MAISON BEIRUT SET MENU
COLD MEZZEH

Hummus حمص
Moutabel متبل
Mousakaat Patinjan مسقعة
Muhammara محمرة
Shanklish شنكليش
Hindbeh هندبه
Loubeh لوبية
Warak Arish ورق عنب

SALAD

Tabouleh & Fattoush
 فتوش, تبولة

HOT MEZZEH
Fried Kibbeh كبة مقلية
Cheese Roll رقائق جبنة
Sawda Dajaj سودة دجاج
Ras Assfour راس عصفور
Batata Harra بطاطا حرة
Sujuk سجق

MAIN COURSE

Lamb Kofta كفتة
Shish Tawouk شيش طاووق
Lamb cubs لحم مشوي

DESSERT

Halawet al Jiben حالوة الجبن
Cheese Kunafa كنافة بالجبن
Fruit Platter صحن فواكه
Caramel Mohalabya مهلبية مع الكراميل

AED 195.00 NET
Water & soft drink included, 4 people minimum
 أشخاص كحد أدنى4 ،يشمل الماء والمشروبات الغازية
ADD SEAFOOD MAIN COURSE TO YOUR MENU
Grilled Shrimps & Seabass Fillet
أضف على القائمة مأكوالت بحرية
فيلة هامور وسيباس مشوي
60.00 AED NET
All our food is prepared in a kitchen where cross contamination may occur and our menu descriptions do not include all ingredients.
Full allergen information is available upon request. If you have a question, food allergy or intolerance, please let us know before placing your order.
.  إذا كان لديك سؤال أو حساسية تجاه نوعية طعام معين فيرجى إخبارنا قبل طلب طعامكم.معلومات مسببات الحساسية الكاملة متوفرة عند الطلب
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة المطبقة والرسوم المحلية والضرائب

SOUPS / الحساء
BLACK LENTIL SOUP / شوربة العدس األسود
Black Lentil, Coriander, Garlic, Onion
عدس أسود مضاف اليه الثوم والبصل و األرز مع الكزبرة الطازجة
29

ARMENIAN SOUP / شوربة أرمينية
Green lentil, Spinach, Lemon Juice, Coriander, Garlic
 كزبرة و ثوم,  عصير ليمون,  سبانخ, عدس أسود
29

MAISON BEIRUT SOUP OF THE DAY / شورية اليوم
29

SALADS / السلطات
TABOULEH / تبولة
Parsley, Onion, Tomato, Bourghul, Olive Oil, Lemon Juice
 برغل مع الخلطة اللبنانية األصيلة,  بندورة,  نعناع,  بصل, بقدونس
32

FATTOUSH / فتوش
Lettuce, Tomato, Capsicum, Cucumber, Radish, Mint, Parsley,
Zatar, Rocca, Watercress, Sumac Dressing
 بقدونس,  أوراق النعناع,  فجل,  خيار,  فجل أحمر,  فليفله,  طماطم, خس
 سماق,  بقلة,  جرجير, زعتر أخضر
32

FATOULEH / فتولة

`

Parsley, Onion, Tomato, Bourghul, Cucumber, Romaine Lettuce
 قطع الخس,  خيار,  برغل,  بندورة,  بصل, بقدونس
32

ROCCA WO ZATAR /سلطة الجرجير مع الزعتر
Rocca, Zatar, Onion, Tomato, Sumac

 سماق,  طماطم,  بصل, جرجير
31

RAW SECTION / اللحوم النيئة
NAYEH MOTAMMAMEH / ( نية متممة6 Pieces)
Kibbeh Nayeh Coated with Mixed Nuts
هبرة نية مكسوة بالمكسرات
59

HABRA NAYEH / هبرة نية
Fresh Meat, Mint, Onion
لحم مفروم طازج مع النعناع والبصل
44

KIBBEH NAYEH / كبة نية
Fresh Meat, Mixed Herbs, Onion, Bourghul
لحم طازج مخلوط باألعشاب مع البصل والبرغل
44

All our food is prepared in a kitchen where cross contamination may occur and our menu descriptions do not include all ingredients.
Full allergen information is available upon request. If you have a question, food allergy or intolerance, please let us know before placing your order.
.  إذا كان لديك سؤال أو حساسية تجاه نوعية طعام معين فيرجى إخبارنا قبل طلب طعامكم.معلومات مسببات الحساسية الكاملة متوفرة عند الطلب
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة المطبقة والرسوم المحلية والضرائب

COLD MEZZEH / المقبالت الباردة
HUMMUS BI EL-TAHINI / حمص بالطحينة
Chickpea Puree, Tahini, Lemon Juice
 عصير الليمون، طحينة،حمص
29

HUMMUS BEIRUTI / حمص بيروتي
Chickpea Puree, Tahini, Garlic, Parsley
بقدونس,  ثوم، طحينة،حمص
29

MOUTABEL / متبل الباذنجان
Smoked Eggplant, Tahini, Lemon Juice, Pomegranate Seeds
 عصير الليمون و حب الرمان, باذنجان مدخن ممزوج مع الطحينة
29

WARAK ARISH / ورق عريش
Vine Leaves Stuffed with Rice, Tomato, Parsley
 البندورة والبقدونس, ورق عنب محشي باألرز
32

RAHEB SALAD / سلطة الراهب
Smoked Eggplant, Tomato, Onion, Parsley, Lemon Juice, Pomegranate Seeds
وحب الرمان,  بصل, بقدونس,  بندورة, باذنجان مدخن
28

LOUBEH BIL ZEIT / لوبية بالزيت

Green Beans, Onion, Tomato, Garlic
 طماطم, ثوم، بصل،لوبية خضرة
28

LABNEH BIL TOUM/ لبنة بالتوم

Fresh Labneh, Garlic, Olive Oil
 زيت زيتون، توم،لبنة فريش
28

SHANKLISH / شنكليش
Dried Cheese Coated with Wild Thyme, Onion, Parsley, Tomato
 خليط من البقدونس و الطماطم,  البصل, جبنة مجففة مع الزعتر البري
32

MOHAMARA / محمرة

Bread Crumbs, Chili Paste, Walnuts, Olive Oil, Pomegranate Molasses
كعك مطحون مع رب الفليفلة الحمراء ممزوج بخلطة الشيف الخاصة
33

MOUSAKAAT PATINJAN / مسقعة باذنجان
Fried Eggplant, Tomato Sauce, Chick Pea
 حبوب الحمص,  صلصة الطماطم, باذنجان
29

HINDBEH / هندبة
Chicory Leaves, Garlic, Olive Oil, Onion
هندبه برية مع البصل المقلي
29

All our food is prepared in a kitchen where cross contamination may occur and our menu descriptions do not include all ingredients.
Full allergen information is available upon request. If you have a question, food allergy or intolerance, please let us know before placing your order.
.  إذا كان لديك سؤال أو حساسية تجاه نوعية طعام معين فيرجى إخبارنا قبل طلب طعامكم.معلومات مسببات الحساسية الكاملة متوفرة عند الطلب
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة المطبقة والرسوم المحلية والضرائب

HOT MEZZEH / المقبالت الساخنة

HUMMUS BIL LAHEM / حمص باللحمة
BAYD BIL AWERMA / بيض بالقاورما

Hummus Bil Tahini, Sautéed Meat, Pine Nuts
حمص بالطحينة يقدم مع خليط من اللحمة والصنوبر
40

Comfit Lamb Meat Scrambled Egg
بيض مطبوخ مع القاورما
39

SAWDA DAJAJ / كبدة دجاج
BAID GHANAM / بيض غنم

Chicken Liver, Garlic, Onion, Pomegranate Molasses
كبدة دجاج مع الثوم يضاف اليها دبس الرمان
33

Lamb Testicles, Onion, Garlic, Pine Nuts
 صنوبر،بيض غم مقلي مع الثوم
40

BATATA HARRA / بطاطا حارة

MAKANEK / مقانق

Crispy Potatoes, Coriander, Chili
 صلصة حارة, الكزبرة الطازجة, مكعبات البطاطا المقرمشة
33

Lebanese Sausage, Pomegranate Molasses
مقانق مقلية مع دبس الرمان
36

GRILLED HALLOUMI / جبنة حلوم مشوية

SUJUK / سجق

Halloumi Cheese, Grilled Tomato, Basil

Minced Meat with Armenian Spices
سجق مفروم مع خلطة البهارات األرمينية
36

 ريحان,  طماطم, جبنة حلوم
35

FALAFEL / فالفل

SAMAK BIZRI / سمك بزري

Chickpeas Paste, Garlic, Onion, Tahini Sauce
 صلصة الطحينة,  بصل,  ثوم, حمص مهروس
35

Deep Fried Whitebait, Tahini Sauce
 صلصة الطحينة, سمك البزري المقلي
59

ARAYEES LAHEM/ عرايس لحم
Arabic Bread Filled with Kofta

RAS ASSFOR / راس عصفور
Lamb Cubes, Mushrooms, Onions, Pine Nuts
 صنوبر,  بصل,  فطر, قطع اللحم
39

 مشوي على الفحم, خبز عربي طازج محشو بالكفتة

65

Savories / المعجنات

Meat Sambosek / سمبوسك لحمة
Cheese Sambosek / سمبوسك جبنة
Spinach Sambosek / سمبوسك سبانخ
Cheese Roll / أصابع جبنة
Fried Kibbeh / كبة مقلية

2 Pieces

4 Pieces

17

30

17

30

17

30

17

30

19

32

All our food is prepared in a kitchen where cross contamination may occur and our menu descriptions do not include all ingredients.
Full allergen information is available upon request. If you have a question, food allergy or intolerance, please let us know before placing your order.
.  إذا كان لديك سؤال أو حساسية تجاه نوعية طعام معين فيرجى إخبارنا قبل طلب طعامكم.معلومات مسببات الحساسية الكاملة متوفرة عند الطلب
All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة المطبقة والرسوم المحلية والضرائب

CHAR GRILL SECTION / قسم المشاوي

SHISH TAWOUK / شيش طاووق
Marinated Chicken Breast Cubes

قطع من الدجاج المشوي متبلة بخلطة خاصة
54

GRILLED KEBAB / كباب مشوي
Grilled Lamb Kebab
لحم الغنم المفروم والمتبل مشوي على الفحم
59

LAMB CUBES / شقف لحم مشوية
Marinated Grilled Lamb Fillet Cubes
قطع من اللحم المشوي على الفحم
69

REYASH GHANAM (4 pieces) / ريش غنم
Grilled Lamb Chops
ريش الغنم المشوية
86

DAJAJ MESHWI / دجاج مشوي على الفحم
Marinated Grilled Half Chicken
دجاج متبل مشوي
64

KABAB KHASHKASH / كباب خشخاش
Grilled Kabab, Spicy Tomato Sauce
لحم الغنم المفروم والمتبل مشوي على الفحم مع صوص الطماطم الحار

59
KABAB ORFALI / كباب أورفلي
Spicy Grilled Kofta Kebab
لحم الغنم المفروم والمتبل مع الفلفل الحار مشوي على الفحم
59

MIX GRILL (1 persons) / طبق مشاوي
Shish Tawouk, Kofta, Lamb Cubes
)  قطع لحم مشوي,  كفتة, تشكيلة مختارة من المشاوي لشخص (شيش طاووق

79
MAISON BEIRUT MIX GRILL PLATTER (2 persons) / طبق مشاوي ميزون بيروت
Shish Tawouk, Kofta, Lamb Cubes, Lamb Chops, Arayes
)  عرايس,  ريش,  قطع لحم مشوي,  كفتة, تشكيلة مختارة من المشاوي لشخصين (شيش طاووق

149

All our food is prepared in a kitchen where cross contamination may occur and our menu descriptions do not include all ingredients.
Full allergen information is available upon request. If you have a question, food allergy or intolerance, please let us know before placing your order.
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FRESH SEAFOOD / المأكوالت البحرية الطازجة
Served with Rice and Steamed Vegetables
تقدم مع الخضار المسلوق واألرز
FRESH ROBIAN MASHWI (5 Pieces) / ) حبات5( روبيان مشوي
Grilled Shrimps

روبيان طازج مشوي على الفحم
89

FRESH HAMMOUR MESHWI (700 G) / سمكة هامور مشوية كاملة
Grilled Fresh whole Hammour

سمكة هامورطازجة كاملة مشوية على الفحم
135

FILLET SEABASS MESHWI / فيليه سيباس مشوي
Grilled Fresh Seabass Fillet

فيليه سيباس مشوية على الفحم
125

MAIN COURSES / الصحن اليومي
LAHEM BIL FAKHARA / لحم مع الخضار بالفخارة
Lamb Shank & Root Vegetables Braised in Clay Pot

موزات الغنم مطبوخة مع الخضار في قدر من الفخار
129

LAMB OUZI / أوزي لحم
Braised Lamb Leg, Oriental Rice

فخذ الخروف المطهو مع األرز الشرقي
89

SAMAK SAYEDIYEH / صيادية سمك
Fish, Brown Rice, Tajin Sauce, Fried Onion, Pine Nuts
بصل مقلي و الصنوبر,  صلصة الطاجن, سمك يقدم مع األرز البني المتبل
89

KOUSA WARAK ENAB MAHSHI BI LAHEM /  ورق عنب محشي مع اللحم,كوسا
Vine Leaves, Baby Zucchini Stuffed With Rice and Ground Meat
كوسا و ورق عنب محشو باألرز واللحم
86

SHISH BARAK / شيش برك
Lamb Dumplings Cooked in a Rich Yogurt Sauce, Vermicelli Rice

شيش برك باللبن مع األرز
78

All our food is prepared in a kitchen where cross contamination may occur and our menu descriptions do not include all ingredients.
Full allergen information is available upon request. If you have a question, food allergy or intolerance, please let us know before placing your order.
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DESSERTS / الحلويات
UM ALI / أم علي
Bread Pudding, Mixed Nuts
 المكسرات, عجينة األم علي مع القشطة
45

ICE CREAM BAKLAWA / بقالوة باأليس كريم
Phyllo Pastry, Pistachio and Kashta Ice Cream
عجينة البقالوة المشهورة محشوة بالمكسرات تقدم مع اآليس كريم
65

NUTELLA MAAMOL / معمول بالنوتيال
Nutella Hot Semolina Cake, Kashta Ice Cream

 تقدم مع اآليس كريم, كعكة السميد محشوة بالشوكوال مخبوزة في الفرن
46

HALAWET EL JEBIN / حالوة الجبن
Semolina, Sweeten Akkawi Cheese, Fresh Kashta, Sugar Syrup

عجينة حالوة الجبن محشوة بالقشطة العربية
45

KUNAFA BIL JEBIN / كنافة بالجبن
Shredded Crunchy Kunafa Stuffed with Cheese
كنافة بالجبن
55

FRUIT PLATTER / طبق من الفواكه الطازجة
Sliced Fresh Seasonal Fruits
تشكيلة من الفواكه الموسمية الطازجة
59

KASHTA BILL KASHTA/ قشطة بالقشطة
Fresh Kashta, Ice Cream
قشطة عربية مع البوظة القشطة
55

CARAMEL MOHALABYA / مهلبية بالكراميل
Lebanese Milk Pudding, Rose Water, Caramel Sauce
مهلبية مع صوص الكاراميل
45

UNSWEETENED ACAI BOWL / توت األساي
Acai Berries, Topped With Dates & Fresh Kashta
فاكهة توت اآلساي مع التمر والقشطة العربية
55

All our food is prepared in a kitchen where cross contamination may occur and our menu descriptions do not include all ingredients.
Full allergen information is available upon request. If you have a question, food allergy or intolerance, please let us know before placing your order.
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