R E S TAU R A N T

Minimum booking 2 pax
15.8 OMR per person

Vimto
Dates
Hot Starters
Cheese samosa
Fried kibbeh
Tahini dip
Salad & Cold Mezze
Avocado hummus with warm butter
bread
Stuffed vine leaves
Labneh balls with green grapes
Rocca and pomegranate salad

RAMADAN DELIVERY MENU

Main Course
Chicken thareed
Omani spices marinated fried fish
Beef mishkak
Grilled squid with tamarind sauce
Omani shuwa flavor lamb chops
Dessert
Um- ali
Greek yogurt basbousa
Apple and date crumble with
saffron custard sauce

Place your order for next day delivery.
All prices are including service charge and VAT
Please notify while ordering about any food allergies or intolerances.

المطعم
قائمة طعام رمضان
لخدمة التوصيل

الحجز لشخصين كحد أدنى
 15.8ريال عماني للشخص

فيمتو
تمور

الطبق الرئيسي
ثريد بالدجاج
سمك مقلي متبل بالبهارات العمانية

مقبالت ساخنة
سمبوسة بالجبنة
كبة مقلية
طحينة

مشكاك لحم بقري
حبار مشوي مع صلصة تمر هندي
رياش غنم بنكهة الشواء ُ
العماني

سلطة ومزة باردة
حمص األفوكادو مع خبز الزبدة الساخنة
محشي ورق عنب
كرات اللبنة بالعنب االخضر
سلطة الجرجير والرمان

الحلويات
أم علي
بسبوسة زبادي يوناني
ّ
فتة التفاح والتمر مع صلصة كاسترد بالزعفران

اطلب اليوم لتستلم طلبك في اليوم التالي.
جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الخدمة.
يرجى إبالغنا مسبقا ً عن أي نوع من أنواع حساسية الطعام قبل الطلب.

R E S TAU R A N T

Minimum booking 2 pax
7.9 OMR per person

Vimto
Dates
Hot Starters
Vegetable samosa
Chicken spring roll
Salad & Cold Mezze
Stuffed vine leaves
Hummus
Muttabale
Fattoush

RAMADAN DELIVERY MENU

Main Course
Vermicelli rice
Béchamel macaroni pasta
Chicken shish tawook
Grilled lamb chops
Dessert
Um- Ali
Dates
Basbousa

Place your order for next day delivery.
All prices are including service charge and VAT
Please notify while ordering about any food allergies or intolerances.

المطعم
قائمة طعام رمضان
لخدمة التوصيل

الحجز لشخصين كحد أدنى
 7.9ريال عماني للشخص

فيمتو
تمور
مقبالت ساخنة
سمبوسة بالخضار
سبرنج رول دجاج
سلطة ومزة باردة
محشي ورق عنب
ُحمّص

الطبق الرئيسي
أرز بالشعيرية
معكرونة بالبشاميل
شيش طاووق دجاج
رياش لحم ضأن
الحلويات
أم علي
تمور
بسبوسة

متبل
ّ
فتوش

اطلب اليوم لتستلم طلبك في اليوم التالي.
جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الخدمة.
يرجى إبالغنا مسبقا ً عن أي نوع من أنواع حساسية الطعام قبل الطلب.

R E S TAU R A N T

(Minimum booking 2 pax)
5.6 OMR per person

Vimto
Dates
Hot Starters
Vegetable samosa
Salad & Cold Mezze
Hummus
Muttabale
Fattoush

RAMADAN DELIVERY MENU

Main Course
Vermicelli rice
Béchamel macaroni pasta
Chicken shish tawook
Dessert
Um- Ali
Dates
Basbousa

Place your order for next day delivery.
All prices are including service charge and VAT
Please notify while ordering about any food allergies or intolerances.

المطعم
قائمة طعام رمضان
لخدمة التوصيل

الحجز لشخصين كحد أدنى
 5.6ريال عماني للشخص

فيمتو
تمور
مقبالت ساخنة
سمبوسة بالخضار
سلطة ومزة باردة
ُحمّص
متبل
ّ
فتوش

الطبق الرئيسي
أرز بالشعيرية
معكرونة بالبشاميل
شيش طاووق دجاج
الحلويات
أم علي
تمور
بسبوسة

اطلب اليوم لتستلم طلبك في اليوم التالي.
جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الخدمة.
يرجى إبالغنا مسبقا ً عن أي نوع من أنواع حساسية الطعام قبل الطلب.

