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The drawings around you can be found in the Description de l’Égypte. They were all painted using 
Lithography technique, which is a method of  printing originally based on the immiscibility of  oil and 
water. They engraved black stones and filled them with black tar and tint then painted them on paper. 

Because of  these engravings all the drawings consist of  lines and dots.

The Description de l’Égypte is a collaborative work of  160 civilian scholars and scientists who 
accompanied Napoleon’s expedition to Egypt in 1798 to 1801 as part of  the French Revolutionary 
Wars. It was a series of  publications, appearing first in 1809 which offered a comprehensive scientific 

description of  Egypt as they saw it.

أفضل  من  نخبة  بإعداده  قام  والذي  مصر  وصف  كتاب  في  حولك  الموجودة  الرسومات  على  العثور  يمكنك 
المستشرقين والعلماء الذين جائوا إلى مصر مع الحملة الفرنسية وقاموا بوصف كل نواحي الحياة في ربوع البالد 
ثقوب  ملء  على  تعتمد  طباعة  طريقة  وهي  الحجرية،  الطباعة  بفن  مرسومة  الصور  فجميع  جدًا،  دقيقًا  وصفًا 
الخطوط  من  الرسومات  تتكون  السبب  لهذا  األوراق،  على  طباعتها  ثم  والصبغات  والزيت  بالماء  السوداء  الصخور 

والنقاط الدقيقة.

وكما أوضحنا سابقًا، كتاب وصف مصر هو نتاج تعاون 160 من الباحثين والعلماء المدنيين الذين رافقوا حملة نابليون 
بونابارت إلى مصر في الفترة ما بين عام 17٩٨ حتى عام 1٨01 . حيث قاموا - عبر مؤلفات بدأت تنشر عام 1٨0٩ - بوصف 

مصر  بدقة بالغة في مختلف نواحي الحياة كما شاهدوها في ذلك الوقت.

Contains Seafood D
يحتوي على المأكوالت 
البحرية

Contains Dairy G
يحتوي علي منتجات 
البان

Contains Nuts E يحتوي علي مكسرات Contains Beef C يحتوي على لحم البقر

Vegetarian Option N خيارات نباتية Contains Eggs B يحتوي على البيض
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SOUPS الحساء

C Lissan asfour
Orzo with clear meat broth and spices

90 لسان عصفور
لسان عصفور مع مرقة اللحم والتوابل 

C

N Aads
Yellow lentil with crispy bread

90 عدس
عدس أصفر على الطريقة المصرية مع الخبز 

المحمص

N

C Kawarea
Veal knuckles in meat broth

160 كوارع
كوارع بتلو

C

D Fawakeh el bahr 
ala el tareka al masreya 
Shrimps, calamari, sea bass fillet, 
green mussels

195 فواكه البحر 
على الطريقة المصرية

جمبرى، كاليماري، فيليه سمك القاروص، 
قواقع

D

SALADS السلطات

N Baladi
Traditional Egyptian mixed salad with 
tomatoes, onions, lemon, olive oil

70 بلدى
على الطريقة المصرية 

مع الطماطم، البصل، الليمون وزيت الزيتون

N

NLE Tehina 
Sesame paste dip, vinegar, garlic, cumin 
and chili

70 طحينة
بالخل، الثوم، الكمون والشطة

ELN

NG Zabadi 
Yoghurt, cucumber, mint, garlic 

70 زبادى
بالخيار، النعناع والثوم

GN

NE Babaghanoug  
Chargrilled eggplant, sesame paste, vinegar, 
chili

70 بابا غنوج
باذنجان مشوى مع الطحينة، الخل والفلفل

EN

N Gargeer
Watercress with lemon garlic dressing

85 جرجير
مع صوص الليمون والثوم   

N
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COLD APPETIZERS المقبالت الباردة

N Tashkeela men al mekhalelat 
Mixed pickles with tomatoes, onions, 
lemon and olive oil

60 تشكيلة من المخلالت
على الطريقة المصرية مع الطماطم، البصل، 

الليمون وزيت الزيتون

N

NL Bazengan mekhalel
Pickled eggplant with garlic and cumin

60 باذنجان مخلل
مع الثوم والكمون

LN

N Bessara
Mashed fava beans flavoured with fresh 
aromatic herbs, onions, garlic and coriander

60 بصارة
فول مطحون مطعم باألعشاب الطازجة،

البصل، الثوم والكزبرة

N

NGE Gebna adima
Farm aged cottage cheese with tomatoes 
and sesame paste 

70 جبنة قديمة 
مع الطماطم والطحينة

EGN
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HOT APPETIZERS المقبالت الساخنة

N Tashkeela men el mahashi
Stuffed zucchini, pepper, eggplant, 
tomatoes, cabbage with rice and vegetables

110 تشكيلة من المحاشي
كوسة، فلفل، باذنجان، طماطم وكرنب

مع األرز والخضروات

N

L Sougouk
Marinated lamb sausage enhanced 
with tomato coulis and fresh coriander

120 سجق
لحم ضأن مع الطماطم والكزبرة الطازجة 

L

LC Kebda iskandarani
Stir fried veal liver, onions, garlic, cumin and chili

120 كبدة إسكندراني
كبدة بتلو مع البصل، الثوم، الكمون والشطة

CL

CL Rokak
Crispy layers of  traditional Egyptian dough 
stuffed with ground beef, onions and spices

120 رقاق
مع اللحم المفروم، البصل والتوابل

LC

N Tameya mahshia
Fried galette of  ground fava beans stuffed 
with coriander and parsley

80 طعمية محشية
طعمية مقلية ومحشوة بالكزبرة والبقدونس 

N

C Moumbar mahshi
Homemade veal intestines stuffed with rice

110 ممبار محشى
ممبار محشى باألرز والتوابل المصرية C

N Foul w falafel Um Hashim 
Fava beans and fried galette of  ground fava 
beans with vegetables

110 فول وفالفل أم هاشم
فول وفالفل مع الخضروات

N

CL Hawawshi bel lahma
Minced meat, sliced onions, pepper, parsley 
and hot peppers in baladi bread

130 حواوشى باللحمة 
اللحم المفروم مع شرائح البصل، الفلفل، 

البقدونس والفلفل الحار مطهو فى خبز بلدى

LC

C Warak enab bel kawarea
Vine leaves stuffed with rice, tomatoes, 
cumin and coriander served with veal 
knuckles

180 ورق عنب بالكوارع
ورق عنب مع األرز، الطماطم، الكمون والكزبرة  

مقدم مع كوارع بتلو

C
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TAGENS الطواجن

C Mesakaa bel lahma
Tomatoes and eggplant with ground 
beef, tomato sauce, cumin, coriander and 
capsicum

140 مسقعة باللحمة
طماطم وباذنجان مع اللحم المفروم،

صوص الطماطم، الكمون، الكزبرة وفلفل الوان

C

GC Roz muammar 
bel lahma al  betelo
Baked rice with veal stew

230 أرز معمر 
مع اللحم البتلو

أرز معمر مع اللحم البتلو المطهو بالفرن 

CG

L Bamia bel lahma
Okra with tomato sauce, lamb cubes, 
spices and coriander

250 بامية باللحمة
بامية بصوص الطماطم مع مكعبات اللحم 

الضأن، التوابل والكزبرة

L

Fatta masreya bel moza el dany
Rice with crispy bread, tomato sauce, 
vinegar, coriander and lamb shanks

360 فتة مصرية بالموزة الضاني
لحم ضأن مع أرز، خبز محمص، صوص طماطم، 

خل وكزبرة

DL Tagen fawakeh el bahr
Port Said style
Seafood with capsicum, onions, garlic and 
spices

450 طاجن فواكه البحر 
علي الطريقة البورسعيدية

مع فلفل ألوان، بصل، ثوم وتوابل 

LD
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MAIN DISHES األطباق الرئيسية

NL Koushary
Rice, pasta, chickpeas, black lentils, 
vermicelli, fried onions, tomato salsa, 
vinegar and chili

125 كشري
أرز، مكرونة، حمص، عدس أسود، شعرية، بصل 

مقلى، صلصة طماطم، خل وفلفل حار

LN

D

Molokheya (with your choice of)
plain
chicken
rabbit
shrimp

90
110
130
150

ملوخية )مع إختيارك من(
سادة

الدجاج
األرانب

الجمبري D

Hamam mahshi (2 pieces)
Pigeon stuffed with rice, onions, nutmeg, 
cumin and coriander

360 حمام محشي )2 قطعة(
حمام محشو باألرز، البصل، جوزة الطيب، الكمون 

والكزبرة

Dajaj mashwi motabal
Marinated grilled chicken 
with Egyptian herbs

280 دجاج مشوى متبل
دجاج مشوى متبل باألعشاب المصرية

C Akawi bel basal
Braised veal oxtail with caramelized onions, 
cardamon and nutmeg

360 عكاوى بالبصل
عكاوى بتلو مع البصل المكرمل، الحبهان 

وجوزة الطيب

C

L Koftet Al Khal el dany 
Chargrilled minced lamb, mixed with 
oriental herbs and spices

230 كفتة الخال الضاني
لحم ضأن مفروم ومشوى مع أعشاب شرقية 

وتوابل 

L

C Boftek ala al tareeka al masreya 
Egyptian style breaded veal with Egyptian 
spices  

310 بفتيك على الطريقة المصرية
بفتيك اللحم البتلو  على الطريقة المصرية

C

Moza dani bel shaareya
Lamb shank and brown vermicelli braised in 
their own juices

380 موزة اللحم الضأن بالشعرية
اللحم الضأن مع الشعرية بالصوص
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CG Tashkila men al lehoum 
al mashweya
Mix grilled selection of  lamb kofta, veal 
kebab, lamb chops, shish tawook

390 تشكيلة من اللحوم المشوية 
تشكيلة من كفتة لحم الضأن، كباب اللحم  

البتلو والريش الضأن، شيش طاووق

GC

Reyash Al Khal al dany 
Chargrilled lamb chops seasoned with 
oriental spices and served with marinated 
onions 

420  ريش الخال الضاني
ريش ضأن مع التوابل الشرقية والبصل 

D Gambari Al Khal
Grilled marinated shrimps with chef 
specialty

430 جمبرى الخال
جمبرى مشوي ومتبل علي طريقة الشيف

D

D Tashkila men thimar al bahr
Selection of  grilled mixed seafood 
(Calamari, sea bass, salmon, shrimp)

700 تشكيلة من ثمار البحر
تشكيلة من مأكوالت البحر المشوية
)كاليماري، قاروص، سالمون ، جمبرى(

D

D Tashkila men thimar al bahr 
wel estakoza
Selection of  grilled mixed seafood
(Calamari, sea bass, salmon, shrimp, 
lobster)

800 تشكيلة من ثمار البحر واالستاكوزا
تشكيلة من مأكوالت البحر المشوية،

)كاليماري، قاروص، سالمون ، جمبرى، استاكوزا(

D

All tagens are served with your choice of  rice
(Al Khal, vermicelli, white or brown rice)

جميع الطواجن تقدم مع إختيارك من األرز 
) بالشعريه، أبيض، صيادية او أرز الخال( 
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CG Makarona Bechamel 
ala al tareeka al masreya
Egyptian style baked macaroni with minced 
meat and crispy cheese béchamel 

160 مكرونة بالبشاميل 
على الطريقة المصرية   

مكرونة بالبشاميل على الطريقة المصرية  
باللحم المفروم و الجبنة المقرمشة    

GC

Mokh dany makly  
Deep fried lamb brain, marinated in leek, 
parsley, lemon, garlic   

210 مخ ضأن مقلى
مخ ضأن مقلى مع الكرات، كرفس ، ليمون ، ثوم   

C Kebda Makleya bel rada
Deep fried veal liver, marinated in garlic, 
capsicum, coriander   

150 كبدة مقلية بالردة    
كبدة متبلة مع ثوم، فلفل ألوان، كزبرة  

C

D Gambry makly 
Deep fried shrimps, marinated in garlic, 
lemon, coriander   

210 جمبرى مقلى    
جمبرى متبل بالثوم، الليمون، الكزبرة  

D

All deep fried items are served with orzo salad, 
tahini and cucumber pickles   

جميع األطباق المقلية تقدم مع سلطة لسان 
العصفور، طحينة  وخيار مخلل   
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DESSERTS الحلو

GE Om Ali
Oven baked puff pastries with hot milk, 
sugar, nuts and raisins

100 أم علي
رقائق مطهوة في الفرن بالسكر، المكسرات، 

الزبيب واللبن

EG

G Roz bel laban
Rice pudding with cinnamon and raisins

65 أرز باللبن
بالقرفة والزبيب

G

G Mehalabia
Milk pudding with nutmeg

65 مهلبية
بجوزة الطيب

G

GE Konafa bel mekasarat
Konafa with mixed nuts, cream

90 كنافة بالمكسرات والكريمة EG

Al fawakeh al tazega
Seasonal fresh fruits

150 الفواكه الطازجة
حسب الموسم

G Bassbousa bel eshta
Semolina with fresh cream

90 بسبوسة بالقشطة G


