
Falafel Alexandria ي محشية بالشطة والطماطم والبصل
 
فالفل اسكندران 17

 Falafel

فالفل

15

Alexander Foul (With cooked garlic, onion, tomato & chili)

ي 
 
(مع طاطم وبصل وثوم وفلفل مقلي )فول اسكندران

19.

B B Chilli Cheesy Crazy Egg served with bread, tahina )

بيض  بالجينة والفلفل

22

MESHALTET pie Mix Cheese 

 (Add AED 7 to add sausage )

ة مشلتت محشية مكس جبنة  فطير

( دراهم سجق7اضف  ) 

32

MESHALTET pie Mix Beef 

 (Add 7 Dhs to add cheese)

مشلتت مكس لحوم  فطير

( دراهم الضافة جبنة 7اضف ) 

33

MESHALTET Egyptian 

 Served with cream/Honey, suger can Honey, old chees)

ة مشلتت مرصي تقدم مع الكريمة  عسل ابيض وجبنة قديمة, عسل اسود, او القشطة /فطير

33

BB MESHALTET pie Bughasha 

 (Add Dhs 5 for more ccream & nuts)"

ة مشلتت بغاشة بالسكر والحليب  فطير

(قشطة و مكرسات زيادة/ دراهم لزيادة كريمة 5اضف ) 

30

 Big Bite combo Alexsander lever Sandwich  (with Pepsi &more  ) ي مع سلطة 
 
(مع بيبسي و  بطاطس ) كمبو كبدة اسكندران 26

 Big bite combo Alexander  Sausage  (add 5Dhs for Pepsi &more fries) ي مع سلطة 
 
(مع بيبسي و  بطاطس )سجق اسكندران 28

combo Chicken Tikka   كمبو دجاح تكا مع سلطة مع بيبسي و  بطاطس 26

Kufta combo wothi fries & salad   كفته كمبو مع سلطة مع  بيبسي وبطاطس 28

BigBite Breackfast

Sandwiches



Combo Grilled chicken

 (Add 5 AED for Chedder cheese sauce, Mushroom) وم صوص الجبنة الشير5اضف )كمبو دجاج مشوي مع بيبسي و بطاطس    ( درهم للمرسر 28

Chicken Banne

 (w/  Pepsi & fries) مخ بانية كمبة  بيبسي و بطاطس 28

Combo Big Bite Jumbo Burger

 (Add 5 dirhams for  cheddar sauce & mushroom) وم5اضف  )كمبو بيج بيت جامبو برجر فريز وسلطة  ( دراهم صوص الجبنة والمرسر 27

Combo Cheesy Pane with parcely with vege  ( Tomato, Mint, Roca or baisley ) (بقدونس طماطم وشيدر , جرجير)كمبو بانية بالجبنة مع الخضار  26

Cheesy paper Stack with Pesto sause وم  بالجبنة كمبوستيك بصوص الفلفل او المرسر 29

Cheesy Paratha   ٌ Roll  Chutney ي حار وجبنة
باراتا رول تشتن  18

Fajita Chicken Roll  (Add 5 AED for  Pepsi & upsize fries) ( دراهم للببسي وزيادة البطاطس 5اضف )فاهيتا رول دجاج  22

Fajita Beef Roll (Add 5 AED for  Pepsi & upsize fries) ( دراهم للببسي والبطاطس 5اضف  )فاهيتا رول لحم  24

Combo Lahalibo Chicken Roll  with ( Mushroom & cheese served with Fries & Pepsi) وم وجبنة يقدم مع بطاطس وبيبسي  )كمبو  دجاج سبيسي رول  (مع مرسر 23

Combo Lahalibo Menced Meet Roll ( chili sauce & cheese served with Fries & Pepsi) (مع صوص حار  وجبنة يقدم مع بطاطس  وبيبسي  )كمبو  لحم مفروم سبيسي رول 28

Halomi Cheese Saj Roll (add 3 for Zaater) ( دراهم للزعير3اضف )رول جبنة حلومي صاج  22

Zaater Roll (add 3 Dhs for cheese Or vegetable)  ة3اضف )رول زعير صاج ( دراهم للجبنة أو للخرص  20

Big Bite Roll corner



Roll Craft and Honey (add 3 Dhs For Cream) ( دراهم للقشطة 3اضف )رول صاج كرفت وعسل  22

Quinoa Salad سلطة كينوة 26

Caesar salad ر سلطة السير 
26

Tuna Salad   سلطة تونا 26

Italian Salad (Add AED 4 for Pasta topping ) ( دراهم للمكرونة 4اضف )سلطة ايطالية  20

Fatoosh فتوش 16

Rosted Mushroom With gurlic & corinder 26 سلطة فطر مشوي بالثوم والكزبرة

Roasted beef served with grilled vegetabel & salad لحم مشوي بالفرن يقدم مع خضار مشوي وسلطة 56

Grilled ،خبفش served With Quinoa or healthy Rice Sauté & salad كفتة مشوي يقدم مع كنوة او ارز صحي معخضار مشوي وسلطة 43

 Chicken Breast Grilled served with Sauté & Salad صدر دجاجة مشوي مع خضاراو ارز مشوي وسلطة 36

Grilled liver with brown rice or Sauté & Salad ي او خضار مشوي وسلطة
كبدة مشوية مع ارز بن  43٫00

Whole  Chicken Grilled served with Sauté , rice or Pasta & salad دجاجة مشوية مع خضار مشوي  وسلطة 45

grilled Fish

 Served with Sauté  & Salad سمك فيلية مشوي يقدم مع كنوة وخضار مشوي وسلطة 43

Salad



Grilled salmon served with Sauté , rice or Pasta & salad سلمون مشوي يقدم مع كنوة وخضار مشوي وسلطة 68

BB Eggplant Spicy Salad سلطة بتنجان بيج بيت 16

Labneh with Mint لبنة ونعنع 14

Feta cheese Served With PISTO & tomato (مع طماطم وبستو  )جبنة فيتا 20

kibbeh كبة باللحم 24

Samosa Cheese &  mix Meet سامبوسا جبنة بالحمة 19

French Fries بطاطس محمر 14

Baked mushroom with garlic - coriander & Mozzarella اريلال فطر مشوي بالثوم والكزبرة وجبنة مير  26

Big Bite Cheesy Fries ( with-minced meat & cheese) بطاطس بيج بايت بالجبنة واللحمة 24

Chilli mashed potato with coriander and garlic بطاطا مهروسة حارة مع ثوم وفلفل 19

sweet potato بطاطا حلوة 22

Mumbar stuffed rice With fries ممبار مع بطاطس 25

Alexander liver ي
 
كبدة اسكندران 27

Alexander sausage ي
 
سجق اسكندران 27

Half Duck with Rice Nuts & mulokhia  (نصف بطة )بط مع ارز بالخلطة والملوخية AED89.00

1/4 Duck with Rice Nuts & mulokhia  (رب  ع  )بط مع ارز بالخلطة والملوخية AED56.00

starter

Special Dishes



Big Bite Boneless half Chicken ( Potato Cubes / herbal Rice /Salad) (بطاطا مكعبات مبهرة وارز باالعشاب وسلطة)نصف دجاجة مسحب بيج بيت  AED36٫00

Big Bite Bone less whole Chicken ( Potato Cubes / herbal Rice /Salad) (بطاطا مكعبات مبهرة وارز باالعشاب وسلطة)دجاجة كاملة مسحب بيج بيت  AED52٫00

Half Roasted Chicken served w/ Rice or Pasta & salad نصف دجاجة روستوا مع ارز او مكرونة وسلطة AED36٫00

Grilled  Chicken Breast With Rice or Pasta & salad صدر دجاج مشوي مع ارز او مكرونة وسلطة AED30٫00

Cheesy Pasta 

 (AED 6 in addition Shrimp Or Chicken )

مكرونة بالجبنة

ي6)  ( درهم باإلضافة دجاج أو جمير AED18٫00

cheesy Chicken Mushroom Tajin served with Rice or fries & salad طاجن دجاج مع فطر مخبوز بالجبر  والصلصة البيضاء يقدم مع ارز او بطاطس مع سلطة AED34٫00

Turkish Shawerma Tray Beef served with Fries , Salad & Bread صنية شاورما تركي لحم تقدم مع بطاطس وسلطة وخير  AED35٫00

Turkish Shawerma Tray Chicken served with Fries , Salad & Bread صنية شاورما تركي دجاج تقدم مع بطاطس وسلطة وخير  AED33٫00

chicken Tikka

 Served Rice, Pasta or Fries & Salad

دجاج تيكا

AED33٫00 تقدم مع ارز اومكرونة او بطاطس محمرة وسلطة

Big bite Hawawshi served with Fries , Salad ي بيج بيت مع بطاطس وسلطة
حواوشر AED26٫00

2 slices Stuffed beef Roqaq or Puff Pastry With fries & salad AED30٫00 قطعتبر  رقاق او كالج باللحمة مع بطاطس وسلطة

Bashmele Tajin served With Fries & salad  طاجن باشاميل AED29٫00

fillet Fish fried or Grilled  served with Rice or fries & salad سمك فيليه مشوي او مقلي يقدم مع ارز أو بطاطس مع سلطة AED38٫00

tajin Aum Adham (  seafood) served with Rice or fries & salad يقدم مع ارز او بطاطس مع سلطة (مأكوالت بحرية )طاجن ام ادهم  AED46٫00

Tajin Amona (Spicy Okra with Meat ) served with Rice , Salad and bread مع ارز وخير  وسلطة (بمية باللحمة الحاره )طاجن امونة  AED38٫00

Rice Muammar with beef or chicken Tajeen with salad طاجن ارز معمر لحم او دجاج مع سلطة AED 27,00



Roasted Beef Served with White rice & Salad  لحم ستيك روستد يقدم مع ارز ابيض وسلطة AED52٫00

grilled Kofta served with Rice , fries and salad كوفتة مشوية مع ارز وبطاطس وسلطة AED 34

Bran Panne with fries & Salad مخ بانية مع بطاطس محمرة وسلطة AED 34

Panne Liver or grilled with frise ans salad كبدة بانية او مشوية مع بطاطس وسلطة AED36٫00

Fata  beef served with salad & rice فتة لحمة  مع شوربة AED48.00

Knuckles Tajin with rice & salad طاجن كوارع مع ارز وسلطة AED36,00

koshary ي كرسر AED22,00

Crispy Strips Chicken Meal

 Served with french fries & juice ائح مع بطاطس وعصير وجبة دجاج شر AED 22

"Mozzarella Sticks Meal 

 Served with french fries & juice

وجبة اصابع الموزاريال"

تقدم مع بطاطس مقلية و عصير  AED 22

Sausage Sandwich Meal

 Served with french fries

وجبة سوسيس 

AED18٫00 تقدم مع بطاطس مقلية

small Burger Sandwich meal

 Served with french fries & juice

وجبة برجر 

AED16٫00 تقدم مع بطاطس

Mineral Water (S) ة مياه معدنية صغير AED6.00

Mineral Water (B) ة مياه معدنية كبير AED10.00

sparkling water مياه فوارة AED12.00

Snaks  Corner

Cold Beverages



Soft drink وبات غازية مرسر AED10.00

Energy Drink وب طاقة مرسر AED20.00

Fresh orange juice عصير برتقال AED17.00

Fresh orange juice & carrot عصير برتقال  و جزر AED18.00

Lemon Mint ليمون نعناع AED15.00

Avacado Honey افوكادو بالعسل AED22.00

Milkshake (strawberry, banana, vanilla, Mango & chocholate) (فرولة / شكوالتة / فانيلية / مانجو / موز  )ميلك شيك AED18.00

Milkshake big bite ( lotus & fruites) (لوتس مع قطع فواكه)ميلك شيك بيج بيت  AED26.00

Affogato ( Oreo, cofee & Ice Cream ) (اوريو وقهوة وايس كريم)افوجاتو  AED23.00

Drink Hambana ( Mango Or Strawberry, Lotus, ice cream) وب  (مانجو او فراولة ولوتس وايس كريم)همبانا مرسر AED22.00

Ice Frappe قوه مثلجة AED14.00

Ice Mocha موكا مثلجة AED18.00

Ice Late التية مثلج AED18.00

smothy Mango ي
 
مانجو سمون AED19.00

Smothy strewberry ي فراولة
 
سمون AED22.00



plast cake chocolate with Oreo اوريو بالست شيك AED22.00

Caramelaccino كاراميلتشينو AED18.00

Hubiscus (عناب)كركدية  AED16.00

Soos عرق سوس AED14.00

(Qamer Eldeen ) Apprecot Juice (عصير مشمش)قمر الدين  AED18.00

Vemto فيمتو AED14.00

Turkish Coffee قهوة تركي 12.00

American Coffee ي
 
امريكان كوف 12.00

Espresso (S) سو صغير اكسير 12.00

Espresso (L) سو دبل اكسير 16.00

Café Late التية 17.00

Spanich late ي
 
التية اسبان 22

Mochaccino موكاتشينو 20

Cappuccino كابتشينو 17.00

Hot Beverages



Hotchocholate كاكاو 17.00

Black Tea شاي احمر 10.00

Green Tea شاي اخرص  10.00

Flavores Tea شاي اعشاب 12.00

Karak Tea كرك 12.00/8.00

Caramel Tea كراميل كرك 15.00 

Ginger orange tea pot ابريق برتقال بالجنجر 19.00

Cinnamon Tea Pot براد شاي بالقرفة 18.00

Hot Sider Tea Pot ابريق تفاح سيدر 18.00

apple cup cider ابريق شاي تفاح وقرفة وعسل 18.00

tea Late شاي التية 17

Big Bite Sahlab (with fruit ) سحلب بالفواكة 22

Sahlab سحلب 17.00

Croissant كرواسون AED12.00

Hambana (Cake, Mango, Caramel, ice cream) (كيك ومنجو وكراميل، آيس كريم)هامبانا   AED22.00

Dessert & Pasteries



Affogato (Cake with cofee &Ice Cream & oreo) ي مع اآليس كريم واألوريو)افوجاتو 
 
(كيك وكوف AED21.00

lotus Wonder caramel (Cake, Caramile, Lotus& Ice cream) AED24.00 لوتس وندر كيك وكراميل وايس كريم

Mohalabia or rice with milk مهلبية او ارز بحليب AED15.00

Baked Pudding rice ارز بحليب مخبوز AED22.00

Big bite Fruits Salad سلطة فواكة بيج بيت AED25.00

Caramel Cake served wit coffee or tea كيك الكرامل مع شاي او قهوة 26

Brownies served with coffee or tea براونير  تقدم مع قهوة او شاي 26

CinnamonوApple,  Pie كعكة قرفة او كسير او تفاح  وسكر 19.90

apple Caramel تفاح مكرمل 22

Sweet  of the day بسبوسة 22

Konafa Lotus كنافة لوتس 25

Konafa Chocolate & Oreo كنافة شكوالتة واوريو 25

Konafa Nutes كنافة بالمكرسات 22


