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ال�سلطات
�سلطة الروب باخليار

�سلطة روب باخليار الكال�سيكية معدة بالطريقة التقليدية واملزينة ب�أوراق النعناع

�سلطة الفرفينة

ورق الرببري مع الطماطم و الب�صل الأبي�ض ممزوجة بع�صري الليمون ال ُعماين

�سلطة الباذجنان

باذجنان م�شوي يف الفرن ومتبل بالثوم ومزين بالفلفل الأحمر احلار والكزبرة

�سلطة العوال

�أ�سماك القر�ش ال�صغرية املجففة واملنقوعة يف ع�صري الليمون وممزوجة
ب�شرائح الأمبا الأخ�ضر والب�صل الأبي�ض

٧٫٠
٦٫٠
٦٫٥
٧٫٠

ال�شوربة
�شوربة حب الهري�س باللحم

حب الهري�س مع اللحم مطبوخة بنكهة القرفة والهيل

�شوربة الطماطم باللومي الياب�س

طماطم طازجة ممزوجة بنكهة الليمون املجفف

�شــوربة الكرا�سـيع

كوارع مطبوخة مع اخل�ضروات وبنكهة الزجنبيل والفلفل احلار والقرفة والهيل والليمون املجفف
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٦٫٠
٥٫٠
٦٫٠

قائمة امل�أكوالت البحرية

املقبالت

جميع الأطباق البحرية تقدم مع �أنواع من الأرز �أو اخلبز ح�سب االختيار

م�صانف ال�شواء

�أقرا�ص �صغرية من العجني حم�شوة بلحم الغنم املتبل ببهارات ال�شواء

م�صانف اللحم

�أقرا�ص �صغرية من العجني حم�شوة بلحم الغنم املفروم بنكهة القرفة

كباب ال�سمك      

�سمك التونة امل�شوي واملتبل بنكهة الليمون املجفف

6.5

مرقة البابلوه

  6.0

مرقة العوال

                                                  6.5

�سمبو�سة ال�شواء

عجينة ال�سمبو�سة التقليدية حم�شوة بلحم ال�شواء ال ُعماين

�سمبو�سة العوال

عجينة ال�سمبو�سة حم�شوة بلحم �سمك القر�ش املجفف م�ضاف ًا �إليه قلي ًال من
الفلفل احلار والهيل والقرفة

مب�صالت

عجينة حم�شوة بالدجنو (حم�ص) والب�صل الأبي�ض وقلي ًال من القرفة والكركم والب�صل الأخ�ضر

مكعبات من �سمك الكنعد املطهو واملبهر بالكركم والفلفل احلار وع�صري الليمون

مرقة �سمك القر�ش املجفف واملعد ب�صل�صة الطماطم والبهارات التقليدية

مرقة كباب ال�سمك

عجينة من �أ�سماك التونة املبهرة واملطبوخة ب�صل�صة الطماطم والكزبرة

6.5

مرقة �سمك بالنارجيل

5.5

�سلقة ال�سمك

5.5

�سمك مطهو مبزيج من حليب النارجيل والطماطم والكزبرة

�سمك م�سلوق مع حبات الب�صل والطماطم والقرع بنكهة القرفة والليمون املجفف

�سمك مطفاي

مكعبات من �سمك الكنعد املقلية واملعدة ب�صل�صة الطماطم والتمر الهندي والليمون املجفف

حمم�س ربيان

ربيان مقلي بنكهة الثوم والكزبرة وع�صري الليمون

حمم�س ال�شارخة

ام الربيان مقلية بنكهة الثوم والكزبرة وع�صري الليمون
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14.0
12.0
14.0
14.0
14.0
  14.0
18.0
28.0

�أطباق الدجاج

�أطباق اللحوم

�أطباق اللحوم تقدم مع �أنواع من اخلبز �أو الأرز الأبي�ض ح�سب االختيار

مرقة املعجني

حلم جمفف طبيعي ومطهو بالب�صل و�صل�صة الطماطم والبهارات التقليدية

مرقة امل�شاكيك

قطع اللحم امل�شوية واملطهية بالب�صل و�صل�صة الطماطم والكزبرة والبهارات

مرقة حلم بالباميا

حلم مطبوخ مع الباميا الغنية ب�صل�صة الطماطم والبهارات التقليدية

حمم�س اللحم

حلم مقلي بالب�صل و�صل�صة الطماطم بنكهة الليمون املجفف والبهارات التقليدية

مقـالي اللحم

حلم مطبوخ بع�صارته الطبيعية بنكهة الثوم والزجنبيل والقرفة والكمون (ال�سنوت)

�أطباق الدجاج تقدم مع �أنواع اخلبز والأرز الأبي�ض ح�سب االختيار

16.0

مرقة الدجاج

16.0

مرقة الدجاج بالنارجيل

  16.0

�سلقة الدجاج

دجاج حملي مطهي ب�صل�صة الطماطم والكزبرة واخل�ضروات الطازجة

مرقة دجاج مطهي مبزيج من حليب النارجيل (جوز الهند) و�صل�صة الطماطم والبهارات
دجاج حملي مطهي بنكهة الليمون والزجنبيل والهيل والقرفة والثوم والكزبرة والفلفل الأ�سود

16.0

12.0
12.0

�أطباق اخل�ضار واحلبوب (النباتية)

تقدم �أطباق احلبوب واخل�ضار مع �أنواع اخلبز والأرز الأبي�ض ح�سب االختيار

16.0

مرق العد�س (دال)

حبات العد�س ال�صغرية معدة بالطريقة ال ُعمانية التقليدية

دجنو مق�شد

حم�ص كامل مطبوخ مع الب�صل وقليل من الكمون والفلفل الأ�سود وب�صل�صة الطماطم

جري�ش بالثوم

حب اجلري�ش مطهو باحلليب وحبات الثوم الطازجة
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8.0
  8.0
8.0

�أطباق الأرز
ال�شواء ال ُعماين

�شواء حلم الغنم املحلي واملعد بالطريقة ال ُعمانية التقليدية واملنقوع يف التبزيرة (جمموعة من البهارات)
وامللفوف بورق املوز ويتم و�ضع ال�شواء يف التنور (حفرة مبطنة من الداخل) ثم ي�ستخرج ليقدم بعدها
مع الأرز الأبي�ض وال�سمن املحلي �أو الأرز املزعفر

قبويل امل�شاكيك

�أرز مطهو بالبهارات ال ُعمانية مع قطع اللحم امل�شوية واملجففة

قبويل باللحم

�أرز مع قطع اللحم ومطهو بالبهارات التقليدية

قبويل حلم اجلمل

�أرز بقطع حلم اجلمل واملطهو بالبهارات التقليدية

قبويل �سمك اجليذر (التونة)

�أرز مطهو مبكعبات �سمك اجليذر والعد�س والليمون املجفف والبهارات التقليدية

برياين حلم الغنم ال ُعماين الطازج

�أرز بلحم الغنم املعد بالطريقة ال ُعمانية التقليدية بنكهة الزعفران وماء الورد
و�صل�صة الطماطم والبهارات التقليدية

برياين بالدجاج

�أرز بالدجاج املحلي معد بالطريقة ال ُعمانية التقليدية وبنكهة الزعفران وماء الورد
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22.0

برياين �سمك الكنعد

�أرز مع مكعبات �سمك الكنعد معد بالطريقة ال ُعمانية التقليدية وم�ضاف ًا �إليه الزعفران

مدفن ال�سمك

18.0
18.0
16.0

�أرز مطبوخ مع الطماطم والثوم والكزبرة املحم�صة مع مكعبات �سمك الكنعد امل�شبعة بالنكهات

عر�سية باللحم

�أرز مع اللحم يطبخ ثم يهر�س وي�ضاف �إليه الهيل والقرفة

هري�س  باللحم

حب الهري�س (القمح) مطبوخ مع اللحم ثم يهر�س و يقدم مع ال�سمن املحلي

م�ضروبة الدجاج

16.0

�أرز مهرو�س مع الدجاج وممزوج بنكهة القرفة والهيل والليمون املجفف والكزبرة و�صل�صة الطماطم

18.0

فتة الدجاج

مرقة دجاج باخل�ضار مع خبز الرخال التقليدي املقطع على طبقات وم�ضاف ًا �إلية الليمون املجفف

16.0
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16.0
16.0
  16.0
16.0
14.0
14.0

احللويات

�أرز �أبي�ض ح�سب الطلب

�أطباق الأرز الأبي�ض املقدمة ح�سب اختيارك من الأطباق اجلانبية

احللوى ال ُعمانية

�أرز بالبخار

�أرز �أبي�ض مطبوخ بالبخار

حلوى ُعمانية معدة مبزيج من �أجود �أنواع الن�ش�أ وال�سكر الأحمر م�ضاف ًا �إليها الهيل والزعفران
وماء الورد اجلبلي

�أرز ب�سمتي مطبوخ بالبخار ومزين بالب�صل املحمر واملقرم�ش بالإ�ضافة اىل اللوز املحمر

ع�صيدة بالدب�س

�أرز بالب�صل واللوز
�أرز بالنارجيل

�أرز �أبي�ض معد بحليب النارجيل

مزيج من الطحني املعد على نار هادئة م�ضاف ًا �إليه الهيل والزعفران وال�سمن املحلي والدب�س
وماء الورد

خبي�صة الفندال ( البطاطا احللوة)

�أرز بالزعفران

فندال مطبوخ مع الطحني وال�سكر ،ممزوج بنكهة الهيل والزعفران وماء الورد

�أرز ب�سمتي مطبوخ بنكهة الزعفران والهيل

�سيوية بالزعفران

�سيوية (�شعريية) م�ضاف ًا �إليها الزعفران والهيل وماء الورد وتعد على نار هادئة

�أرز بالعد�س

�أرز مع العد�س الأ�صفر

فرين

دقيق الأرز باحلليب م�ضاف ًا �إليه الهيل وماء الورد

اخلبز
خبز الرخال  -خبز املر�ضوف   -خبز املق�صق�ص  -خبز اخلنفرو�ش  -خبز اللواله
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البوبر (اليقطني)

مكعبات من البوبر معدة باحلليب وال�سكر والهيل وماء الورد والزعفران

جولة الع�سل بالثوم (�أو بدونه) ح�سب االختيار

الب خملوط بالبي�ض واملاء م�ضاف ًا �إليها الع�سل والثوم الطازج
دقيق رَ
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7.0
6.5
    6.5
6.5
6.5
6.5
   6.5

الآي�س كرمي
�آي�س كرمي باللبان

بوظة معدة باللبان ال ُعماين وبنكهة الزعفران

�آي�س كرمي بتمر الفر�ض

بوظة بتمر الفر�ض ال ُعماين وماء الورد

�آي�س كرمي بالقهوة

قائمة الع�صائر الطازجة
5.5
5.5
5.5

بوظة بنكهة القهوة والهيل

�آي�س كرمي بحليب اجلمل

بوظة معدة بحليب الإبل ال ُعمانية
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5.5

ع�صري اخليار

4.5

ع�صري اجلزر

4.5

ع�صري البطيخ

4.5

ع�صري الرمان

4.5

ع�صري العنب

4.5

ع�صري اللوز

4.5

ع�صري الربتقال

4.5

ع�صري الليمون

4.5

ع�صري الأنانا�س

4.5

ع�صري ال�شمام

4.5

ع�صري الليمون مع النعناع

  4.5

جميع الأ�سعار بالريال ال ُعماين بزيادة � ٪١٢ضرائب

القهوة
3.0
3.0
3.0

القهوة ال ُعماين
قهوة ال�شعري بالزجنبيل
قهوة الفلح بالزجنبيل

ال�شاي
3.0
3.0
  3.0
3.0

�شاي �أخ�ضر
�شاي �أحمر
�شاي بالليمون املجفف
�شاي باحلليب

امل�شروبات ال�ساخنة
3.0
3.0
3.0
3.0

�شراب القرفة
�شراب الين�سون
�شراب الهيل
�شراب احللبة
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