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عشرون سنة مضت على رحلتنا معكم لتقديم المطبخ اللبناني العريق بأجمل صورة، 
فكانت مجموعة مطاعم الصفدي في دبي، هذه اإلمارة التي ادهشت العالم 

واستضافت بين جنباتها مختلف الحضارات بشكل فريد.

واكبنا ازدهار دبي وتطورها، لتزداد فروعنا وتنتشر في ارجائها 
وفق مقاييس عالية المستوى، نقلت المطعم اللبناني الى مراتب أرقى.

 ومع كل خطوة مشيناها منذ العام 2000 تضاعفت اعداد زبائننا
من مختلف الجنسيات الذين واكبونا بحب ومنحونا ثقة غالية، 

حملتنا مسؤولية مضاعفة لتقديم األفضل واألطيب.

مستمرون معكم ووعدنا لكم بأن نبقى موضع ثقتكم، وهي وسام على صدرنا.

رحلة الصفدي مستمرة... 
والعشرون بكل نجاحاتها هي خطوة على الطريق.

20 years ago, Al Safadi Group journey to success began in Dubai offering 
the community a chance to experience authentic tastes 

of flavorful Lebanese cuisine!

This significant milestone is no doubt a reflection of Dubai’s success 
and growth which played a big part in shaping the notable restaurants 

of Al Safadi Group.

We had to keep pace with the city’s prosperity, so we expanded our branches 
across Dubai while adhering to international best practices

 in food industry and service.

We are grateful and simply overwhelmed by the ongoing love and support 
of our loyal community of customers from all over the world.

Our commitment to food quality, authenticity and experience 
will definitely continue in the future!
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B R E A K FA S T
الفطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور



Fatteh with Yogurt  
 فتة باللبن

Chickpeas and fried bread topped with yogurt
حمص حب مع خبز مقلي، لبن وسمنة

32

Foul
فول

Fava beans seasoned with lemon juice and garlic
فول مدمس بالثوم وعصير الليمون

25

Hummus Balila
 حمص بليلة

Chickpeas seasoned with cumin and garlic
 حمص حب مدمس بالثوم والكمون

25

Hummus with Meat & Pine
حمص مع لحمة وصنوبر

Hummus with fried meat and pine nuts
حمص بالطحينة مع اللحم المقلي والصنوبر

37

Hummus with Pine
حمص مع صنوبر

Hummus with fried pine nuts
حمص بالطحينة مع الصنوبر

30

Fatteh with Meat
 فتة باللحمة

Chickpeas, fried bread and meat
topped with yogurt
حمص حب مع خبز مقلي،

 لبن، لحمة مقلية وسمنة

39 

Eggs with Cheese
 بيض مع جبنة

Fried eggs with melted cheese
بيض مقلي مع جبنة

26

Eggs with Meat
بيض مع لحمة

Fried eggs with meat
بيض مقلي مع لحمة

35 

Eggs with Tomato
 بيض مع بندورة

Fried eggs with tomato
بيض مقلي مع بندورة

24

Labneh
لبنــة

Fresh creamy yogurt
لبنة طازجة

19

Grilled Halloumi
 جبن حلوم مشوي

Grilled white Halloumi cheese
 قطع من جبنة الحلوم المشوية

29

Eggs with Sujouk
 بيض مع سجق

Fried eggs with Sujouk
بيض مقلي مع سجق

35

Eggs with Makanek
 بيض مع مقانق

Fried eggs with Makanek
بيض مقلي مع مقانق

35

From 8:00AM Till 1:00PM

من ٨:٠٠ صباحـــــــــــــــــــــاً اىل ١:٠٠ ظهـــــــــــــــــــــراً

Fried Eggs
 بيض مقلي

Sunny side up or scrambled eggs
مقلي عيون او مخفوق

21
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Lahem Beajine Trabolsi
 لحم بعجين طرابلسي

Minced meat, onion and pomegranate molasses
لحم مفروم مع بصل ودبس الرمان

22

Turkey & Cheese 
 حبش مع جبنة

Turkey and cheese topping
منقوشة الحبش والجبنة

24

From 8:00AM Till 1:00PM

من ٨:٠٠ صباحـــــــــــــــــــــاً اىل ١:٠٠ ظهـــــــــــــــــــــراً

4 Small Lahem Beajine
 لحم بعجين ٤ قطع صغيرة

4 small-sized lahem beajine
اربع قطع صغيرة من اللحم بعجين

24

Fatayer Spinach
فطاير سبانخ

Folded spinach pie
فطيرة محشوة بالسبانخ

17

Kafta Beajine
كفتة بعجين

Minced meat, onion, parsley and spices
لحم مفروم مع بصل، بقدونس وتوابل

22

Cheese
جبنة

White Akkawi cheese
جبنة العكاوي البيضاء

19

Cheese Maajouka
 معجوقة بالجبنة

Extra thick, extra cheese manakish
منقوشة سميكة مع طبقتين

من جبنة العكاوي البيضاء

28

Lahem Beajine
لحم بعجين

Minced meat, onion and spices
لحم مفروم مع بصل، وتوابل

22

Zaatar
زعتر

Thyme mixed with oil
خلطة الزعتر وزيت الزيتون

12

4 Small Kafta Beajine
 كفتة بعجين ٤ قطع صغيرة

4 small-sized kafta beajine
اربع قطع صغيرة من الكفتة بعجين 

24



COLD APPETIZERS
&  S A L A D S

مقبــــــــــــــــــــــــــــــــالت بــــــــــــــــــــــــــــــــاردة وسلطــــــــــــــــــــــــــــــــات
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COLD APPETIZERS
&  S A L A D S

مقبــــــــــــــــــــــــــــــــالت بــــــــــــــــــــــــــــــــاردة وسلطــــــــــــــــــــــــــــــــات



Fatoush
 فتوش
Mixed vegetables, herbs and fried bread salad
سلطة خضار مع أعشاب وخبز مقلي

25

Moutabbal 
 متبل

Mashed eggplant blended 
with tahini and lemon juice
باذنجان مطحون مع الطحينة وعصير الليمون

23

Labneh (add garlic)
لبنة, إضافة ثوم

Fresh creamy yogurt
لبنة طازجة

19

Tabouleh
تبولة

Parsley, tomato and onion salad 
سلطة بقدونس، بندورة، وبصل

25

Cheese & Beetroot Salad
سلطة الجبنة و الشمندر

Mixed herbs, cheese and beetroot salad 
with walnuts
سلطة الخضار مع الجبنة والشمندر والجوز

28

Hummus Beiruty
 حمص بيروتي

Hummus with parsley, cumin and garlic
حمص مع بقدونس، كمون وثوم

24

Rocca Salad
 سلطة جرجير

Rocca leaves, tomato and onion salad
سلطة جرجير، بندورة، وبصل

25

Green Salad 
 سلطة خضرة

Mixed vegetables salad
سلطة خضار مشكلة

25

Vine Leaves
 ورق عنب بالزيت

Rice-stuffed grape leaves in oil
ورق عنب محشي بالرز مع التوابل

29

Hummus 
 حّمص
Chickpeas, tahini and lemon juice
 حمص مع الطحينة وعصير الليمون

22

Raw Habra
 هبرة نية
Fresh minced meat with garlic on the side
 لحم طازج مفروم، يقدم مع ثوم

40

Raw Kebbe
 كبة نية

Fresh seasoned minced meat 
with crushed wheat
لحم طازج مفروم مع برغل

40
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Sliced Vegetables Platter 
 صحن خضار

25

Baba Ghanouj
 بابا غنوج
Grilled eggplant with vegetables
 باذنجان مشوي مع الخضار

25

Hendbeh
هندبة

Cooked dandelion leaves
أوراق الهندبة المطبوخة

27

Shanklish
 شنكليش
Seasoned dried cheese with tomato and onion
جبنة مجففة مع بندورة وبصل

26

Eggplant Mousakaa
مسقعة باذنجان

Cooked eggplant with mixed vegetables
باذنجان مطبوخ مع خضار

25

Yogurt with Cucumber
لبن بالخيار

Seasoned yogurt with cucumber
لبن مع قطع خيار

18

Coleslaw
سلطة مايونيز

Cabbage, carrots and mayonnaise
ملفوف، جزر ومايونيز

21

Mohamara
 محّمرة

Chili paste blended with onion and mixed nuts
شّطة مع بصل ومكسرات

25
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HOT APPETIZERS
مقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت ســــــاخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

Fried Chicken Liver
 كبدة دجاج مقلية

Fried chicken liver with pomegranate 
molasses sauce
كبدة دجاج مقلية مع دبس رمان

37

Fried Sujouk
 سجق مقلي

Fried spicy sausage
سجق حار مقلي

37

Meat with Onion & Tomato 
لحمة مع بصل وبندورة

Fried meat with onion and tomato
لحم مقلي مع بصل وبندورة

37

٬Lahmeh Rass Asfour 
لحمة راس عصفور

Fried meat cubes with lemon juice
لحمة راس عصفور مقلية مع عصير الليمون

40

Shrimp Provencale
روبيان بروفنسال

Grilled shrimp sautéed with garlic lemon 
and coriander
روبيان مشوي مع صوص الليمون بالثوم والكزبرة

42

Fish Provencale
سمك بروفنسال

Grilled fish sautéed with garlic lemon 
and coriander
سمك مشوي مع صوص الليمون بالثوم والكزبرة

40

Lamb Tongues
لسانات غنم

Seasoned lamb tongues
لسانات غنم متبلة

39

Hummus with Meat & Pine
حمص مع لحمة و صنوبر

Hummus with fried meat and pine nuts
حمص بالطحينة مع اللحم المقلي والصنوبر

37

Fried Makanek
مقانق مقلي

Fried sausage with lemon juice
مقانق مقلي مع عصير الليمون

37

Hummus with Pine
حمص مع صنوبر

Hummus with fried pine nuts
حمص بالطحينة مع الصنوبر

30

Falafel Plate
 صحن فالفل

Fried falafel with tahini, pickles
and vegetables
فالفل مقلي مع طحينة، مخلل وخضار

24 

Calamari
كلماري

Fried calamari
كلماري مقلي

42



4 Small Kafta Beajine
 كفتة بعجين ٤ قطع صغيرة

4 small-sized kafta beajine
اربع قطع صغيرة من الكفتة بعجين 

24

Fried Cheese Rolls
رقائق جبنة مقلية

Fried spring rolls stuffed with cheese 
رقاقات عجين مقلية محشوة بالجبنة

18

٬٬٬٬٬٬Grilled Cheese Rolls
رقائق جبنة مشوية

Grilled Spring rolls stuffed with cheese 
رقاقات عجين مشوية محشوة بالجبنة

18

Foul
 فول
Fava beans seasoned with lemon juice and garlic
فول مدمس بالثوم وعصير الليمون

25

Hummus Balila
حمص بليلة

Chickpeas seasoned with cumin and garlic
 حمص حب مدمس بالثوم والكمون

25

Lahem Beajine Trabolsi
لحم بعجين طرابلسي

Minced meat, onion and pomegranate molasses
 لحم مفروم مع بصل ودبس الرمان

22

SOUPS

Fatteh with Yoghurt 
 فتة باللبن
Chickpeas and fried bread topped with yogurt
 حمص حب مع خبز مقلي، لبن وسمنة

32

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوربــــــــة

Fatteh with Meat
 فتة باللحمة
Chickpeas, fried bread and meat
topped with yogurt
حمص حب مع خبز مقلي، لبن، لحمة مقلية وسمنة

39

Mixed Fried Vegetables
 مقالي مشكل

Fried eggplant, cauliflower and spiced potato
باذنجان، قرنبيط، وبطاطا حرة

24

Spiced Potato
بطاطا حرة

Seasoned deep fried potato cubes
قطع بطاطا مقلية متبلة مع ثوم وكزبرة

22

Grilled Halloumi
 جبن حلوم مشوي

Grilled white Halloumi cheese
قطع من جبنة الحلوم المشوية

29

4 Small Lahem Beajine
 لحم بعجين ٤ قطع صغيرة

4 small-sized lahem beajine
اربع قطع صغيرة من اللحم بعجين

24
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Fried Kebbe
كبة مقلية

Fried meat and crushed wheat dough 
stuffed with minced meat 
عجينة البرغل واللحم محشوة باللحم المفروم مقلية

20

French Fries
بطاطا مقلية

Deep fried potato
قطع بطاطا مقلية

19

Sambousik Cheese
سمبوسك جبنة

Fried pastry stuffed with cheese
عجينة محشوة بالجبنة مقلية

18

Sambousik Meat
 سمبوسك لحمة
Fried pastry stuffed with meat
عجينة مقلية محشوة باللحم

18

Fatayer Spinach
فطاير سبانخ

Fried folded spinach pie
فطيرة مقلية محشوة بالسبانخ

18

Lentil 
  عدس
With fried bread
مع خبز مقلي

19

Chicken Soup 
شوربة الدجاج

Chicken soup with vegetables
شوربة الدجاج مع الخضار

21

Seafood 
بحرية

Creamy seafood soup
شوربة الماكوالت البحرية

26

SOUPS
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوربــــــــة

Fatteh with Meat
 فتة باللحمة
Chickpeas, fried bread and meat
topped with yogurt
حمص حب مع خبز مقلي، لبن، لحمة مقلية وسمنة

39
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D I S H E S
أطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق

Fish Sayadiyeh
 صيادية سمك

Cooked rice with fish
أرز مطبوخ مع السمك

52

Grilled Fish Fillet
فيليه سمك مشوي

Fillet skewers with french fries, rice and vegetables
أسياخ سمك مشوية مع بطاطا مقلية، أرز وخضار 

64

Fried Kunooz Al Baher 
كنوز البحر مقلي

Fish fillet, shrimp and calamari
فيليه سمك، روبيان وكلماري

74

Grilled Kunooz Al Baher 
كنوز البحر مشوي

Fish fillet, shrimp and calamari
 فيليه سمك، روبيان وكلماري

74

Chicken Escalope
 اسكالوب دجاج

Fried breaded chicken
اسكالوب دجاج مقلي

54 

Biryani Chicke٬٬n
برياني دجاج 

Cooked basmati rice with chicken and spices
أرز بسمتي مطبوخ مع الدجاج والبهارات

48

Stuffed Chicken
دجاج محشي

Cooked oriental rice with chicken
أرز مطبوخ مع الدجاج

48

Breaded Fish Fillet
اسكالوب سمك

Fried breaded fish fillet
اسكالوب سمك مقلي

64

Stuffed Lamb 
خروف محشي

Cooked oriental rice with lamb meat
أرز مطبوخ مع اللحم

50

Grilled Salmon 
سلمون مشوي

With mashed potatoes and vegetables
مع بطاطا مهروسة وخضار

75

Saffron Rice
أرز بالزعفران

Cooked basmati rice with saffron
أرز بسمتي مطبوخ مع زعفران

19

Vermicelli Rice
أرز بالشعيرية

Cooked rice with vermicelli
أرز مطبوخ مع شعيرية

19

Biryani Lamb
 برياني لحم
Cooked basmati rice with lamb meat and spices
أرز بسمتي مطبوخ مع اللحم والبهارات

50
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Chicken Shawarma Platter 
صحن شاورما دجاج

With garlic sauce, french fries and pickles 
مع ثوم، بطاطا مقلية ومخلالت

42

Meat Shawarma Platter 
صحن شاورما لحمة

With tahini sauce, vegetables and pickles
مع طحينة، خضار ومخلالت

42

Mixed Shawarma Platter 
صحن شاورما مشكّل

Selection of meat and chicken shawarma
تشكيلة شاورما لحم ودجاج

42

Hummus with Chicken Shawarma
 حمص مع شاورما دجاج

Hummus with chicken shawarma slices
حمص مع شرائح شاورما دجاج

38

Hummus with Meat Shawarma
 حمص مع شاورما لحمة

Hummus with meat shawarma slices
حمص مع شرائح شاورما لحمة

38

Chicken Shawarma Intakli
 انطقلي شاورما دجاج

Bread stuffed with grilled chicken shawarma 
خبز مشوي محشو بشاورما دجاج

44

Meat Shawarma Intakli
انطقلي شاورما لحمة

Bread stuffed with grilled meat shawarma 
خبز مشوي محشو بشاورما لحم

44

S H AWA R M A
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاورمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا





Spicy Vegetarian Contains Nuts All prices are in AED and include VAT charges        جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضريبة عىل القيمة المضاقة

Chicken Shawarma 
شاورما دجاج

Meat Shawarma 
شاورما لحمة

Falafel
فالفل

Fried Falafel with tahini, pickles and vegetables
فالفل مع الطحينة والكبيس والخضار

Escalope 
اسكالوب

Escalope sandwich with coleslaw in baguette bread
اسكالوب مع سلطة الملفوف بالخبز الفرنجي

21

Chicken Musahab
دجاج مسحب

Pulled chicken with garlic and pickles in baguette bread
دجاج مسحب مع ثوم و كبيس بالخبز الفرنجي

21

French Fries
بطاطا مقلية

French Fries Sandwich in arabic bread
ساندويش بطاطا مقلية بالخبز العربي

19

Kabab Orfali
كباب أورفلي

Eggplant Kabab
كباب باذنجان

Grilled Chicken Kafta
كفتة دجاج مشوية

SANDWICHES
& BURGER

سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدويشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

Lebanese Burger
برغر لبنانية

Served with coleslaw and french fries
تقدم مع سلطة الملفوف وبطاطا مقلية

45
ADD ON Cheese AED3

ADD ON Cheese AED3

ADD ON 
Coleslaw/ Mint Leaves/ Mustard AED3

Rosto
روستو

Roastbeef with vegetables
in baguette bread
روسو مع خضار بالخبز الفرنجي

21

With garlic sauce, french fries and pickles 
مع ثوم، بطاطا مقلية ومخلالت

With tahini sauce, vegetables and pickles
مع طحينة، خضار ومخلالت

Minced grilled chicken with onion and parsley
دجاج مفروم مشوي مع البصل والبقدونس

Minced grilled meat with chili paste and tomato 
لحم مفروم مشوي مع شطة وقطع بندورة

Minced grilled meat with green chili and eggplant
لحم مفروم مشوي مع شطة وقطع الباذنجان

21 21 21

12 12 10

Shish Tawouk
طاووق مشوي

Grilled Meat
لحم مشوي

Grilled Kafta
كفتة مشوية

Marinated grilled chicken cubes with garlic 
and french fries in arabic bread
مكعبات الدجاج المشوية المتبلة مع الثوم والكبيس والبطاطا

Marinated grilled meat cubes
مكعبات اللحم المشوية

Minced grilled meat with onion and parsley
لحم مفروم مشوي مع البصل والبقدونس

21
23 21





Spicy Vegetarian Contains Nuts All prices are in AED and include VAT charges        جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل الضريبة عىل القيمة المضاقة

BA R B E C U E
مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي

Eggplant Kabab
كباب باذنجان

Minced meat with chili paste and eggplant cubes
لحم مفروم مع شطة وقطع باذنجان

40

Shish Tawouk
 طاووق مشوي

Marinated chicken cubes
مكعبات دجاج متبلة

40

Mixed Grill
مشوي مشكل

Meat, shish tawouk and kafta
لحم، طاووق وكفتة

62

Grilled Meat
لحم مشوي

Marinated meat cubes
مكعبات لحم متبلة

44

Grilled Kafta
كفتة مشوية

Minced meat with onion and parsley
لحم مفروم مع بصل وبقدونس

40

Kabab Orfali
 كباب أورفلي

Minced meat with chili paste and tomato cubes
لحم مفروم مع شطة وقطع بندورة

40

Kabab Khashkhash
كباب خشخاش

Minced meat with garlic and 
parsley served on tomato sauce
لحم مفروم مع ثوم وبقدونس يقدم عىل صلصة بندورة

42

Arayess Kafta
 عرايس كفتة

Kafta spread on bread
كفتة مشوية عىل الخبز

40

Grilled Chicken Kafta
 كفتة دجاج مشوية

Minced chicken with onion and parsley
 دجاج مفروم مع بصل وبقدونس

38

1 Kg Mixed Grill
 كيلو مشوي مشكل

10 skewers of meat, shish tawouk and kafta
عشرة اسياخ لحم، طاووق وكفتة

205

Grilled Chicken
 دجاج مشوي

Chicken marinated in lemon and garlic
 دجاج متبل بالليمون والثوم

FULL 65 | HALF 34

Grilled Chicken Wings
جوانح دجاج مشوية

Chicken wings marinated in lemon, 
garlic and chili paste
جوانح دجاج متبلة بالليمون، ثوم  وشّطة

40

Lamb Chops
ريش غنم مشوي

Marinated lamb chops
ريش غنم متبلة

68



S E A F O O D
املـــــــــأكــــــــــــــــــــــوالت البحريـــــــــــــــــة
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S E A F O O D
املـــــــــأكــــــــــــــــــــــوالت البحريـــــــــــــــــة

Seabream
Sea Bass
Sultan Brahim
Hammour
Red Snapper
Malifa
Shaar
Lady Fingers
Lobster
Shrimps
Calamari

سيبريم

سيباس

سلطان ابراهيم

هامور

حمرا

مليفا

شعري

أصابيع الست

لوبستر

روبيان

كاالماري



J U I C E S

C O L D  B E V E R AG E S

العصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر

Orange 
برتقال

23

Watermelon
بطيخ

23

Strawberry 
فراولة

23 

Apple 
تفاح

23

Lemonade 
ليموناضة

19

Pomegranate
رمان

30

Mango
مانجو

23

Carrot 
جزر

23

Lemonade with mint 
ليموناضة بالنعنع

19

Cocktail Juice 
عصير كوكتيل

24

Guava
جوافة

23

Grapefruit 
جريب فروت

23
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C O L D  B E V E R AG E S
املشـروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردة

Pineapple 
أناناس

23

Avocado 
أفوكا

32

Melon
شمام

23

Banana & Milk 
موز مع حليب

22

Jellab 
جالب

19

Sliced Fruit Cocktail  
كوكتيل شقف

32

Laban Ayran 
لبن عيران

18

Small Imported Water
مياه مستوردة صغيرة

Large Imported Water
مياه مستوردة كبيرة

Small Local Water
مياه محلية صغيرة

 

10

15

8

Large Local Water
مياه محلية كبيرة

Sparkling Water
مياه غازية

Soft Drinks
مشروبات غازية

12

16

9 



 الحلويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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Date Pudding 
بودنغ التمر

Sticky date pudding cake
with ice cream
بودينغ التمر مع البوظة

30

Cream with Honey 
 قشطة بالعسل

Cream scoops with honey
قشطة تقدم مع العسل

29

Katayef Kashta 
قطايف بالقشطة

Cream filled pancakes
قطايف محشوة بالقشطة

29

Ghazel banet with Ice Cream 
غزل بنات بالبوظة

Arabic cotton candy with mastika,
ice cream and pistachio
غزل البنات مع بوظة المسكة و الفستق

30

Banana & Chocolate
 شوكوال مع موز

Banana and chocolate bread spread
شوكوال وموز عىل العجين

22

Cheese Kunafah
كنافة بالجبنة

Baked semolina pastry with cheese
عجينة السميد المطبوخ مع الجبنة

29

Othmaliye
 عثملية

Cream filled semolina pastry
عجينة السميد المطبوخ محشوة بالقشطة 

29

Mixed Fruit Platter
صحن فواكة مشكلة

Assorted fruits
فواكه مشكلة

40

Sweet Melon Platter
 صحن شمام

Sliced sweet melon
شرائح شمام

30

Watermelon Platter
 صحن بطيخ

Sliced watermelon
 شرأيح بطيخ

30

Riz Bel Hallib
أرز بالحليب

Rice pudding
ارز مطبوخ بالحليب

18

Halawet el Jebben 
 حالوة الجبن

Creamy sweet cheese rolls
 عجينة الجبنة الحلوة محشوة بالقشطة

29

D E S S E R T S
 الحلويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

Karabeej 
 كرابيج

Pistachio filled pastry served with Natif cream
عجينة محشوة بالفستق تقدم مع الناطف

25



Moaassal
معسل

65

Ajami
عجمي

65

H O T  B E V E R AG E S

S H I S H A

املشـروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الساخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

املشيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

Tea 
شاي

12

Moroccan Tea 
شاي مغربي

23

Green Tea 
شاي أخضر

12

Black Coffee with Milk
قهوة مع الحليب

19

Turkish Coffee
قهوة تركية

15

Cappuccino
كابوتشينو

19

Espresso
اسبريسو

15

Dubai, UAE
T.  600 500 601

Umm Al Sheif, Rigga Road, Sheikh Zayed Road, The Pointe

alsafadi.ae


