
 

 
Food Allergy? 
Ask before you eat … 
Management advises that food prepared here may contain or have come in contact with peanuts, 
tree nuts, soybeans, milk, eggs, wheat, shellfish or fish. Please ask a member of staff a 
bout the ingredients before placing your order. Thank You 
 
All prices are in Jordanian Dinars and subject to 10% service charge and 7% sales tax 

%7و ضريبة المبيعات  %10خدمات ال خاضعة لضريبةوجميع األسعار بالدينار االردني   

%7و ضريبة المبيعات  %10خدمات ال خاضعة لضريبةوجميع األسعار بالدينار االردني   
 
 

 
 

 

  
  

 Starter 
 المقبالت

 

   Arabic Mezza    Lebanese Style                                   8.500 
  مازات عربية
Hommos, mutabbal, tabbouleh, fattoush 
stuffed vine leaves, olives, pickles, kubbeh and sambosek 

كبة و سمبوسك،تمخلال، زيتون ،محشي عنب ورق، فتوش، تبولة، متبل، حمص  
 

Afro Salad     000.7  
      السلطة االفريقية
Crab meat with apples, banana, hazelnuts and raisins all  
mixed with yogurt sauce, topped with grilled banana 

مغطى بالموز المشوي ،اللبن بصلصة مخلوطين زبيب ،بندق ،موز ،لحم السلطعون مع التفاح  
 

Calamari Fritti                                                                     .7 500  

 كاالماري فريتي
                  Crispy deep fried calamari served with basil sauce 

 كاالماري مقلي مقرمش يقدم مع صلصة الريحان
 

Tuna Orange                    12.000          
 تونا البرتقال

                                          Seared tuna with black pepper, rocca leaves and orange segment,  

                                              cherry tomato served with orange dressing  

تقدم مع صلصة البرتقال , بندورة كرزيةتونا مع الفلفل االسود, جرجير مع قطع البرتقال  
 

                                      Salmon Shrimp Platter                                    12.000 

 صحن السالمون والجمبري
                                          Smoked salmon sheet topped with shrimps, caviar, mix leaves,  
                                         capers, onion pickles and lemon segments served with mint  
                                         lemon dressing      

 يهاسالمون مدخن مع الجمبري والكافيار , خضروات مشكلة, كيبرز, بصل مخلل مع قطع الليمون عل
 صلصة الليمون بالنعنع
 

Garlic Prawns                  12.000 
ثومبالقريدس   

Pan fried prawns flavored with garlic butter sauce served  
with garlic bread  
                                  قريدس محضر بالتوابل والزبدة المثومة ويقدم مع الخبز بالثوم

   Sea Scallop Gratin                13.000 
 غراتان اسكلوب البحر

                                      Warm sea scallop gratin on bed of beets couscous topped 
with caviar and garden green  

مشكلةالخضروات الكافيار وال معالمغربي  يعلي الكسكساسكالوب البحر   
 

Seafood platter for 2 person                      29.000 
 صحن المأكوالت البحرية لشخصين

Fresh oyster, mussels, seared sea scallop, shrimp cocktail, salmon  
onion with vinegar, cocktail dip 

البحر, اسكلوب البحر, جمبري,سالمون تارتار تقدم مع صلصة البصل والثوم مع الخل صدفمحار,   
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Soup 
 الحساء
 

Moroccan Seafood Couscous Soup                                6.000 
 حساء المأكوالت البحرية المغربية
Baby shrimps, calamari, mussels meat, chili, couscous, dry  
raisins, almonds and mint  

لوز ونعنع، ففزبيب مج، كسكسي،بلح البحر فلفل حار، كالماري، قريدس صغير  
 

  Shrimp Bisque                     6.000 
شوربة الجمبري      

Served with shrimps topped with cream and tapenade croutons 
 شوربة الجمبري مقدمة مع الكريمة والخبز المحمص
 

Main Course  
 الصحن الرئيسي

 

Afro Fish - Nigerian Style                                                         16.000 
 السمكة االفريقية
Baked boneless whole fish stuffed with spinach, ginger and  
chili sauce 

الزنجبيل والصلصة الحارة،سمكة مشوية خالية من العظم محشي بالسبانخ   
 

                                      Fish Tajin – Egyptian style                  18.000 
 طاجن سمك

                                      Baked oven fish with baby shrimp cooked in lemon  
                                         tahini sauce topped with fried garlic and coriander  

وخ مع الطحينية والليمونسمك مع جمبري صغير مشوي بالفرن مطب  
رةمطفي بالثوم والكزب   

 

Salmon Crust                                                                 16.000  
 سمك السالمون
Grilled salmon topped with minced vegetables and shrimps crackers  
served with Bouillabaisse sauce, buttered vegetables  
and parsley potato 

تقدم مع بولوبيزسالمون مشوي مغطي بالخضروات المفرومة والقريدس مع صلصة ال  
مع البقدونس الزبدة والبطاطاار والخض   

 

Mussels                                19.000 
حربال صدف  

Mussels’ sautéed with chopped onion, garlic cocked  
in cream white wine sauce  

يذ االبيضببالنالبحر مطبوخ مع البصل المقطع والثوم وصلصة الكريمة  صدف  
 

Arabian Style Fish                                                         16.000 
 سمك بالطريقة العربية
Whole fish baked with potatoes, onions, hot peppers,  
Mushrooms, coriander and cherry tomatoes 

فلفل ،بصل ،سمكة كاملة مشوية مع بطاطا  
كزبرة وبندورة صغيرة ،فطر ،حار  
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Main Course 
 الصحن الرئيسي
 

Fish Sayadiah- Jordanian style                        17.000                                  
بالطريقة االردنية صيادية سمك  

Baked whole fish, crispy onions, and fried almond served with  
Sayadiah sauce and fish flavored rice 

يقدم مع صلصة  لوز مقلي ،بصل مقرمش ،سمكة كاملة مشوية  
الصيادية وأرز بطعم السمك   

 

Moroccan Fish                    17.000 
 سمك بالطريقة المغربية

                                      Baked oven fish with chickpeas, red sweet pepper, coriander  
and chili tomato sauce  

ل احمر حلو, كزبرة معسمك بالحمص الحب مشوي بالفرن, فلف  
صلصة البندورة بالفلفل الحار   

 

Shrimps Couscous- Tunisia Style                  20.000 
ي الطريقة التونسيةكسكسي بالجمبري عل                                        

Tunisian vegetables couscous topped with shrimps and  
                                         chickpeas served with vegetable tomato sauce 

بالخضار والجمبري مع الحمص الحب تقدم مع الخضار بصلصة البندورة التونسي كسكسي ال  
 

Stuffed Calamari                                                             14.000 
 الكليماري المحشي
Baked oven stuffed calamari with mushroom, Sweet pepper, eggplant 
zucchini, and Mozzarella cheese served with broccoli, Cherry  
tomato, parsley potato and capers olives lemon sauce  

ع البروكلي تقدم مالموزيريال مع جبنة  ساكليماري محشي مشوي بالفرن مع الفطر والفلفل الحلو والباذنجان والكو
 والبندورة الكرزيه و البطاطا مع البقدونس باإلضافة

باليمون والزيتون زبريكلصوص ال   
 

Seafood Moghrabieh – Moroccan Style                                                                 20.000    
 مغربية بالمأكوالت البحرية
Lobster tail, prawns, mussels, hammour and calamari  
cooked in vegetables moghrabieh  

     الخضارالمغربيةالكالماري مطبوخ مع  و سمك الهامور ،بلح البحر ،دسقري،الكركند ذيل 
 

Red Sea Grill Special                                                       19.000 
البحر األحمر ويامشبمطعم  الطبق الخاص  

Whole fish baked in a tomb of salt, uncovered on the table and  
served with oregano sauce, potatoes and grilled vegetables 

على الطاولة هاسمكة مشوية بداخل الملح والذي يتم الكشف عن  
البطاطا والخضار المشوية ،يقدم مع صلصة الزعتر البري   

 

 

Please allow 35 minutes for this order to be prepared    
دقيقة للتجهيز 35يحتاج  هذا الطلب  
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From The Grill  

ايه  من الشو  
 

Arabian Mixed Grill                                                                19.000 
 مشاوي عربية مشكلة
Kofta, shish tawook, lamb skewer  

قطع لحم غنم،شيش طاووق ،كفتة    
 

Beef Rib Eye, 300 grams                                                  24.000 
غرام300قطعة لحم بقر امريكي ريب أي    

 

Sirloin Steak, 320 grams  23.000 
غرام 320قطعة لحم   

 

Beef Tenderloin, 220 grams                                               24.000 
غرام220قطعة لحم بقر امريكي بدون عظم   

 

Veal Chops, 250 grams                                    20.000 
غرام250قطع لحم العجل الرضيع    

 

Seafood Mixed Grill                                               22.000 
 مشاوي مأكوالت بحرية مشكلة
Prawns, lobster tail, fillet of salmon and calamari  

لسالمون  والكالماريسمك ا،ذيل الكركند ،قريدس   
              
From the trolley 
 من العربة

                 
Catch of the Day, each 100 gram                   3.000  

غرام100صيد اليوم لكل   
 

Lobster Tail, each 10 grams                                           1.250 
غرام10ذيل الكركند لكل    

 

                   Prawns, each 10 grams                                                  0.800 
غرام10قريدس لكل   

 
                   All items from the trolley and grill sections  are served with your choice of: 

إختيارك من ما يلي:جميع المأكوالت من العربة و المشوى تقدم مع   
                    Potato wedges, French fries or baked potatoes  
                    and grilled vegetables 

بطاطا مقلية أو بطاطا مشوية وخضار مشوية،شرحات من البطاطا   
                   

Butter lemon sauce, Bouillabaisse sauce, B.B.Q sauce, Café de Paris  
butter, pepper sauce, mushroom sauce, Mint sauce or gravy sauce 

صلصة الفطر ،صلصة الفلفل ،صلصة زبدة كافي دي باريس ،صلصة المشاوي  ،صلصة البولوبيز، صلصة الزبدة بالليمون
صلصة االعشاب ،صلصة النعنع  
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Dessert 
 الحلويات
 

Ice Cream Black Forest Cake                                      5.000 
 آيس كريم كيكة الغابة السوداء
Stuffed chocolate sponge cake with blackberry and strawberry  
ice cream Covered with whipping cream And chocolate  
 كيكة الشوكوالتة اإلسفنجية محشوة بالتوت البري وآيس كريم

مغطاة بالكريما والشوكوالتةالفراولة    
 

Pears Cake 4.000 
 كيكة االجاص
Pear chocolate cake served slice of pears 
 كيكة االجاص بالشوكوالتة تقدم بشرحات االجاص

 
Mohallabiah Amer Aldeen                                            3.500  
  مهلبية قمر الدين
Layers of milk pudding and apricot mousse topped with pistachios. 
 طبقات من مهلبية الحليب و المشمش مغطاة بالفستق الحلبي
     
Berries tart 5.500 
 تارت التوت
Warm berries tart with mixture of almond cream topped with  
vanilla ice cream 

كريم الفانيال تارت الكرز الساخنة مع خليط من اللوز عليها ايس  

 
Arabic Sweets Platter                                  5.000 
 طبق  من الحلويات العربية

 
Seasonal Fresh Fruits Cuts Platter                             4.000 
 طبق من  الفاكهه الموسمية الطازجة المقطع

 
 
 
 

 
 

 


