M A Z A H

RESTAURANT

الشوربات

SOUPS
Lentil Soup

28 AED

شوربة عدس

Onion Soup

28 AED

شوربة بصل

Mushroom Cream Soup

28 AED

شوربة كريم الفطر

Chicken Cream Soup

34 AED

شوربة كريم الدجاج

Tomato soup

28 AED

شوربة البندورة

Seafood Soup

45 AED

شوربة ثمار البحر

المقبالت الباردة

COLD APPETIZERS
Hummos with tehena

28 AED

حمص بالطحينة

Hummos beiruty

28 AED

حمص بيروتي

Mhammara

28 AED

محمرة

Mutabal

34 AED

متبل باذنجان

Baba ghanooj

28 AED

بابا غنوج

Chicken taratoor

34 AED

دجاج طرطور

Vine leaves

27 AED

)ورق عنب بالزيت (يالنجي

Shanklish

28 AED

شنكليش

Homemade chickpeas and sesame
seed paste.
Chickpeas with sesame paste,
tomatoes, pickled cucumber, parsley,
garlic and lemon.
Chili, sesame paste, pomegranate
molasses and walnut.
Homemade grilled eggplant with
yogurt and sesame paste.
Homemade grilled eggplant with green
pepper, tomato, onion, lemon, mint,
pomegranate molasses and olive oil.
Poached chicken with yogurt sauce
covered with sesame paste.

Grape leaves stuffed with rice and
vegetables, stewed with pomegranate
molasses and lemon juice.

Arabic cheese, tomato, green pepper,
parsley and olive oil.

المقبالت الساخنة

HOT APPETIZERS
Cheese sambousek (5pcs)

29 AED

)5سمبوسك جبنة (عدد

Meat sambousek (5pes)

29 AED

)5سمبوسك لحمة (عدد

Grilled kebbeh

16 AED

كبة مشوية

Fried Kebbeh

29 AED

)5كبة طرابلسية (عدد

Hummos with meat

30 AED

حمص باللحمة

Chicken liver

27 AED

Flakes of dough stuffed with cheese
Flakes of dough stuffed with meat.
A combination of meat and wheat
stuffed with mutton and pine fat and
grilled on charcoal.
A combination of meat and wheat
stuffed with mutton and pine fat, grilled
on charcoal.
Homemade chickpeas with sesame
paste and meat.
Chicken liver cooked with your choice
of: Vegetables or pomegranate
molasses or lemon and garlic.

كبدة دجاج

 خضار أو:كبدة دجاج مقلية مع إختيارك من
.دبس رمان أو ليمون وثوم

Grilled halloumi cheese

25 AED

حلوم مشوية

Soujouk

32 AED

سجق

Makanek

32 AED

نقانق

French fries

16 AED

بطاطا مقلية

Potato Harrah

26 AED

Spicy sausages sautéed with lemon or
pomegranate sauce.
Fried lamb sausages with lemon or
pomegranate sauce.

French fries with garlic, coriander sauce
and lemon.

Chicken wings

Chicken wings served spicy or with
lemon and garlic.

Spring roll (5pcs)

Vegetables cooked in soy sauce stuffed
in dough flakes.

Squid rings

Fried squid rings served with tartar
sauce.

Shrimp pane (6pcs)

Fried shrimp served with cocktail sauce.

Falafel

fried grounded chickpeas and broad
beans with vegetables and tahina.

30 AED
26 AED
39 AED
45 AED
32 AED

بطاطا حاره

بطاطا مقلية مع صلصة الكزبرة والثوم
والليمون

جوانح دجاج

جوانح دجاج تقدم حارة أو باليمون والثوم

)5سبرينغ رول (عدد

رقائق عجين محشوة بالخضار المطهي
.بصلصة الصويا

حلقات حبار

.حلقات حبار مقلية مع صلصة الترتار

قريدس بانيه

.قريدس مقلي مع صلصة كوكتيل

فالفل

الحمص المقلي والفول مع الخضار
.والطحينة

السلطات

SALAD
Fattoush

29 AED

فتوش

Rocca salad

32 AED

سلطة جرجير

Tabbouleh

29 AED

تبولة

Shepherd salad

34 AED

Cucumber, tomato, lettuce, cabbage,
watercress, thyme, rocca, onion,
radish, peppermint, lemon, vinegar,
pomegranate molasses and fried bread.
Rocca, mushroom, tomato, lemon and
olive oil.
Parsley, tomato, onion, crushed wheat,
lemon and olive oil.
Rocca, spinach, thyme, watercress,
chicken, mayonnaise and parmesan
cheese.

Armenian salad

Cucumber, tomato, green capsicum,
lettuce, onion and chili.

Caesar salad

Lettuce, chicken, croutons, dressing and
boiled eggs.

Greek salad

Cucumber, tomato, green capsicum,
black olives and feta cheese.

Seafood salad

Squid, shrimp, mussels, octopus, black
olives, tomato and iceberg.

Nizzarda salad

Tuna, green capsicum, olive, tomato,
larosa, lemon, green beans and boiled
eggs.

28 AED
36 AED
34 AED
49 AED
40 AED

سلطة الراعي

 مايونيز، دجاج، بقلة، زعتر، سبانخ،جرجير
.وجبنة بارمزان

سلطة أرمنية

ّبصل. ة، خس، فليفلة خضراء، طماطم،خيار
وفليفلة حر

سلطة سيزر

. صلصة وبيض مسلوق، كروتون، دجاج،خس

سلطة يونانية

 زيتون أسود، فليفلة خضراء، طماطم،خيار
.و جبنة فيتا

سلطة ثمار البحر

 زيتون، اخطبوط، بلح البحر، قريدس،حبار
. طماطم وخس آيسبرغ،أسود

سلطة نيزاردا

، الروسا، طماطم، زيتون، فليفلة خضراء،تونا
. فاصولياء خضراء و بيض مسلوق،ليمون

Shepherd salad

المشاوي

GRILL
Mazah mixed grill platter

Shish tawooq, tikka, kabab orfali,
chicken kabab and castalita.

Mixed grill

Shish tawouk, tikka, kabab orfali and
kabab halabi.

Mazah tikka platter

Grilled lamb tkka stewed with
mozzarella and vegetable sauce
served in pottery pot.

Mazah shish platter

Grilled pieces of Shish tawouk stewed
with mozzarella and vegetable sauce
served in pottery pot.

Kafta

Minced lamb meat with parsley, onion
and spices.

Kabab halabi

Minced mutton, pine seeds, onion,
parsley and oriental spices.

Eggplant kabab

Minced lamb with eggplant pieces.

Kabab kishkash

Minced lamb served with spicy tomato
sauce.

Kabab orfali

Minced lamb, onion, capsicum and
tomato.

Chicken kabab

Minced chicken breast with garlic and
oriental spices.

Mixed kabab

Assortment of kebab variety

Grilled chicken

Full or half char-grilled chicken served
with hot or mild sauce.

90 AED
80 AED
95 AED

85 AED
69 AED
69 AED
65 AED
65 AED
75 AED
60 AED
75 AED
95 AED
60 AED

Arayes

95 AED
75 AED
75 AED
69 AED

1kg of Mixed grill

199 AED

Lamb chops
Lamb tikka
Shish tawouk
Bread stuffed with minced lamb meat
with parsley, onion and spices.

مشاوي مازة

 كباب، كباب أورفلي، تكا،شيش طاووق
َ.دجاج وريش

مشاوي مشكلة

 كباب أورفلي وكباب، تكا،شيش طاووق
.حلبي

تكا مازة

قطع لحم ضان مشوي على الفحم
.ومطهي مع صلصة الموزاريال والخضار
.يقدم بالفخارة

شيش مازة

قطع دجاج مشوي على الفحم ومطهي مع
.يقدم بالفخارة.صلصة الموزاريال والخضار

كفتة

لحم الضان المفروم مع البقدونس والبصل
.والتوابل

كباب حلبي

 بقدونس، بصل، صنوبر،لحم ضان مفروم
.وبهارات شرقية

كباب باذنجان

.لحم ضان مفروم مع قطع الباذنجان

كباب خشخاش

لحم ضان مفروم يقدم مع صلصة
.الطماطم الحارة

كباب أورفلي

. فليفلة وطماطم، بصل،لحم ضان مفروم

كباب دجاج

صدر دجاج مفروم مع الثوم والبهارات
.الشرقية

كباب مشكل

تشكيلة من اصناف الكباب

دجاج على الفحم

فروج كامل أو نصف فروج مشوي على
.الفحم يقدم بصلصة حارة أو عادية

ريش ضان
تكا لحم ضان
شيش طاووق
عرايس
كيلو مشاوي مشكل

األسماك والبحريات

FISH & SEAFOOD
Hamour fillet

Grilled hamour fillet with mustard
sauce served with green asparagus
and roasted potato wings.

Grilled salmon

Salmon fillet served with green
capsicum sauce, cream and mashed
potatoes.

Grilled shrimp

Grilled shrimp with spicy piquant
sauce or saffron sauce and lemon
served with white rice.

Supreme fish

fish cooked with hot oriental sauce or
coriander garlic, lemon.

Sea bowl

Squid, octopus, shrimp and mussels
char-grilled served with vegetables
and balsamic sauce.

Mix Seafood Pletter

Hamour, Salmon, Shrimp, Calamari

85 AED

95 AED

99 AED

95 AED

120 AED

190 AED

Mozzarella cheese and tomato sauce.

Seafood

Squid, shrimp, octopus and mussels.

Four cheese

Brie, mozzarella, roquefort and
parmesan cheese.

Pepperoni

Sauce, mozzarella cheese, olives and
pepperoni.

Vegetables

Tomato, variety capsicum, mushroom,
olives and rocca.

Hawaii

Chicken, pineapple, cheese with
tomato sauce and sweet corn.

Chicken pizza

Chicken, capsicum, olives and
cheese.

فيليه هامور مشوي مع صلصة الخردل
والهليون األخضر يقدم مع جوانح بطاطا
.مشوية

سلمون مشوي

سلمون مشوي يقدم مع صلصة الفلفل
.األخضر والكريم والبطاطا المهروسة

قريدس مشوي

قريدس مشوي مع صلصة البيكانت
الحارة او صلصة الزعفران والليمون يقدم
.مع الرز االبيض

سمك سوبريم

مطبوخ مع صلصة شرقية ساخنة أو
.الكزبرة والثوم والليمون

فخارة البحر

 قريدس وبلح البحر تقدم، اخطبوط،حبار
مشوية على الفحم مع خضار وصلصة خل
.البلسم

مشكل المأكوالت البحرية
 كالماري,  روبيان, سالمون,هامور

البيتزا اإليطالية

I TALIAN PIZZA
Margarita

فيليه هامور

49 AED
78 AED
60 AED
59 AED
54 AED
65 AED
65 AED

مرغريتا

.جبنة موزرايال وصلصة الطماطم

ثمار البحر

. أخطبوط وبلح البحر، قريدس،حبار

اربع انواع جبنة

. ركفور وجبنة بارمزان، موزاريال،بري

بيبروني

. زيتون وبيبروني، جبنة موزاريال،صلصة

خضار

 زيتون، فطر، فليفلة مشكلة،طماطم
.وجرجير

هاواي

 جبنة مع صلصة الطماطم، أناناس،دجاج
.والذرة الحلوة

بيتزا دجاج

. زيتون وجبنة، فليفلة،دجاج

الباستا المنزلية

Homemade Pasta
Spaghetti bolognese

Minced meat with tomato sauce.

Spaghetti calabrese

Beef salami, olives, câpre, chili
pepper and tomato sauce.

Tagliatelle alfredo

Chicken, fresh mushroom, cream
and parmesan cheese.

Fuseli carbonara

Veal bacon, fresh cream, egg yolk
and parmesan cheese.

Penne all’arrabbiata
Tomato sauce with chili.

Meat lasagna

Minced meat with tomato, bachamel
sauce and parmesan cheese.

Seafood Pasta

Served with white tomato sauce.

65 AED

70 AED

75 AED

70 AED

55 AED

75 AED
75 AED

Italian rice cooked with porcini
mushroom, mascarpone and
parmesan cheese.

Risotto seafood

Italian rice, shrimp, octopus,
mussels and squid.

Risotto bresaola

Italian rice, bresaola and parmesan
cheese.

سباغيتي كاالبريسي

 فليفلة حره، الكبر، زيتون،سالمي عجل
. وصلصة الطماطم

تغليتيلي االفريدو

. كريم وجبنة بارمزان، فطر طازج،دجاج

فوزيلي كربونارا

 صفار، كريم فريش،لحم عجل مقدد
.البيض وجبنة بارمزان

بيني ارابياتا

.صلصة الطماطم مع فليفلة حرة

الزانيا لحم

 صلصة،لحم مفروم مع الطمامطم
.الباشاميل وجبنة بارمزان

باستا المأكوالت البحرية
.تقدم مع الصلصة الطماطم

ريزوتو

Risotto
Risotto mushroom

سباغيتي بولونيز

لحم مفروم مع صلصة الطماطم
.

69 AED

95 AED

75 AED

ريزوتو بالفطر

،رز إيطالي مطهو مع فطر البروسينيي
.جبنة ماسكربوني وجبنة البارمزان

ريزوتو ثمار البحر

 بلح البحر، اخطبوط، قريدس،رز إيطالي
.وحبار

ريزوتو بلحم العجل المقدد

 لحم عجل مقدد وجبنة،أرز إيطالي
.البارمزان

المطابخ العالمية

INTERNATIONAL
Grilled veal fillet with your choice of:
Black pepper sauce: Black capsicum,
meat juice and cream.
Mushroom: Fresh mushroom, meat
juice and cream.
Herbs: Dill, tarragon and cream.
Roquefort cheese: Roquefort cheese,
cream and walnuts.

Steak diane

Onion, fresh mushroom,
worcestershire sauce, dijon mustard
and cream.

Saltimbocca

Slices of veal and smoked turkey with
sage served with tomato sauce and
mashed potato.

Escalope milanese

Fried beef steak, tomato sauce and
cheese served with pasta.

Chicken venice

Grilled chicken breast with veal
salami slices and avocado sauce
served with mashed potatoes.

Escalope monseigneur

Fried slice of chicken and sauce
béchamel, fresh mushroom and
cheese served with pasta.

Chicken a la crème

Grilled chicken breast with green
ginger sauce, fresh mushroom and
cream. Served with baked potato
wings or mashed potatoes.

Fajita

Fajita chicken, veal, shrimp served
with cooked vegetables.

115 AED

 مرقة اللحمة، فلفل أسود:صلصة بوافر
.وكريم
. مرقة اللحمة وكريم، فطر طازج:فطر
. طرخون وكريم، شومار: أعشاب
 كريم، جبنة ركفور الفرنسية:ركفور
.وجوز

105 AED

105 AED

90 AED

78 AED

78 AED

78 AED

75 AED
95 AED
100 AED

Chicken beryani

chicken with rice and beryani
sauce served with yogurt salad.

: فيليه عجل مشوي مع اختياركم من الصلصات

60 AED

ستيك ديان

، صلصة رسيستيرشاير، فطر طازج،بصل
.خردل ديجون وكريم

سالتيمبوكا

شرائح من لحم العجل ولحم الديك
الرومي المدخن مع الميرامية تقدم مع
.صلصة طماطم وبطاطا مهروسة

إسكالوب ميالنيز

شريحة لحم عجل مقلية مع صلصة
. تقدم مع الباستا.طماطم وجبنة

دجاج فينسيا

صدر دجاج مشوي مع شرائح من سالمي
 يقدم مع،العجل مع صلصة األفوكادو
.البطاطا المهروسة

إسكالوب مونسينيور

،شريحة دجاج مقلية مع صلصة بيشاميل
. يقدم مع الباستا،فطر طازج وجبنة

دجاج االكريم

صدر دجاج مشوي مع صلصة الزنجبيل
 يقدم مع. فطر طازج وكريم،األخضر
جوانح البطاطا المشوية أو البطاطا
.المهروسة

فاهيتا

 قريدس تقدم مع، لحم،فاهيتا دجاج
.الخضار المطهية

برياني دجاج

دجاج مع األرز وصلصة البرياني يقدم مع
الزبادي و السلطة

السندويش

SANDWICHES
Mazah Chicken sandwich

Chicken, mozzarella cheese, lettuce,
tomato, pickles and mayonnaise.

Mazah Steak sandwich

Beef steak, mozzarella cheese,
lettuce, tomato, pickles and
mayonnaise.

54 AED

59 AED

ساندويش دجاج

، طماطم، خس، جبنة الموزاريال،دجاج
.مخلل ومايونيز

ساندويش ستيك

، خس، جبنة الموزاريال،عجل ستيك عجل
. مخلل ومايونيز،طماطم

Kabab sandwich

42 AED

سندويش كباب

Shish tawooq sandwich

39 AED

سندويش شيش طاووق

Tikka sandwich

46 AED

سندويش تكا

Beef burger

44 AED

برغر لحم

tomato, lettuce, onion, pickles and
cheese.

،  بصل،  خس،  طماطم،لحم البقر
مخلالت و جبن

Chicken burger

38 AED

برغر دجاج

Chicken Strips

34 AED

أصابع دجاج مقلية

Chicken Shawarma

Sandwich
Plate

30 AED
60 AED

ساندويش

شاورما دجاج

صحن

Mazah Chicken sandwich

العصائر الطازجة

FRESH JUICES
Mango

30 AED

مانجو

Watermelon

30 AED

بطيخ

Melon

30 AED

شمام

Orange

30 AED

برتقال

Lemon

30 AED

ليمون

Pineapple

30 AED

أناناس

Strawberry

30 AED

فراولة

Green apple

30 AED

تفاح أخضر

Tomato

30 AED

طماطم

Kiwi

30 AED

كيوي

Pomegranate

30 AED

رمان

Avocado

30 AED

افوكادو

Banana with milk

30 AED

موز مع الحليب

Lemon with mint

30 AED

ليمون بالنعناع

