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APPETISERS & SOUPS 

 مقبالت وشوربات

 

 

Zucchini fritti served with tartar sauce 

 أصابع الكوسا المقلية تقدم مع صلصة الترتار

15,000 

 

Crispy chicken tenders with a choice of BBQ or aioli sauce 

 الباربكيو أو األيوليقطع الدجاج المقرمشة مع اختيارك من صلصة 

28,000 

 

Minestrone soup made of fresh onions, carrots, celery, diced tomatoes and green beans 

 الخضراء ءوالفاصوليا  البندورةالبصل والجزر والكرفس ومكعبات ة كالطازج  الخضار  شوربة مينستروني مصنوعة من

17,000 

 

Syrian lentil soup served with herb crouton 

 تقدم مع الخبز المحمص باألعشابالسورية شوربة العدس 

17,000 

 

Smoked salmon platter 

Garnished with capers, red onion and cream cheese; served with our house made toasted bread 

 مدخن السلمون الطبق 

 المخبوز لدينا محمصالخبز ال يقدم مع شرائح ،والبصل األحمر والجبن الكريمي القبارمزين بنبات 

100,000 
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SALADS 

 سلطات 

 

Symphony salad 

Beetroot, hardboiled egg, turkey ham, Emmental cheese, avocado, corn, cherry tomatoes, mushroom, 

green onions, and herb vinaigrette 

 سلطة سيمفوني 

 خل باألعشاب صلصة كرزية، فطر، بصل أخضر،   بندورةندر، بيض مسلوق، لحم ديك رومي، جبنة إيمنتال، أفوكادو، ذرة، وش

27,000 

 

Quinoa salad 

With fresh pomegranate, kiwi, pineapple, walnut, and lemon oil 

 نوايسلطة الك

 الجوز وزيت الليمون، األناناس، الكيوي  ،مع الرمان الطازج

26,000 

 

Fattoush with glazed grilled halloumi cheese 

And tomatoes, cucumber, lettuce, radish, mint and crispy sumac bread rolls 

 فتوش بجبنة الحلوم المشوية

 ةمقرمشالسماق النعناع ولفائف خبز الفجل، الخس،  الخيار، ال، البندورةو

20,000 

 

Classic Caesar salad 

With grilled chicken breast, shaved parmesan cheese and garlic crostini 

 سلطة سيزر الكالسيكية

 جبنة البارميزان وكروستيني الثوم، رقائق مع صدر الدجاج المشوي

36,000 
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BURGERS  

 برغر  

 

Prime beef Burgers 

 برغر لحم العجل الفاخر 

 

 

The White 

with melted Cheddar cheese, onion, lettuce, tomatoes and mayo mustard spread in white sesame bun 

 مايونيز الخردل في خبز السمسم األبيضو البندورةمع جبنة الشيدر الذائبة، البصل، الخس،  األبيض: 

 

The Brown 

with Emmental cheese, caramelized onion, lettuce, tomatoes and honey mustard spread in brown bun 

 أسمر وخردل بالعسل في خبز  بندورةمع جبنة إيمنتال، بصل مكرمل، خس، األسمر: 

 

The Black 

with turkey bacon, Mozzarella cheese, onions, lettuce, tomatoes and sweet chili sauce in black bun 

 أسودحلو في خبز الفلفل ال صلصلةمع لحم ديك رومي مقدد، جبنة موزاريال، بصل، خس، بندورة و : األسود

46,000 

 

 

All burgers are served with French fries. 

 المقلية االبرغر مع البطاطيتم تقديم جميع أنواع 
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SANDWICHES 

 ساندويش

 

Grilled chicken breast sandwich 

Marinated chicken breast, romaine lettuce, onion rings, avocado, cucumber pickles, garlic mayonnaise and 

turkey bacon 

 مشويالدجاج الش صدر يساندو

 مقددالرومي ال ديك لحم الروماني، حلقات بصل، أفوكادو، مخلل خيار، مايونيز بالثوم وصدر دجاج متبل، خس 

35,000 

 

Traditional Croque Monsieur 

Turkey ham, cheese and bechamel sauce 

 كروك مسيو تقليدي 

 بشاميل ةص للحم ديك رومي، جبنة وص

30,000 

 

Club sandwich 

Grilled chicken breast, tomatoes, lettuce, fried eggs, Emmental cheese, mayo mustard sauce and turkey 

bacon 

 ولحم الديك الرومي المقدد  بالخردلمايونيز  صلصة، خس، بيض مقلي، جبنة إيمنتال، بندورةصدر دجاج مشوي، 

45,000 

 

 

All sandwiches are served with rosemary and parmesan potato wedges 

 بالروزماري والبارميزان اشات مع شرائح البطاطييتم تقديم جميع السندو
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MAINS 

 األطباق الرئيسية

 

Roasted chicken breast  

Served with hand cut baked potatoes, sautéed vegetables, and rosemary sauce 

 صدر دجاج مشوي 

 وصلصة الروزماري  السوتيه، الخضار  بالفرنبطاطا المخبوزة قطع المع يقدم 

50,000 

 

Chicken parmesan escalope 

Served with potato wedges and lemon slices 

 بارميزانبالاسكالوب دجاج 

 بطاطا وشرائح ليمونقطع اليقدم مع 

40,000 

 

Escalope Milanese 

Authentic Veal Milanese served with arugula and French fries 

 اسكالوب ميالنيز 

 مقليةالبطاطا الجرجير والاسكالوب بقري يقدم مع 

50,000 

 

Syrian mixed grill platter 

Shish Kebab, Meat skewer and Shish Taouk (chicken) 

Served with Humos, Mutabal and the classic Tabouleh 

 ةسوري ةمشاوي مشكل

 شيش طاووقة شقف وكباب، لحم

 التقليديةتقدم مع الحمص والمتبل والتبولة 

90,000 
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SIDES 

 أطباق جانبية

French fries 

 مقلية  ابطاط

15,000 

Sautéed vegetables 

 خضروات سوتيه

8,000 

Mixed green salad 

 سلطة خضراء مشكلة

8,000 

Mashed potato 

 بطاطا مهروسة 

8,000 

Steamed white rice 

 أبيض مطهو على البخار أرز 

8,000 

PASTA 

 باستا

Linguini shrimps in rosé sauce  

 لينغويني بالقريدس بالصلصة الوردية

55,000 

Spaghetti Bolognese 

 سباغيتي بولونيزيه 

37,000 

Spaghetti Aglio Olio 

 سباغيتي ثوم وزيت 

27,000 
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SYRIAN CHEESE BOARD 

 طبق أجبان سورية 

26,000 

 

DESSERT 

 حلويات

 

Carrot cake 

 كيك الجزر

20,000 

Cheesecake with mango coulis 

 تشيز كيك مع بوريه المنغا 

24,000 

Almond chocolate fudge 

 حلوى الشوكوالتة باللوز

15,000 

Neapolitan Ice cream 

 بوظة نابولي 

15,000 

Crème caramel 

 كريم كرميل 

15,000 

 

 


