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Try our unique
Dynamite Shrimp







ت لمقبال ا

ديناميت روبيان

فيليه دجاج

بطاطا ودجز

أصابع الجبنة

حلقات البصل

بطاطا مقلية

بطاطا مقلية مع الجبنة

خبز فرنسي بالثوم

خبز فرنسي بالثوم والجبنة
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Appetizers

Dynamite Shrimps

Chicken Tender

Potato Wedges

Mozzarella Sticks

Onion Rings

French Fries

French Fries with Cheese

Garlic Bread Plain

Garlic Bread with Cheese

ت لسلطا ا

سلطه دجاج مشوي
شرائح دجاج، طماطم، فلفل اخضر، بصل 

احمر، خيار ، زيتون كاالماتا، خس رومين

سلطه روبيان مشوي
روبيان مشوي، طماطم، فلفل اخضر، بصل 

احمر،خيار، زيتون كاالماتا، خس رومين

سلطه تونه
تونه، طماطم، فلفل اخضر، بصل احمر،

خيار ،زيتون كاالماتا، خس رومين

سلطه جرجير
طماطم، بصل احمر، دبس رمان،

سماق ،جبنه فيتا
سلطة خضار

طماطم، فلفل اخضر، بصل احمر،
خيار، زيتون كاالماتا، خس رومين

سلطه ستيك
شرائح لحم بقري، طماطم، فلفل 

اخضر، بصل احمر، خيار،
زيتون كاالماتا، خس رومين

سلطة سيزر
صلصة سيزر، شرائح دجاج مشوي، 

جبنه بارميزان، قطع خبز محمص

سلطة يونانية
طماطم، فلفل اخضر، بصل احمر، خيار، 

زيتون كاالماتا، جبنه فيتا، خس رومي
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Salad
Options of dressing (Italian, Blue Cheese, Ranch, 

Balsamic Vinegar, Thousand Island)

Grilled Chicken Salad
Grilled chicken breast, tomato, green 
pepper, red onion, cucumber, 
Kalamata olives, Romaine lettuce

Shrimp Salad
Grilled shrimp, tomato, green 
pepper, red onion, cucumber, 
Kalamata olives, Romaine lettuce

Tuna Chunk Salad
Tuna, tomato, green 
pepper, red onion, cucumber, 
Kalamata olives, Romaine lettuce

Rocca Salad
Rocca leaves, tomato, red onion,  
dips roman, Feta cheese, sumak

Garden Salad
Tomato, green pepper, red onion, 
cucumber, Kalamata olives, 
Romaine lettuce

Steak Salad
Grilled steak, tomato, green 
pepper, red onion, cucumber, 
Kalamata olives, Romaine lettuce

Caesar Chicken
Grilled chicken, parmesan cheese,
crouton bread, Caesar dressing, 
Romaine lettuce

Greek Salad
Feta cheese, tomato, green 
pepper, red onion, cucumber, 
Kalamata olives, Romaine lettuce





ستا با

باستا بحريه
روبيان، كاليماري، محاره، جبنه بارميزان 

باستا روبيان
روبيان مشوي (مع اختيارك من 

المكونات المفضله لك)
باستا دجاج

شرائح دجاج مشوي (مع اختيارك من 
المكونات المفضله لك)

الباستا الشرقية
شرائح دجاج،خرشوف، سبانغ، زيتون 

اسود
باستا نقانق

شرائح نقانق (مع اختيارك من 
المكونات المفضله لك)

باستا البولونيز
الباستا اإليطالية التقليدية مع صلصه 

اللحم المفروم، جبنه بارميزان 
باستا شرائح لحم

فطر، ،فلفل اخضر، بصل، األعشاب 
الطازجة، جبنه بارميزان

باست االكاربونارا
قطع لحم حبش، صلصه كريمة، 

البيض، جبنه بارميزان
باستا بالريحان

شرائح دجاج، أوراق الريحان الطازج،
ثوم،زيت زيتون، جبنه بارميزان

باستا خضار
فطر، فلفل اخضر، قرنبيط اخضر، زيتون 

اسود، طماطم، بصل، جبنه بارميزان
باستا الخرشوفر

شرائح دجاج مشوي، خرشوف، فطر، 
بارميزان

باستا اجليو عليو
زيت زيتون، فطر، فلفل اخضر، ريحان

بصل، ثوم 
الزانيا

صلصه طماطم ، موزاريال، بارميزان، 
لحم بقر المفروم

Pasta

Seafood Pasta
Shrimp, Calamari, Mussel, Parmesan 
cheese

Shrimp Pasta
With your choice of 
favorite ingredients

Chicken Pasta
Grilled chicken with your choice of 
favorite ingredients

Mediterranean
Grilled chicken,  artichokes, spinach, 
black olives 

Hotdog Pasta
Hotdog with your choice of 
favorite ingredients

Bolognese Pasta
Tomato sauce, beef mince, garlic, 
herbs, Parmesan cheese

Steak Pasta
Marinated steak, mushroom, red onion, 
green pepper, garlic, Parmesan cheese

Carbonara Pasta
White creamy sauce, turkey bacon, 
Parmesan cheese

Chicken Pesto Pasta
Marinated chicken breast, basil leaves, 
garlic, olive oil, Parmesan cheese

Vegetarian Pasta
Broccoli, mushroom, tomato, onion, 
black olive, Parmesan cheese

Artichokes Chicken
Grilled chicken breast, artichoke, corn, 
spinach, Parmesan cheese

Agliolio Pasta
Olive oil, fresh garlic, fresh basil, green 
pepper, mushroom, onion

Classic Lasagna
Traditional Italian meat Lasagna
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Enjoy the choice of pasta (Spaghetti, Penne, Fusilli or Fettucceni)
with your favorite chicken, steak, shrimp, hotdog, seafood

with your choice of sauce (Arabbiata, Alfredo, Pesto, Pink Sauce)
with your choice of vegetables (mushroom, green pepper, carrot, 

broccoli, black olive, tomato, onion)

خيارات الباستا  (بيني، سباغيتي، فيتوتشيني، فاسيلي) 
خيارات المكونات (شرائح دجاج, شرائح لحم، نقانق، روبيان، بحري، خضار) 

خيارات الصلصة  (اربياتا، ألفريدو، الورديه، الريحان)
خيارات الخضار (فطر، فلفل اخضر، شرائح جزر، قرنبيط أخطر، زيتون اسود، 

بصل، طماطم)  
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Pizza

Seafood Pizza
Shrimp, calamari, Mussel, tomatoes, 
onions & cheese

Shrimp Pizza
Grilled shrimp, tomatoes, onion & 
Mozzarella cheese

Margherita Pizza
Our special tomato sauce with cheese

Pepperoni Pizza
Pepperoni & Mozzarella

Veggie Pizza
Mushroom, green pepper, tomato, black 
olive, onion & Mozzarella cheese

Superme Pizza
Pepperoni, salami, mushroom, onion, 
green pepper, black olives & extra cheese

Spinach Pizza
Comination of baby spinach with Feta 
cheese, mushroom, tomato & onion

Meat Lovers Pizza
Loaded with pepperoni, bacon, salami, 
ground beef & cheese

Spicy Chicken Pizza
Grilled chicken, mushroom, onion, 
tomato, garlic & cheese

Chicken Alfredo
Marinated chicken, cheese & 
mushroom

Pesto Chicken
Grilled chicken, mushroom, fresh basil 
topped with Mozzarella

Barbecue Chicken Pizza
Grilled chicken, barbecue sauce, green 
pepper & cheese

Mediterranean Pizaa
Grilled chicken, mushroom, tomato, 
onion & Halloumi cheese

Chicken Supreme Pizza
Grilled chicken, mushroom, onion, green 
pepper, black olive, tomatoes & cheese

Hawaiian Pizza
Bacon, pineapple, Mozzarella cheese

Artichokes Pizza
Chicken, artichokes, Alfredo sauce, 
mozzarella cheese 

ا بيتز

بيتزا بحريه
روبيان، كاليماري، المحار، بصل، 

طماطم، جبنه موزاريال

بيتزا روبيان
روبيان، طماطم، بصل، جبنه موزاريال

بيتزا مارغاريتا
جبنه موزاريال، صلصه طماطم

بيتزا بيبروني
بيبروني، جبنه موزاريال

بتيزا خضار
فطر، فلفل اخضر، زيتون اسود، 

بصل، طماطم، جبنه موزاريال
بيتزا سوبريم

بيبروني، سجق، فطر، فلفل اخضر، 
زيتون اسود، بصل ،جبنه موزاريال 

بيتزا سبانخ
فطر، طماطم، سبانغ، بصل، جبنه 

فيتا، جبنه موزاريال
 

بيتزا اللحوم
بيبروني، سجق، حبش، لحمه 

المفرومه، جبنه موزاريال
 

بيتزا دجاج حار
شرائح دجاج، فطر، بصل، طماطم، 

صلصه حاره ، جبنه موزاريال 
بيتزا دجاج ألفريدو

شرائح دجاج، فطر، صلصه ألفريدو، 
جبنه موزاريال

بيتزا الريحان
شرائح دجاج، فطر، صلصه

 الريحان، جبنه موزاريال
بيتزا دجاج باربكيو

شرائح دجاج، فلفل اخضر، صلصه 
باربكيو، جبنه موزاريال

بيتزا شرقيه
شرائح دجاج، فطر، طماطم، بصل، 

جبنه حلومي
بيتزا دجاج سوبريم

شرائح دجاج، فطر، فلفل اخضر،طماطم
بصل، زيتون اسود، جبنه موزاريال

بيتزا هاواي
لحم حبش، أناناس، جبنه موزاريال

بيتزا الخرشوف
شرائح دجاج، خرشوف، صلصه 

ألفريدو، جبنه موزاريال 

 

(Regular) OR (Thin)   (رقيق) (سميك)  أو 
Topping: Pepperoni, chicken, shrimp, mushroom, onion, tomato, spinach, hot 
pepper, garlic,  salami, black olives, Feta cheese, bacon, broccoli, hotdog, steak

خيارات المكونات :بيبروني، دجاج مشوي، روبيان ، فطر، بصل، طماطم، سبانخ، 
هالبينو ، سجق، زيتون اسود، فيتا، بيكون، قرنبيط اخضر، نقانق، ستيك 
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Stromboli
Cheese
Mozzarella cheese, Parmesan cheese,
 tomato sauce

Vegetarian
Mushroom, onion, green pepper, tomato, 
black olive & Mozzarella cheese

Meat
Loaded with pepperoni, bacon, salami, 
ground beef & cheese

Spicy Chicken
Grilled chicken, mushroom, onion, tomato, 
garlic & cheese

Supereme
Pepperoni, salami, mushroom, onion, 
green pepper, black olives & extra cheese

Manakish

Zaatar

Labnah

Labnah with Zaatar

Kashkaval Cheese

Halloumi

Cheese with Vegetable

Zaatar with Cheese

Mortadella with Cheese

لي مبو و ستر
جبنة

صلصه طماطم، جبنه موزاريال، جبنه 
بارميزان 

خضار
فطر، فلفل اخضر، زيتون اسود، بصل، 
طماطم، جبنه موزاريال، جبنه بارميزان

لحوم
بيبروني، سجق، حبش، لحمه 

المفرومه، جبنه موزاريال
دجاج حار

شرائح دجاج، فطر، بصل، طماطم، 
جبنه موزاريال

سوبريم
 بيبروني، سجق، فطر، فلفل اخضر، 

زيتون اسود، بصل،جبنه موزاريل

مناقيش

زعتر

لبنة

لبنة مع زعتر

جبنة قشقوان

حلومي

جبنة مع خضار

زعتر مع جبنة

مرتديال مع جبنة

A nourishing and delicious way to start your day

طريقة مغذية ولذيذة لبدء يومك
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الفرنسي  بالخبز  ساندويش 

فيليه ستيك
شرائح لحم بقري، فطر، بصل،

 فلفل اخضر ، مايونيز ، جبنه

دجاج مشوي
شرائح دجاج، بصل، طماطم،

 مايونيز، خس، جبنه

ديناميت دجاج
ديناميت صلصه  فطر، طماطم،

خس، جبنه

 دجاج باربكيو
شرائح دجاج، صلصه الباربكيو، 

بصل مشوي، خس 

فاهيتا دجاج
شرائح دجاج، فطر، فلفل اخضر،

بصل، جبنه

ديك رومي
شرائح الديك الرومي، مايونيز،

 طماطم، خس، جبنه

تونه
تونه البيضاء، طماطم، مايونيز،

 مخلل، خس

حلومي
شرائح حلوم، خيار، زيتون اسود،

 خس، طماطم 

ستيك بالبيض
شرائح ستيك، بيض، فطر، فلفل اخضر،

 بصل، جبنه

نقانق لحم
شرائح نقانق، كاتشب، مايونيز، خردل،

 جبنه صفراء

بيبروني 
صلصه طماطم، بيبروني، موزاريال

Sandwiches

 Philly Cheese Steak
Lean roast beef, grilled onion, bell peppers, 
sauteed mushrooms with melted chese

Grilled Chicken
Marinated grilled chicken breast topped with 
cheese, onion, tomato, mayo and lettuce

Dynamite Chicken
Dynamite sauce, mushroom, tomato and
romaine lettuce

Barbecue Chicken
Marinated chicken breast, barbecue sauce, 
grilled onion, lettuce and cheese

Chicken Fajita
Marinated chicken, onion, green 
pepper, mushroom and cheese

Turkey Breast
Slice of tender moist turkey breast, 
onion, pickles, lettuce, tomato and mayo

Tuna
Chunk white tuna, lettuce, tomato and 
pickles

Halloumi
Halloumi, cucumber, tomato, black 
olives and lettuce

Steak with Egg
Steak, eggs, mushroom, green pepper,
onion and cheese

Hotdog
Chicken hotdog, yellow cheese, Ketchup, 
mustard and mayo

Pepperoni Pizza
Pizza sauce, pepperoni and Mozzarella 
cheese

السندويشات الخبز الفرنسي (الخبز األبيض) أو (الخبز األسمر)
Subs French bread (White bread) OR (Brown bread)
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With your choice Ranch dre٤ssing or Blue cheese

اختيارك (صلصه رانش ، صلصه بلو تشيز)

Burger

Classic Burger
Lettuce, tomato, pickles, Ketchup
mayo

Double Cheese Burger
Lettuce, tomato, red onion, pickles, 
mayo

Mushroom Cheese Burger
Grilled mushroom, lettuce, 
mayo, pickles

Turkey Bacon Cheese Burger
Turkey bacon, lettuce, tomato, 
mayo

Grilled Chicken Breast Burger
Grilled chicken breast, lettuce, 
tomato, pickles, mayo

Barbecue Chicken Burger
Lettuce, tomato, red onion, cheese

Jalapeno Chicken Burger
Lettuce, tomato, cheese, jalapeno

Beef & Egg Burger
Lettuce, tomato, mayo

Fish Burger
Fish, lettuce, tomato, mayo

Wings

Barbecue Wings

Spicy Wings

Classic Wings

جر بر

كالسيك برجر
طماطم، مايونيز، مخلل،

 كاتشب، خس

برجر مزدوجة
طماطم، مايونيز، مخلل،

 كاتشب، بصل احمر، خس 

برجر بالفطر
شرائح فطر، مايونيز،

 خس

برجر مع شرائح بيكون
طماطم، مايونيز، مخلل،

 خس

برجر دجاج مشوي
طماطم، مايونيز، مخلل،

 خس

برجر دجاج باربكيو
صلصه باربكيو، بصل احمر، خس

برجر دجاج هالبينو
طماطم، مايونيز، خس

برجر لحم وبيض
طماطم، مايونيز، خس

برجر سمك فيليه
طماطم، خس، مايونيز

الدجاج اجنحه 

اجنحة دجاج بالباربكيو

اجنحة دجاج حار

اجنحة دجاج كالسيك
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Wraps

Philly Steak
Mushroom, green pepper, onion,
cheese

Turkey
Tomato, pickles, mayo, lettuce
cheese

Chicken Fajita
Fajita, mushroom, green pepper, 
onion, cheese

Veggie
Mushroom, green pepper, onion,
olives, cheese

Shrimp
Mushroom, green pepper, onion,
Mozzarella, cheese

Halloumi
Tomato, cucumber, lettuce, cheese,
black olives

Quesadilla

Cheese Quesadilla
Mozzarella cheese

Chicken Quesadilla
Grilled chicken breast, Mozzarella, 
cheese

Steak Quesadilla
Sliced steak, Mozzarella cheese

ج صا

فيليه ستيك
فطر، فلفل اخضر، بصل،

 موزاريال

لحم الديك الرومي
طماطم، مايونيز، مخلل، خس، 

موزاريال
فاهيتا دجاج

فطر، فلفل اخضر، بصل،
موزاريال

خضار مشوي
فطر، فلفل اخضر، بصل،

طماطم، زيتون اسود، موزاريال

روبيان مشوي
فطر، فلفل اخضر، بصل، موزاريال 

حلوم مشوي
طماطم، خيار، زيتون اسود، خس

يا د كسا

كاساديا بالجبن
جبنه موزاريال 

كاساديا بالدجاج المشوي
شرائح دجاج مشوي، جبنه 

موزاريال

كاساديا بالستيك المشوي
شرائح ستيك، جبنه موزاريال  

Wrap
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