Middle Eastern Breakfast
شكشوكة

£12.95

البيض المطبوخ في صلصة الطماطم المسبكة بالبصل المحمر و مزيج من التوابل الخفيفة مع جبن
الفيتا و الزيتون األسود
أضف الجبن الناعم للشكشوكة — £2.00

كبدة اسكندراني

£13.95

قطع رفيعة من الكبده البتلو مطهوة مع توابل شرقية و الفلفل و الجبنة الكرافت

البالليط

£10.95

شعيرية الزعفران الحلوة تقدم مع البيض المخفوق المقلي والفستق الحلبي المجروش

حمص أم وليد

£12.95

حمص بالطريقة البيتي مع قطع لحم الضأن و صلصة طماطم مزين بالجبن الناعم  ،زيت الزيتون و شرائح
االلوز

حمصة

£9.95

مكعبات صغيرة من لحم الضأن مطبوخة في صلصة خاصة مع الجبن الناعم مزينة بالفلفل الحار  ،الثوم و البقدونس مغطاه بشريحة من الخبز

مقرمش

£11.95

فطائر أم وليد المقرمشة المحشوة بجبن الموتزاريال مغطاة بالعسل و اللوز

عيون الحلوة

£10.95

خبز تركي بالسمسم مع اللبنة و البيض البوشيه مزين بالزعتر و هريس الفلفل

اإلفطار التركي

£11.95

البيض المقلي مع السجق التركي في صلصة من الطماطم يقدم مع مكعبات من البطاطس المحمرة

فول غزاوي

£8.95

فول فلسطيني مدمس باثوم و الفلفل الحار و الطحينة

تشكيلة شرقية

£10.95

سلة من الخبز العربي مع زبادي بالخيار و النعناع ،جبن الفيتا  ،طماطم بالزعتر و دبس الرمان

بطاطس فيت ميسون

£8.95

بطاطس صغيرو مطوة بطريقتنا الخاصة مع الجبنة الكرافت و شرائح اللوز تقدم مع خبز البيتا

الجبنة الملكية

£12.95

طبقنا المتميز من جبن الفيتا بالزعتر المزين بحبوب الرمان و قطرات من زيت الزيتون تقدم مع خبز
لبناني خفيف محمص

حلوم

£6.95

جبنة الحلوم المقلية تقدم مع الخيار و الطماطم الطازجة

عصيدة

£8.95

طبق العصيدة التقليدي من الطحين المطهو بالسكر و الزبدة المعطر بالهال و الزنجبيل و الزعفران مع
إضافة دبس التمر والفستق

لبنة

£8.95

لبنة حامضة بالزعتر و زيت الزيتون البكر مع الخيار و يقدم مع خبز بالسمسم

Paratha Set
فطائر باراتا

£13.95

فطائر بارتا

£13.95

فطيرتان باراتا مخبوزتان في الفرن مع الجبنة
الشيدر و الزعتر تقدم مع شاي كرك

فطيرتان باراتا مخبوزتان في الفرن مع الجبنة
الكرافت و العسل تقدم مع شاي كرك

Sides
£3.95

جبنة كرافت

£3.95

مخلالت مشكلة

£3.95

زيتون مشكل

£3.95

بطاطس مخبوزة
بالفرن

£4.20

جبن و عسل

