SALADS
Tabouleh with Salmon
تبوله مع سمك السالمون المدخن

9.500

Chopped parsley with tomatoes, onion, crushed
wheat and lemon olive oil dressing
served with smoked salmon.
بصل وليمون مع صلصة زيت الزيتون واليمون تقدم, بندورة,بقدونس مقطع
مع سمك السالمون المدخن

Chicken Caesar Salad

7.500

سلطة سيزر مع الدجاج
Traditional Caesar salad topped with
grilled breast chicken and garlic bread.
سلطة سيزر التقليدية مع دجاج مشوي وخبز مع ثوم

Garden Salad

5.000

سلطة خضراء
Mixed garden leaves with cucumbers, tomatoes,
sweet peppers and mushrooms.
 الفلفل الحلو والفطر,البندورة, سلطة خضراء مع الخيار

Greek Salad

6.000

سلطة اليونابية
Cucumber, tomato, iceberg lettuce,
black olives, feta cheese, black pepper,
olive oil, lemon fresh and thyme dressing.
 فلفل أسود وزيت, جبنة الفتا, زيتون أسود, خس أيس برج,بندورة, خيار
زيتون مع صلصة اليمون والزعتر

Assorted Mezza

8.000

مازات مشكلة
Hommos, mutabbale, tabbouleh, fattoush,
pickles, olives kibeh and fatayer.
 كبة وفطاير, زيتون, مخلالت, سلطة الفتوش, تبولة, متبل,حمص

All prices are in Jordanian Dinars and subject
to 10% service charge and 7%sales taxes
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SNACKS
Nachos

7.500

ناتشوز
Mixed crispy tortilla chips and Mexican salsa
roofed with melted Cheddar cheese served
with guacamole and sour cream.
رقائق تورتيال المقرمشة مغطاة بجبنة الشيدر
مقدمة مع صلصة افوكادو والكريمة الحامضة

Buffalo Chicken Wings

6.500

أجنحة الدجاج
Deep fried marinated chicken wings
Mexican style, served with French fries
 تقدم مع البطاطس المقليه، أجنحة دجاج مقليه متبلة بالطريقة المكسيكية

Shrimps Tempura

18.000

قريدس مقلي بالطريقة اليابانية
Deep fried shrimps on a bed of shrimp crackers,
served with sweet chili sauce.
،قريدس مقلي مقدم على غطاء من رقائق القريدس
مقدم مع صلصة حلوة و حارة

Crab Sticks

10.000

اصابع السلطعون
Deep fried breaded crab meat sticks served
with tartar sauce and French fries .
اصابع السلطعون المقليه مع صلصة الترتار تقدم مع البطاطا المقلية

Turkey Rolls

7.000

لفائف الحبش
Flour tortilla rolled with smoked turkey,
chopped tomatoes, melted cheese and sour cream.
 بندوره مقطعة,لفائف التورتيال مع الحبش المدخن
والجبنه السائله مع صلصة الكريمه الحامضة

Mozzarella Sticks

7.000

جبنة الموزاريال
Deep fried breaded mozzarella cheese served
with chili tomato sauce.
جبنة الموزاريال المقلي تقدم مع للةة البندور الحار

All prices are in Jordanian Dinars and subject
to 10% service charge and 7%sales taxes
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VEGETABLE DISHES
Vegetable Quesadilla

5.500

كسدية الخضار
Flour tortilla filled with sweet peppers,
chili peppers, green peppers and green onions
served with guacamole, sour cream
and Mexican salsa.
 البةل, الفلفل الحار,تورتيال محشوة بالفلفل الحلو
االخضر مقدم مع للةة األفوكادو والقشدة الحامضة والةلةة المكسيكية

Baked Eggplant

4.500

الباذنجان المشوي
Oven baked slices of eggplant topped with tomatoes
and Mozzarella cheese.
شرائح الباذنجان المطبوخة بالفرن مع الطماطم وجبنة الموزاريال

Vegetables Fried Rice

2.500

األرز المقلي مع الخضار
Stir fried vegetables and rice with soy Sauce.

الخضروات واألرز المقلية مع للةة الةويا

Vegetables Spring Rolls

5.000

الخضار الملفوفة المقلية
Homemade crispy fried spring rolls served with chilli
soy sauce.
خضار ملفوفة مقلية طازجة مقدمة مع للةة الةويا الحارة

SANDWICHES
Beef Burger 180grams

9.500

 غرام180 برجر لحم
Grilled minced beef, served inside toasted
sesame bun with cheese, mushrooms and onions.
لحم مفروم مقدم داخل خبز السمسم المحمص وجبنة وفطر وبةل

Chicken Burger 180grams

8.500

 غرام180 برجر الدجاج
Grilled minced chicken, served inside toasted
sesame bun with cheese, mushrooms and onions.
دجاج مفروم مشوي مقدم داخل خبز السمسم المحمص
مع جبنة وفطر وبصل

All prices are in Jordanian Dinars and subject
to 10% service charge and 7%sales taxes
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Tuna Sandwich

7.500

ساندويش التونة
Tuna, capers, boiled egg with
mayonnaise served in white toast bread.
سمك التونة و الكيبرز و البيض المسلوق مع المايونيز
يقدم داخل الخبز المحمص

Caesar Beef Sandwich

10.000 ساندويش الحم

مع صلصة السيزر
Grilled sliced beef ﬁlet topped with
Caesar dressing and radish, served in
twisted homemade submarine bread.
شرائح اللحم المشوية مع للةة السيزر والفجل يقدم داخل خبزبالسمسم

Triple Decker *

8.500

(1)تربل دكر
Boiled chicken breast with mayonnaise, crispy
bacon, tomatoes, lettuce and hard boiled eggs
served inside toast bread.
, بندورة، الخس، لحم خنزير محمص,شرائح لدر دجاج مع المايونيز
بيض مسلوق يقدم داخل ثالثة طبقات من الخبز المحمص

Chicken Submarine Sandwich
ساندويش صبمارين بالدجاج
Grilled chicken slices in a soft bun with lettuce,
tomatoes and Mozzarella cheese.

8.500

 بندورة وجبنة الموزاريال، قطع دجاج مشوي بداخل خبزبالسمسم مع خس

All sandwiches are served with coleslaw salad
and your choice of French fries or potato wedges.

(*) contains pork products

All prices are in Jordanian Dinars and subject
to 10% service charge and 7%sales taxes
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PIZZA
Pizza Margarita

8.000

بيتزا مرغريتا
Tomato sauce and oregano herbs covered
with Mozzarella cheese.
صلصة الطماطم مع الزعتر مغطاة بجبنة الموزاريال

Pizza Veredora

9.000

بيتزا الخضار
Tomato sauce, oregano herbs, mushrooms,
sweet peppers and olives covered
with Mozzarella cheese.
 الفلفل الحلو، الفطر،صلصة الطماطم مع الزعتر
والزيتون األسود مغطاة بجبنة الموزاريال

Pizza Salami

10.000

بيتزا السالمي
Tomato sauce, beef salami and mozzarella
cheese, fresh oregano.
 لحم السالمي مغطاة بجبنة الموزاريال,صلصة الطماطم مع الزعتر

All prices are in Jordanian Dinars and subject
to 10% service charge and 7%sales taxes
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