينارا غني،
فلفل هاالبينو جرميوالتا

باستا بالكمأة و الفطر

3.5

كرمي كونفيت الفطر  ،الكمأة  ،جنب البارميزان  ،ثوم
أخضر

بيستو باستا مع جبنة البوراتا

4
3.5
3.25

ستيك فريتس

6.95

شريحة حلم مع صوص الديجون و خل الكراث
بطاطس مقلية

اسكالوب الدجاج و جنب البارميزان

5.75
4.75
5.25

مع كرمية الفطر الربي ،سلطة الطماطم

باربكوا حلم الضلع مطبوخ
بخبزة بيتا

14
4.75
11

ضلع مشوي ملدة  4ساعات  ،أرز متبل  ،فطر
مشوي و بطاطس  ،طماطم و بصل خمفوق

عجينة أوزي حلم العربية

حلم بقري مشوي مع أرز ,جنب فيتا  ,صوص
ا لطما طم

5.75

أطباق جانبية

4.75

هليون بالكمأة ( إسرباجوس )
بطاطا مقلية

2.5
3.75

بطاطا مقلية مع الكمأة

3.5
3.75

2.75
2.5
3.25

احللو
بودين كرواسون بالتمر و الطحينة

دبس التمر  ،شوكوالتة بيضاء كاسرتد بالزعفران

كيكة احلليب و القشطة

توت ،نعناع كيك احلليب  ،كرميا الفانيال املخفوقة

كيكة الترياميسو

كرمية القهوة ،بندق ،توت

فطرية الكرميا السوداء مع حشو
كرميا الفانيال

الباستا

رجتوين أرابياتا مع اللبنة

3.75

4

4.5

4.95
3.95
4
3.95

شوكوالتة مذابة ،رقائق اللوز

3.75
4

3.75

طبق دجاج بالليمون والثوم

صدر دجاج مشوي مع البهارات ،هريسة البطاطا
احللوة و الروب ،سلطة الطماط و الريحان،
صلصلة الرمان

السندويشات و الربجر

برجر حلم البقر،خبز الربيتزل ،صلصة املايونيز
الروسية،خملل،جنب شيدر أصفر ،خس

للمشاركة
جنب املاعز و جبنة البارميزان مع عجينة اجلوروس
املقلية

بيتزا البيستو و الكرنب

اللحوم

صنوبر ،جنب البارميزان  ،فتات اخلبز،

باستا رافيويل السبانخ و الريكوتا

رافيولو حمشو بالسبانخ و موتزاريال و لبنة ،كرمية
السبانخ

الزانيا

الزانيا ضلع اللحم مطبوخ ملدة خمس ساعات،
بشاميل ،جبنة املوزيرال

4.25
4

كيك البيكان مع الكراميل اململح

3.5

كيك السمورز بالشكوالته

3.95

كرمية الزعفران باجلبنة

3.95

مع آيس كرمي الفانيليا

مارشملو مشوي  ،بندق

كرمي بروليه ،كراميل ،فانيال

5.5

كيك سوفليه الفانيال

كيكة السوفليه الساخنة ،كرمية الفانيال

2.95

5.75
4
5

5.75
4.5

تنويه:
آثار من املكسرات ،السمسم
والغلوتني قد يتم تواجدها يف
أغلب األطباق

"

4.25

"

