
Soupsالشوربات

18Freekeh Soupشوربة فريكة

28Mushroom Creamy Soupشوربة فطر بالكريمة



Saladsسلطات

22Arabic Saladسلطة عربية

 38Lebanese fatoushفتوش لبناني

تبولة
بقدونس، نعنع، بندورة، خيار، برغل، جوز

38
Tabbouleh
parsley, mint, tomato, cucumber, bulgur, 
walnuts

سلطة كنوا
بندورة، خيار، فلفل حلو، فواكه مجففة

38Quinoa Salad
tomato, cucumber, bell pepper, dried fruits

سلطة حلومي
جرجير، فطر طازج، بندورة شيري

38Halloumi Salad
rucola, mushroom, cherry tomato

سلطة سيزر
خس، بندوة شيري، خبز كرواتون، جبنة برمزان

38Caesar Salad
lettuce, cherry tomato, crouton, parmesan

سلطة سيزر مع الدجاج
خس، بندوة شيري، خبز كرواتون، جبنة برمزان

44Chicken Caesar Salad
lettuce, cherry tomato, crouton, parmesan

تبولة كنوا باألناناس
بقدونس، نعنع، بندورة، خيار، كنوا، جوز، اناناس

44
Pineapple Tabbouleh
parsley, mint, tomato, cucumber, quinoa, 
walnuts, pineapple

سلطة كابريزي
تقدم بجبنة بافلو موزاريال

44Caprese Salad
Buffalo Mozzarella

سلطة يونانية
جبنة، خس، بندورة شيري، خيار، زيتون، فلفل حلو

44
Greek Salad
cheese, lettuce, cherry tomato, cucumber, 
olives, bell pepper



Appetizersمــقـبـالت

كبة مقلية 
5 قطع

39Fried Kubbeh
5 pcs

سمبوسك جبنة
6 قطع

30Cheese Sambousek
6 pcs

حمص مع لحمة
حمص يقدم مع لحمة وصنوبر

44Hummus with beef
hummus served with beef and pine nuts

فطر بالكريمة
تقدم مع جبنة الموزريال

35Creamy mushroom
served with mozzarella chesse

أصابع جبنة موزا ريال المقلية
6 قطع

35Fried Mozzarella sticks
6 pcs

باذنجان سرايا
باذنجان مشوي ويقدم مع الطحينية ومكعبات البندورة 

الطازجة
35

Saraya Eggplant
grilled eggplant served with tahini sauce 
and fresh cubes of tomato

28Grape leaves (yalangy)ورق عنب ) يالنجي(

22Fried Onion Ringsحلقات البصل المقلية

 29Potato Wedgesبطاطا ودجز

22French Friesصحن بطاطا

حلومي مشوي
6 قطع

35Grilled Halloumi
6 pcs

22Garlic bread with cheeseخبز بالثوم والجبنة

38Chicken Tenderاصابع دجاج

78Fried Shrimpجمبري مقلي

صحن سرايا  مشكل
كبة، سمبوسك جبنة، اصابع دجاج، اصابع جبنة، حلقات 

بصل، يالنجي، بطاطا ودجز
78

Saraya mix platter 
Kubbeh, cheese sambousek, chicken tender, 
cheese sticks, onion rings, yalangy, potato 
wedges



 Oriental Main Coursesوجــبــات شــرقــيــة

نصف دجاجة محشية
تقدم مع لبن رايب + فاصولياء

79Half chicken (stuffed) 
served with yogurt and green beans stew

موزات خاروف )مندي(
تقدم مع أرز مندي

108Lamb chunk
served with mande rice

96Mansafمنسف خاروف بلدي

رقبة خاروف
تقدم مع لبن رايب + فاصولياء

140Neck of Lamb
served with yogurt and green beans stew

يشمل اطباق مازات، سلطة، باالضافة الى شاف ليمون  وتحالية

 50 شيكل للشخص في حال عدم الرغبة بطلب طبق رئيسي



BBQمشاوي

كباب
تقدم الوجبة مع بطاطا

99Kebab
served with french fries

شيش طاووق
تقدم الوجبة مع بطاطا

79Shish Tawook
served with french fries

برجيوت )افخاذ دجاج(
تقدم الوجبة مع بطاطا

79Grilled chicken thigh skewer
served with french fries

نصف دجاجة
تقدم الوجبة مع بطاطا

79Half Chicken
served with french fries

كباب حلبي
يقدم مع صلصة البندورة

99Kebab Halaby
served with tomato sauce

كباب سرايا
يقدم مع الباذنجان الخاص 

99Saraya Kebab
served with special eggplannt

شقف خاروف
تقدم الوجبة مع بطاطا

115Lamb Chops
served with french fries

كستليته خاروف
تقدم الوجبة مع بطاطا

120Lamb Cutlets
served with french fries

سعدية خانوم
سيخ كباب وسيخين شقف يقدمون مع صلصة بندورة

108
Saadeya Khanom
1 kebab + 2 lamb chops served with 
oriental tomato sauce

مشاوي مشكلة
تقدم الوجبة مع بطاطا )سيخ دجاج+ سيخ شقف 

خاروف+سيخ كباب + ريشة خروف(
108

Mix Grill
served with french fries (1 shish tawook, 1 
lamb chops, 1 Kebab + 1 lamb cutlet)

علي نازك
سيخ كباب وسيخين شقف مع اللبن والباذنجان

108
Ali Nazek
1 kebab + 2 lamb chops with yogurt and 
eggplant

يشمل اطباق مازات، سلطة، باالضافة الى شاف ليمون  وتحالية

 50 شيكل للشخص في حال عدم الرغبة بطلب طبق رئيسي



 Main coursesوجبات غربية

إسكالوب الفونجي 
تقدم مع فطر وجبنة الموزاريال والصلصة البيضاء

79
Chicken Escalope Al Funghi 
served with mushroom, mozzarella cheese 
and white sauce

ستروجانوف الدجاج
تقدم مع ارز ابيض )فطر طازج، بصل، فلفل حلو، 

صلصة بيضاء(
79

Chicken Stroganoff 
served with white rice (mushroom, onion, 
bell pepper, white sauce)

صدر دجاج
يقدم مع الصلصة البيضاء او صلصلة الفستق الحلبي      

او صلصة الثوم والليمون او صلصلة البيستو
79

Chicken Breast
served with white sauce or pistachio sauce  
or lemon garlic sauce or pesto sauce

فاهيتا دجاج
تقدم مع ارز ابيض )دجاج مقطع يقدم مع خضار مشكلة 

وصلصة الصويا (
79

Chicken Fajita 
served with white rice (chicken tender,  
with vegetables and soy sauce)

ستروجانوف لحمة
تقدم مع ارز ابيض )فطر طازج، بصل، صلصة بيضاء(

96
Beef Stroganoff 
served with white rice (mushroom, onion, 
white sauce)

فاهيتا لحمة
تقدم مع ارز ابيض )لحمة فيليه مقطع يقدم مع خضار 

مشكلة وصلصة الصويا(
96

Beef Fajita
served with white rice (beef fillet tender 
with vegetables and soy sauce)

ريب اي ستيك
تقدم مع بطاطا مهروسة وخضار

140Rib Eye steak
served with mash potato and vegetables

فيليه ميديليون 
تقدم مع بطاطا مهروسة وخضار )صلصة فطر او فلفل(

135
Fillet medallion 
served with mash potato and vegetables 
(pepper or mushroom) sause

سرايا روالده فيليه
مطعمة مع صلصة الفستق الحلبي ومحشوة بجبنة 

الموزاريال و الهليون
135

Saraya Fillet Roulade
marinated with pistachio and stuffed with 
mozarrella cheese with aspargus

يشمل اطباق مازات، سلطة، باالضافة الى شاف ليمون  وتحالية

 50 شيكل للشخص في حال عدم الرغبة بطلب طبق رئيسي



Seafoodأسماك

 سمك دنيس مشوي
تقدم الوجبة مع بطاطا

96Grilled Dennis
served with french fries

فخارة فواكه البحر
يقدم مع ارز )جمبري وكالماري وصدف وفطر مطبوخ 

بصلصة الكريمة(
108

Seafood fukhara
served with rice (Shrimps, calamari and 
mussels cooked with white sauce)

جمبري
مطبوخ بصلصة البرتقال 

96Shrimp
cooked with orange sauce

فواكه البحر
تقدم مع صلصة ثوم وليمون 

96Seafood platter
served with lemon and garlic sauce

فخارة جمبري
يقدم مع ارز )مطبوخ بصلصة البندورة الحارة(

108Shrimp Fukhara
served with rice (cooked with spicy tomato)

سالمون ستيك
تقدم مع صلصة ثوم وليمون 

96Salmon Steak
served with lemon and garlic sauce

يشمل اطباق مازات، سلطة، باالضافة الى شاف ليمون  وتحالية

 50 شيكل للشخص في حال عدم الرغبة بطلب طبق رئيسي



 Pastaباستا

فتوشيني جمبري
فطر طازج، صلصة بيضاء، جبنة بارميزان

89Shrimp Fettuccine
mushroom, white sauce, parmesan

فتوشيني الفريدو
فطر طازج، صلصة بيضاء، جبنة بارميزان، دجاج

69Fettuccine Alfredo
mushroom, white sauce, parmesan, chicken

 79Beef Lasagnaلزانيا لحمة

بينا بستو
صلصة الريحان، بندورة مجففة، جبنة بارميزان

60Pesto Penne Pasta
pesto sauce, dried tomato, parmesan

بينا بستو بالدجاج
صلصة الريحان، بندورة مجففة، جبنة بارميزان

69
Pesto Penne Pasta With 
Chicken
pesto sauce, dried tomato, parmesan

يشمل اطباق مازات، سلطة، باالضافة الى شاف ليمون  وتحالية

 50 شيكل للشخص في حال عدم الرغبة بطلب طبق رئيسي



Fukharaفـخـارات

فخارة لحمة 
تطبخ مع الخضار وتقدم مع  األرز

96Beef Fukhara
cooked with vegetables served with rice

فخارة دجاج
تطبخ مع الخضار وتقدم مع  األرز

89Chicken Fukhara
cooked with vegetables served with rice

لحمة بالفريكة
تطبخ مع الفريكة والصلصة البيضاء، جبنة بارميزان

108
Lamb Freekeh
cooked with freekeh and white sauce, 
parmesan

فخارة دجاج بالكريمة
تقدم مع ارز )فطر طازج، فلفل حلو، صلصة بيضاء(

96
Creamy Chicken fukuhara
served with rice (mushroom, bellpepper, 
white sauce)

فخارة فواكه البحر
تقدم مع ارز )جمبري، كالماري، صدف وفطر طازج 

مطبوخ بصلصة الكريمة(
108

Seafood fukhara
served with rice (shrimps, calamari, mussels 
and mushroom cooked with white sauce)

فخارة جمبري
تقدم مع ارز )مطبوخ بصلصة البندورة الحارة(

96
Shrimp Fukhara
served with rice (Cooked with spicy tomato 
sauce)

يشمل اطباق مازات، سلطة، باالضافة الى شاف ليمون  وتحالية

 50 شيكل للشخص في حال عدم الرغبة بطلب طبق رئيسي



 Manaqeeshمــنـاقــيــش

30White cheeseجبنة بيضاء

 26Green thymeزعتر اخضر

 36Turkish Safehaصفيحة تركية

42Safeha with cheeseصفيحة مع جبنة 



Pizzaبيتزا

 54Margheritaمارغاريتا

66Salamiسالمي

60Vegetablesخضار

66Chicken Barbeque Sauceدجاج مع صلصة المشاوي

74Sarayaسرايا

Kids Mealsوجبات األطفال

 42Cheese Burgerبرجر بالجبنة

48Chicken Tender With Friesأصابع دجاج مع البطاطا

 42Mini Pizzaبيتزا حجم صغير



Pastriesحـلـويـات

 30Red velvetريد فلفيت

30Souffléسوفليه

 30Cheese cakeكعكة الجبنة

30Browniesبراونيز

 30Lotus cakeكيكة اللوتس



Hot Drinksالمشروبات الساخنة

10Arabic Coffee - smallقهوة عربية - صغير 

12Arabic Coffee - Largeقهوة عربية - كبير

10Espressoاسبرسو  

12Espresso (Dbl.)اسبرسو )دبل(

14Americanoاميريكانو 

 17Cappuccinoكابتشينو

شاي
شاي اخضر، يانسون، بابونج، زهورات

10Tea
green tea, anise, chamomile, herbel mix

12Hot Chocolateشوكوالتة ساخنة

12Nescafeنسكافيه

24Teapotإبريق شاي



Soft Drinksمشروبات باردة

مشروبات غازية
 كوال، دايت كوال، كوال زيرو، سبرايت، دايت سبرايت، 

فانتا
10

Soft drinks
cola, diet cola, cola zero, sprite, diet sprite, 
fanta

12Sodaصودا

12Ginger Aleجنجرايل

12Energy drink (Red Bull)مشروب طاقة )ريد بول(

12Tonicماء بيرير

5Mineral Water Smallمياه معدنية صغير

 10Mineral Water Largeمياه معدنية كبير



Fresh Juicesمشروبات طبيعية

برتقال
سموذي أو عصير

18Orange
smoothie or juices

18Carrotجزر

18Appleتفاح

18Orange with carrotبرتقال وجزر

18Apple with Carrotتفاح وجزر

18Lemonليمون

ليمون ونعنع
سموذي أو عصير

19Lemon with mint
smoothie or juices

فراولة
سموذي أو عصير

19Strawberry
smoothie or juices

مانجا
سموذي أو عصير

19Mango
smoothie or juices

شاف عصير طبيعي
حسب الطلب

48Fresh Juices Jug
upon request



Milkshakeميلك شيك

22Strawberryفراولة

22Vanillaفانيال

22Chocolateشوكوالتة

22Oreoاوريو

Ice Creamبوظة

بوظة
فراولة، فانيال، شوكوالتة، اوريو

18Ice Cream
strawberry, vanilla, chocolate, oreo

25Ice Cream (mix platter)بوظة مشكل



 02 298  81 88    1700 180 180   
 info@albal.ps    www.albal.ps

    Saraya Albal


