


Food with Authenticity
 
The ancient city of Aleppo prides itself on having the best cuisine in the Middle East. This very           
special kitchen enjoys tempting varieties that meet every taste, starting from the Mezzah                       
(appetizers) that are made from healthy ingredients with mouthwatering seasonings, while 
its main dish selections are made with impressive care and attention to details, such as 
the Kebbeh, Kebab, Yebraq and others while maintaining the exquisite flavors. The sweets 
on the other hand represent a rich assortment of sugary pastries, nuts ornaments, unique
stuffing and many forms of culinary authentic arts.
 
The food of Aleppo is an excellent oriental experience that attracts gourmands across the 
globe, so don’t miss it out!

نكهة األصالة
 

تفخر المدينة العريقة حلب بقائمة مأكوالتها األفضل على مستوى الشرق األوسط، حيث يتمتع هذا المطبخ 
الخاص بتنوع شهي يلبي كل ذوق، بدءًا من المازات الشهية المحّضرة من مكونات طازجة وتتبيالت لذيذة، 
العنب  وورق  والكبة  الكباب  مثل  الواضحة  والدقة  بالتفاصيل  بالغ  باهتمام  تحظى  التي  الرئيسية  األطباق 
الغنية  الخيارات  من  مجموعة  تمثل  التي  الحلويات  إلى  إضافة  المميزة،  بالنكهات  االحتفاظ  مع  وغيرها 

بالمكسرات والقطر والحشوات الفريدة.
 

مأكوالت حلب تجربة شرقية بامتياز تجذب محبي الطعام الرائع حول العالم، فاحرص على أال تفوتك!



All above prices are subject to 10% service charge and 16% sales tax
Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

Cold Mezeh                                                                   مازات باردة

Kebbeh Nayeh                                                                             JD 6.000
Raw Minced Fresh Lamb Meat with Crushed Wheat and Halaby Spices
served with Garlic Dip and Onions

6,000 دينار             كبة نية
لحم خاروف طازج مفروم مع البرغل والتوابل الحلبية

ويقدم مع البصل وصلصة الثوم

Habra Nayeh                                                                                JD 6.000
Raw Minced Lamb Meat with Spices, served with Garlic Dip and Onions

6,000 دينار             هبرة نية
لحم خاروف طازج مفروم مع التوابل الحلبية

ويقدم مع البصل وصلصة الثوم

Chicken Taratour Salad                                                               JD 5.000
Taratour Salad with marinated Chicken Fillet

5,000 دينار             دجاج مع الطرطور
سلطة دجاج بالتوابل  تقدم مع  صلصة الطحينية والليمون

Labneh Maez (V)                                                                          JD 5.000
Baladi Goat Labneh

5,000 دينار            لبنة ماعز
لبنة الماعز البلدية مع زيت الزيتون 

Tabouleh (H+V)                                                                             JD 4.500
Parsley, Tomato, Crushed Wheat, Lemon and Olive Oil

4,500 دينار             تبولة
بقدونس ، بندورة ، برغل ، ليمون وزيت زيتون وتوابل

Fatouch “Halaby” (H+V)                                                              JD 4.500
Salad Topped with Fried Arabic Bread and Moujedaleh Cheese

4,500 دينار             فتوش حلبي
سلطة خضار طازجة مع السماق وعصير الليمون وزيت الزيتون

 والخبز المقلي والجبنة المجدلة الحلبية 

H = Healthy, V = Vegetarian



جميع األسعار المذكورة أعاله تخضع لرسوم الخدمة 10 ٪ و ضريبة المبيعات 16 ٪ 
يرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساسية اتجاه الطعام

Vegetable Crudité (H+V)                       JD 4.000
Garden Lettuce with Vegetables and Almonds

4,000 دينار             جاط خضار
خضار طازجة تقدم مع اللوز

Yalanji Moshakal (H+V)                                                               JD 4.000
Stuffed Zucchini and Vine Leaves

4,000 دينار             يلنجي مشّكل
كوسا مع ورق عنب محشي

Warak Enab (H+V)                                                                        JD 4.000
Stuffed Vine Leaves

4,000 دينار             ورق عنب
ورق عنب بالزيت 

Lamb Spleen “Harrah Style”                                                        JD 4.000
Oven braised Lamb Spleen with Chili and Fresh Herbs

4,000 دينار             طحاالت حارة     
طحاالت خاروف طازجة بالصلصة الحارة ومشوية بالفرن

Hommos “Beiruty” (V)                                                                  JD 3.500
Puree of Chickpeas with Garlic, Lemon, Parsley and Tahina Sauce

3,500 دينار            حمص بيروتي
حمص على الطريقة اللبنانية مع الثوم والليمون والبقدونس

Moutabel (V)                                                                                 JD 3.500
Eggplant Puree with Tahina Sauce

3,500 دينار            متبل
الباذنجان المشوي عالفحم مع الطحينية والتوابل

Fatouch (H+V)                           JD 3.500
Salad Topped with Fried Arabic Bread

3,500 دينار             فتوش
سلطة خضار طازجة مع السماق وعصير الليمون وزيت الزيتون والخبز المقلي

H = Healthy, V = Vegetarian



All above prices are subject to 10% service charge and 16% sales tax
Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

Rocca With Onion And Sumac (H+V)                                         JD 3.500
Rocca Leaves Topped with Onions and Sumac

3,500 دينار            سلطة الجرجير
أوراق الجرجير, حلقات البصل, عصير الليمون, زيت الزيتون, سماق, توابل

Armaneyeh Salad (H+V)                                                              JD 3.500
Mixed Salad with Spicy Dressing

3,500 دينار            سلطة أرمنية
سلطة أرمنية مشّكلة مع صلصة حارة 

Baba Ghanouj (V)                                                                        JD 3.500
Grilled Eggplant with Vegetables 

3,500 دينار            بابا غنوج
باذنجان مشوي عالفحم مع الخضار والتوابل

Shanklish (V)                                                                                 JD 3.500
Dried Goat Cheese with Tomato, Onions and Thyme

3,500 دينار            شنكليش
جبنة الماعز مجففة مع الطماطم والبصل والزعتر والتوابل 

Madfauneh Batenjan (V)                                                             JD 3.500
Fried Baby Eggplant with Spicy Sauce and Taratour

3,500 دينار            مدفونة باذنجان 
الباذنجان الصغير المقلي مع صلصة حارة وصلصة الطحينية والليمون 

Hommos Shahba (V)                    JD 3.500
Puree of Chickpeas with Tahina Sauce 

3,500 دينار            حمص الشهباء
الحمص الحلبي مع الطحينية

Fasolia Bil Zait (V)                                                                          JD 3.500
Green Beans with Olive Oil and Garlic

3,500 دينار            فاصوليا بالزيت
فاصوليا خضراء طازجة مطبوخة مع زيت الزيتون والثوم والتوابل 

H = Healthy, V = Vegetarian



جميع األسعار المذكورة أعاله تخضع لرسوم الخدمة 10 ٪ و ضريبة المبيعات 16 ٪ 
يرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساسية اتجاه الطعام

Bamia Bil Zait (V)                                                                           JD 3.500
Okra with Olive Oil

3,500 دينار             بامية بالزيت     
بامية خضراء طازجة مطبوخة مع زيت الزيتون والثوم والتوابل

Fried Vegetables “Taratour” (V)                                                  JD 3.500
Fried Eggplant, Marrow topped with Taratour Sauce

3,500 دينار             خضار مقلية مع الطرطور  
باذنجان وكوسا مقلية تقدم مع صلصة الطحينية والليمون

Halaby Olives (V)                                                                         JD 3.500
Green Olives stuffed with Carrots and Chili Shatta

3,500 دينار             زيتون حلبي  
زيتون حلبي اخضر مع الجزر والشطة الحلبية وزيت الزيتون

Beetroot Moutabel (V)                                                                 JD 3.500
Beetroot Puree with Tahina Sauce

3,500 دينار             متبل شمندر
شمندر مهروس مع الطحينية والليمون 

Mouhammara  (V)                                                                        JD 3.000
Breadcrumbs with Spicy Sauce and Walnuts

3,000 دينار             محمرة
فتات الخبز )القرشلة( مع التوابل الحلبية الحارة والمكسرات

Kabis (V)               JD 3.000
Mixed Pickles

3,000 دينار            كبيس
مخلالت مشكلة 

Al Kebbeh                                                                  الكبة

Kebbeh Hamees/ Traboulsiyeh (4 Pieces)                                JD 4.000
Fried Kebbeh Stuffed with Meat and Pine Nuts

4,000 دينار            كبة حميص طرابلسية )4 حبات(
كبة مقلية محشوة باللحم والصنوبر

H = Healthy, V = Vegetarian



All above prices are subject to 10% service charge and 16% sales tax
Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

Kebbeh Mabroumeh (4 Slices)                                                   JD 4.000
Rolled Kebbeh Stuffed with Lamb Meat and Pistachio Nuts

4,000 دينار             كبة مبرومة )4 شرحات(
كبة مبرومة محشوة باللحم والفستق الحلبي

Kebbeh Meshweyeh (4 Pieces)                                                 JD 4.000
Grilled Kebbeh Served with Lemon

4,000 دينار             كبة مشوية )4 حبات(
كبة مشوية عالفحم تقدم مع الليمون

Kebbeh Sajeyeh (4 Pieces)                                                        JD 4.000
Kebbeh Stuffed with Lamb and Pistachio

4,000 دينار             كبة صاجية )4 حبات(
كبة دائرية محشوة بلحم الخاروف والفستق الحلبي

Hot Mezzeh                                                          المازات الساخنة

Ma’jouka (4 Pieces)                                                                    JD 6.500
Lamb Kofta Stuffed with Green Pepper, Pistachio and Cheese

6,500 دينار             معجوقة )4 حبات(   
لحم الخاروف المفروم المشوي محشوة بالجبن والخضار والفستق الحلبي

Hommos Bil Lahme                                                                       JD 6.500
Chickpeas Puree Topped with Lamb Fillet Cubes

6,500 دينار            حمص باللحمة 
حمص  مع لحم الخاروف المقطع 

Fresh Lamb Makanek                                                                   JD 6.000
Grilled Lamb Sausages with Grenadine Honey Sauce

6,000 دينار            مقانق غنم
مقانق الغنم الطازجة مع التوابل ودبس الرمان

Chicken Liver with Dips Al Roman                                              JD 6.000
Saute’ with Onion and Garlic and Grenadine Honey

6,000 دينار             كبدة دجاج مع دبس الرمان
كبدة دجاج طازجة مقلية مع البصل والثوم وتقدم مع دبس الرمان



جميع األسعار المذكورة أعاله تخضع لرسوم الخدمة 10 ٪ و ضريبة المبيعات 16 ٪ 
يرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساسية اتجاه الطعام

Chicken Liver with Lemon                                                            JD 6.000
Sauté’ with Onion and Garlic and Lemon Juice

6,000 دينار             كبدة دجاج مع الليمون
كبدة دجاج طازجة مقلية مع البصل والثوم ومطفاة بعصير الليمون

BBQ Grilled Halloum Cheese (4 Pieces)                                    JD 5.500
Grilled Halloumi Cheese, Charcoal Flavored

5,500 دينار            جبنة حلوم مشوي )4 حبات(
جبنه حلوم مشوية عالفحم

Toushka (4 Pieces)                                                                       JD 5.500
Grilled Arabic Bread Stuffed with Lamb and Cheese

5,500 دينار            توشكا )4 حبات(  
خبز عربي مشوي محشو باللحم والجبن

Lafaef Sojouk (4 Pieces)                                                              JD 5.000
Fried Arabic Bread Rolls with Sausage

5,000 دينار             لفائف سجق )4 حبات(
خبز عربي مقلي محشو بالسجق والتوابل

Arayes Maria (4 Pieces)                                                               JD 5.000
Grilled Arabic Bread Stuffed with Spicy Meat

5,000 دينار             عرايس ماريا )4 حبات(
خبز عربي مشوي عالفحم محشو باللحم والبهارات الحارة

Grilled Chicken Wings                                                                  JD 5.000
Marinated with Chili Shatta Halaby

5,000 دينار             جوانح دجاج مشوية
جوانح دجاج منقوعة بالتوابل الحلبية ومشوية عالفحم

Potato Moutabak (V)                                                                   JD 4.000
Halaby Spiced Potatoes

4,000 دينار            مطبق البطاطا على الطريقة الحلبية
بطاطا بالتوابل على الطريقة الحلبية

H = Healthy, V = Vegetarian



All above prices are subject to 10% service charge and 16% sales tax
Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

Mushroom “Mufaraka” (V)                                                          JD 4.000
Champignons with Sweet Pepper and Onions Aleppo Style 

4,000 دينار             مفركة الفطر
مفركة الفطر مع البصل والفلفل الحلو على الطريقة الحلبية

Cheese Rakakat (4 Pieces)                                                         JD 4.000
Fried Fillo Pastry Stuffed with Circassian Cheese

4,000 دينار             رقائق بالجبن )4 حبات(
عجينة الرقائق المقلية محشوة بالجبنة الشركسية

Soups                                                                     الشوربات

Lentil Soup (V)                                                                               JD 4.000
Served with Croutons and Lemon

4,000 دينار             شوربة عدس
تقدم مع الخبز المحمص وشرحات الليمون

Chicken Soup (H)                                                                         JD 4.000
Chicken Vermicelli Soup with Seasonal Vegetables

4,000 دينار             شوربة شعيرية بالدجاج
شوربة شعيرية مع الدجاج والخضار

Tagines Specials                                          أنواع الطاجن

Gulf Shrimps Cooked in a Spicy Tomato Sauce                      JD 15.000

 15,000 دينار            طاجن الجمبري مع صلصة الطماطم الحارة

Lamb Chops and Potatoes (4 Pieces)                                      JD 14.000

14,000 دينار            طاجن ريش الخاروف بالبطاطا والبندورة )4 ريش(

Lamb Kofta Cooked in Tahina Sauce                                      JD 11.000

11,000 دينار             طاجن كفتة  مع البطاطا والطحينية

Tender Chicken with Onions and Oregano                            JD 11.000

11,000 دينار             طاجن  فتايل الدجاج مع البصل والزعتر وعصير الليمون

All our Tagines are Served with Your Choice of Rice or French Fries
جميع الطواجن تقدم مع اختيارك من األرز أو البطاطا المقلية



جميع األسعار المذكورة أعاله تخضع لرسوم الخدمة 10 ٪ و ضريبة المبيعات 16 ٪ 
يرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساسية اتجاه الطعام

From The Grill                                                  على الفحم

Grilled Jumbo Shrimp (4 Pieces)                                               JD 20.000
Marinated Grilled (U10) Size Shrimp, Served with “Harrah” Sauce

20,000 دينار            قريدس الجامبو عالفحم )4 حبات(
قريدس حجم كبير بالتوابل الحلبية مشوي عالفحم  ويقدم مع الصلصة الحارة

Whole Grilled “Dennis” Fish                                                       JD 17.000
(500 grams) of Fresh Sea Bream, Charcoal Grilled, Served with
“Harrah” Sauce

17,000 دينار             سمك الدنيس
سمكة دنيس كاملة )500 غرام( منقوعة بالتوابل ومشوية عالفحم  وتقدم مع 

الصلصة الحارة

Grilled Fillet Of Hammour                                                           JD 15.000
BBQ flavored fresh Fish Fillet served with Dill Veloute’ Sauce

15,000 دينار             فيليه سمك الهامور
 فيليه هامور منقوع بالتوابل مشوي عالفحم  ويقدم مع صلصة الشبت والليمون

Aleppo Mixed Grill                                                                     JD 15.000
Kebab Halaby (2 Skewers), Shokaf (1 Skewer), 
Shish Taouk (1 Skewer) and Lamb Chop (1 Piece)

15,000 دينار            مشاوي حلبية مشّكلة
كباب حلبي )2 سيخ( , شقف )1 سيخ(  شيش طاووق )1 سيخ( , ريش خاروف )1 قطعة(

Kastaletta (4 Pieces)                                                                  JD 15.000
Grilled Lamb Chops

15,000 دينار            كستليتة )4 ريش(
ريش الخاروف الطازج بالتوابل الحلبية

Shokaf (2 Skewers)                                                                     JD 12.000
Grilled and Marinated Lamb Cubes

12,000 دينار            شقف )2 سيخ(
مكعبات لحم الخاروف الطازج بالتوابل الحلبية 



All above prices are subject to 10% service charge and 16% sales tax
Kindly let us know if you have any allergies or intolerance

Shish Taouk (2 Skewers)                                                            JD 11.000
Grilled and Marinated Chicken Cubes on Skewer

11,000 دينار             شيش طاووق )2 سيخ(
مكعبات الدجاج بالتوابل الحلبية

“Farrouj” Grilled Baby Chicken                                                 JD 11.000
Grilled Boneless Baby Chicken

11,000 دينار             فروج عالفحم
نصف فروج مشوي عالفحم بالتوابل الحلبية

Kebab Halabi  (4 Skewers)                                                        JD 10.000
Grilled Minced Meat

10,000 دينار             كباب حلبي )4 سياخ(
لحم الخاروف الطازج المفروم مع التوابل الحلبية

Kebab Khushkhash (4 Skewers)                                                JD 10.000
Minced Lamb Meat, Tomato, Onion and Spicy Tomato Sauce

10,000 دينار             كباب خشخاش )4 سياخ(
لحم الخاروف الطازج المفروم مع التوابل الحلبية يقدم مع صلصة البندورة الحارة

Kebab “Izmir” (4 Skewers)                                                         JD 10.000
Minced Lamb Meat, Pistachio, Cheese and Red Pepper

10,000 دينار             كباب ازميري )4 سياخ(
 لحم الخاروف الطازج المفروم مع التوابل الحلبية والفستق الحلبي والجبنة

All Grill items are served with Vegetables, Potatoes or Rice
جميع االطباق من المشوى تقدم مع الخضار واختيارك من األرز أو البطاطا



جميع األسعار المذكورة أعاله تخضع لرسوم الخدمة 10 ٪ و ضريبة المبيعات 16 ٪ 
يرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساسية اتجاه الطعام

Desserts                                                                                      الحلويات

Osmaleyeh                                                                                    JD 6.000
Soft Knafa Dough with Keshtah

6,000 دينار             عصملية
عجينة الكنافة المحشوة بالقشدة الطازجة

Mohalabeyeh Bil Asal                                                                  JD 6.000
Served with Pistachio and Honey

6,000 دينار             مهلبية بالعسل
مهلبية الحليب الطازج تقدم مع العسل والفستق الحلبي

Assorted Arabic Sweets                                                               JD 6.000

6,000 دينار             حلويات عربية مشّكلة
طبق مشّكل من الحلويات العربية 

Um Ali                                                                                             JD 6.000
With Pistachio and Cream

6,000 دينار             أم علي
مع الفستق الحلبي والكريمة الطازجة )تقّدم ساخنة(

“Gianduja” Chocolate Minus                                                      JD 6.000
Hazelnut Flavored Chocolate Mousse Stuffed with Crème Brûlée

6,000 دينار             موس الشوكوالتة 
موس الشوكوالتة الفاخرة بطعم البندق والكاراميل

Cold Blueberry Cheesecake                                                       JD 6.000

6,000 دينار             كعكة الجبنة )تشيز كيك( 
كعكة الجبنة الباردة وتقدم مع صلصة التوت

Fresh Fruit Cuts (H+V)                                                                    JD 6.000
Seasonal Fresh Fruits

6,000 دينار             فواكه مقّطعة 
فواكه موسمية مقّطعة 

Assorted Ice Cream                                                                     JD 6.000
3 Scoops of Swiss Premium Ice Cream
Chocolate, Vanilla and Strawberry

6,000 دينار             مثلجات )آيس كريم( 
3 كرات من البوظه السويسرية حسب اختيارك من النكهات

ڤانيال , فراولة وشوكوالتة 


