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SOUP

Bleached brown lentil soup scented with cumin and served
with grissini and lemon wedges

5.00LENTIL SOUP

Vegetables dumpling and dried mushroom enriched with clear
vegetables broth and sesame oil

5.00VEGETABLES BROTH

SALADS

Mix of baby leaves topped with green beans, broccoli, cherry
tomato, toasted quinoa and almond, served with honey
mustard

8.00GARDEN SALAD

Fine cuts of cucumber, carrot, tomato and sweet pepper,
topped with olive, onion, raisin and feta cheese, served with
raspberry lime dressing

7.50LEAN BERRY

Crispy romaine lettuce and grilled chicken breast tossed with
Caesar dressing and Parmesan cheese

8.00CHICKEN CAESAR SALAD

SANDWICHES & BURGERS

Grilled chicken, fried egg, beef bacon, lettuce, tomato & mild
cheddar cheese filled in sliced bread

8.00IT'S MY CLUB SANDWICH

Layered with shredded lettuce, tomato ,cucumber
pickle & onion ,topped with cheddar cheese

8.00
9.00

CHICKEN BURGER
BEEF BURGER

(All above sandwiches & burgers are served with French fries
& vegetable slaw)

Above prices are in Jordanian Dinars and subjected to 10% Service charge and the eligible 7%

government tax for food and non-alcoholic beverages. 10% Service charge and the eligible 16%

government tax for alcoholic beverages and soda drinks

Food allergies and intolerance: We welcome inquiries from costumers who wish to know whether

any meal contains particular ingredients



QUICK BITE OPTIONS

Juicy chicken kebab, lettuce, tomato, parmesan & Caesar dip
rolled in tortilla bread

6.50CHICKEN PARMESAN ROLL

Marinated beef strips sautéed with onion, tomato, rolled in
shrak bread enriched with tahini & tabouleh

7.00TAHINI & TABOULEH BEEF WRAP

SNACK OPTION

Fried cheese sambousek ,Meat kibbeh ,lamb samosa &
vegetable with humse dip

6.50ARABIAN HOT MAZZA

(The above Quick meals are served with only vegetable slaw &
dip)

MAIN OPTIONS

Served with steamed basmati rice & pickle

9.00SOUTHERN VEGETABLE CURRY

Served with humus ,side salad & bread

10.00GRILLED CHICKEN KEBABS

served with cucumber yogurt and spicy papad
(Vegetable option available)

12.00GULF SHRIMP BIRYANI

Served with pilaf rice & steamed vegetable

16.00STEAMED SALMON
LIGHT MEAL OPTIONS

Served with chili vinegar & light soya

7.50SESAME FRIED VEGETABLE NOODLE

Layered with shredded lettuce, tomato, cucumber, pickles &
onion topped with cheddar cheese

7.00VEGETABLE BURGER

Above prices are in Jordanian Dinars and subjected to 10% Service charge and the eligible 7%

government tax for food and non-alcoholic beverages. 10% Service charge and the eligible 16%

government tax for alcoholic beverages and soda drinks

Food allergies and intolerance: We welcome inquiries from costumers who wish to know whether

any meal contains particular ingredients



SNACKING OPTIONS

Served with ranch dip

6.00CHICKEN CORN POPS

Selective sliced cheeses served with nuts, fruits & crackers

8.00CHEESE PLATTER 

KIDS OPTIONS
5.00
4.50
6.00

CHICKEN NUGGETS 
POTATO POPS 
BEEF SLIDER

 (8 pcs)

Served with sweet chili dip

5.50VEGETABLE SPRING ROLL  (6 pcs)

Served with BBQ dip

5.50BREADED MOZZARELLA  (8 pcs)

 (2 pcs)

CHOOSE YOUR FAVORITE 7.50

Penne / Spaghetti or Fettuccini
PASTAS

Napolitana / Mushroom cream / Bolognaise or Pesto Parmesan
SAUCES

DESSERTS
6.00
4.50
4.00

SEASONAL CUT FRUITS 
BAKED CHEESE CAKE 
UM ALI 4.00
The traditional cinnamon flavored bread and milk pudding
topped with raisin & nuts

YOUR FAVORITE FLAVORS OF ICE CREAM
2.00(Vanilla, Chocolate, Strawberry, Mango) per scoop

Above prices are in Jordanian Dinars and subjected to 10% Service charge and the eligible 7%

government tax for food and non-alcoholic beverages. 10% Service charge and the eligible 16%

government tax for alcoholic beverages and soda drinks

Food allergies and intolerance: We welcome inquiries from costumers who wish to know whether

any meal contains particular ingredients



الشوربة

منكهة بالكمون وتقدم مع الليمون
5.00شوربة عدس

مرقة الخضار الطازح ورقائق الخضار والفطر
المجفف وزيت السمسم

5.00مرقة الخضار

السلطات

مزيج أوراق خضراء مع الفاصوليا الخضراء
والبروكلي، والطماطم الكرزية، الكينوا المحمص،

اللوز والعدس، يقدم مع خردل العسل

8.00سلطة الحديقة

قطع من الخيار، الجزر والطماطم والفلفل الحلو مع
الزيتون والبصل، الزبيب وجبن الفيتا، يقدم مع

صلصة التوت

7.50لين بيري

خس هش مع بارميزان مبشور، كروتون وقطع
الدجاج المشوي وصلصة القيصر

(الصلصات تقدم بجانب السلطات)

8.00سلطة القيصر مع الدجاج

الساندويشات والبرغر

صدر الدجاج المشوي مع البيض المقلي الطماطم
والخس واللحم المقدد وجبنة الشيدار مكسوة بخبز

التوست المحمص (الخيار النباتي متوفر)

8.00كلوب ساندويش

طبقات من الدجاج/ الطري  مع شرائح الخس
والطماطم ومخلل الخيار والبصل وجبن الشيدار في

خبزة البرغر بالسمسم

برغر دجاج
برغر لحم

8.00
9.00

األسعار أعاله بالدينار األردني وتخضع ل % 10 رسوم خدمة و % 7 ضريبة حكومية على الطعام
والمشروبات غير الكحولية و % 10 رسوم خدمة و % 16 ضريبة حكومية على المشروبات

الكحولية والغازية
الحساسية الغذائية؛ نحن نرحب باالستفسارات للذين يرغبون في معرفة ما إذا كانت أي وجبة

تحتوي على مكونات معينة



الخيارات السريعة

كباب الدجاج مع الخس والطماطم وجبنة البرميزان
مع صلصة القيصر تقدم مع خبز التورتيا

50.6روالت الدجاج مع جبنة البارمزان 

الوجبات األساسية

يقدم مع أرز البسمتي والمخلالت
9.00كاري الخضار

شرائح لحم البقر المنقوع مع البصل، الطماطم،
مقدم في خبز الشراك مع الطحينة والتبولة
(تقدم هذه الوجبات السريعة مع الخضار)

7.00روالت اللحم مع الطحينة والتبولة 

يقدم مع الحمص، سلطة والخبز
10.00كباب الدجاج المشوي

يقدم مع اللبن بالخيار والتوابل
12.00برياني القرديدس

(إمكانية استبدال بعض المكونات بالخضراوات)

الوجبات الخفيفة

تقدم مع بيالف األرز بالخضار المسلوقة
16.00سمك السلمون المطبوخ على البخار

تقدم مع الخل الحار وصويا صوص
7.50خضار مقلية مع السمسم والنودلز

سمبوسك الجبنة المقلي ،كبة اللحم، سمبوسك
اللحم والخضار مع الحمص للتغميس

5.60المازة العربية

األسعار أعاله بالدينار األردني وتخضع ل % 10 رسوم خدمة و % 7 ضريبة حكومية على الطعام
والمشروبات غير الكحولية و % 10 رسوم خدمة و % 16 ضريبة حكومية على المشروبات

الكحولية والغازية
الحساسية الغذائية؛ نحن نرحب باالستفسارات للذين يرغبون في معرفة ما إذا كانت أي وجبة

تحتوي على مكونات معينة



الوجبات الخفيفة

يقدم مع الخس والطماطم، مخلل الخيار والبصل،
مع جبن شيدر

7.00برغر الخضار

خيارات الوجبات الخفيفة
روالت الدجاج (8 قطع) تقدم مع صلصة الرنش 

روالت الخضار (6 قطع) تقدم مع صلصة 
الفلفل الحلو 

جبنة الموزارياال المخبوزة (8 قطع)

6.00
5.50
 
5.50

طبق من أنواع مختلفة من الجبن تقدم مع
المكسرات، الفواكه والمقرمشات

8.00طبق األجبان

وجبات األطفال
نجت الدجاج 

كرات البطاطا 
شرائح اللحم البقري (2 قطعة)

5.00
4.50
6.00

االختيار المفضل لديك
الباستا: بنه، سباغيتي او فيتوتشيني

الصلصات : نابوليتانا – فطر بالكريم – بولونيز
أو بيستو مع البرمزان

7.50

الحلويات
فاكهة الموسم

تشيز كيك مخبوز 
أم علي

6.00
4.50
4.00

مع التوست بنكهة القرفة الزبيب والمكسرات

البوظة
2.00الفانيال، الشوكوالته، الفراولةوالمانجا

األسعار أعاله بالدينار األردني وتخضع ل % 10 رسوم خدمة و % 7 ضريبة حكومية على الطعام
والمشروبات غير الكحولية و % 10 رسوم خدمة و % 16 ضريبة حكومية على المشروبات

الكحولية والغازية
الحساسية الغذائية؛ نحن نرحب باالستفسارات للذين يرغبون في معرفة ما إذا كانت أي وجبة

تحتوي على مكونات معينة



Opens daily from 12:00 until 23:00


