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welcome
أهـــال وســهــالً

ي 
ن أشهر الأطباق ال�ت ي ودقة اختياره من ب�ي

ي الذي يتفرد بإسلوبة الرا�ت
يرحب بكم مطعم زيتينيا، المطعم اللبنا�ن
ق الأوسط. تمتاز بها المائدة اللبنانية وال�ش

ولأن تجربة الطعام ل بد وأن تكون ممتعة فإننا نقوم بانتقاء أفضل المكونات الطازجة بينما يتم اختيار أفخر 
أنواع الأعشاب والبهارات من قلب لبنان ومن دول حوض البحر المتوسط، لنعد أطباقاً بالطريقة التقليدية، بينما 

ي تعكس بدورها رفاهية وأصالة الأطباق اللبنانية.
ي تطوير قائمة طعامنا ال�ت

ن رئيس الطهاة لدينا �ن تف�ن

بالسلطات  ومروراً  المزة  أطباق  من  ابتداًء  زيتينيا  مطعم  أطباق  تفاصيل  كافة  تحب  حواسك سوف  وأن  لبد 
بأي تجربة  الذي ستشعر به ل يقارن  الشهية، فالدلل  الرئيسية  الطرية والأطباق  اللحوم  إىل  الطازجة وصولً 

عداد كلها عنارص ل� ل يمكن اكتشاف خفاياه. طعام سابقة. صفوة الختيار، بساطة الطعم، وحرفية الإ

Welcome to Zaytinya, where we serve the finest Lebanese and Middle-Eastern 
cuisine in an ambience designed to enhance the pleasure of dining.

We want you to experience the authentic taste that Lebanese cuisine is famous 
for, this is why we source our herbs and spices directly from Lebanon and other 
parts of the Middle East. Our Master Chefs have developed a menu that captures 
the distinct and rich flavours of Lebanese cooking.

From our fresh mezzes, salads and our succulent meats and aromatic main 
courses through to our delightful desserts, we will take your taste buds on a 
magical journey through the flavours of Lebanon.
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daily specials الأطباق اليومية الخاصة
Sunday
Kafta w Patata Bil Sayniyeh  (V)  52
Baked lamb kafta, potatoes, drizzled with tomato sauce & 
served with vermicelli rice

Monday
Koussa Bil Labane (N)  52
Baby marrow stuffed with minced lamb cooked
in yoghurt

Tuesday
Dajaj w Patata Bil Sayniyeh (N) 52
Oven baked chicken breast with potato slices & lemon 
garlic sauce

Wednesday
Koussa Warak Enab (N)   52
Baby marrow, vine leaves stuffed with minced 
lamb & rice, served with yoghurt

Thursday
Kebbeh Shish Barak (N)  52
Lamb kebbeh, Arabic ravioli in creamy yoghurt 
sauce & pine nuts

Saturday
Moloukhieya Dajaj (N)   52
Moloukhieya leaves ragout topped with roasted 
chicken breast served with vermicelli rice 

Oriental lamb (N)   52
Braised lamb served with oriental rice & brown sauce

االحد 
٥٢ كفتة وبطاطا بالصينية )ن( 

ائح بطاطا وبندورة مخبوزة بالفرن بصلصة البندورة تقدم كفتة لبنانية، �ش
ية مع الرز بالشع�ي

ن االثن�ي
٥٢ ن )م(  كوسا بالل�ب

ن كوسا محشية لحمة مفرومة، وتوابل لبنانية مطبوخة بالل�ب

الثالثاء
٥٢ دجاج وبطاطا بالصينية )م( 

ائح بطاطا مطبوخة بالفرن مع صلصة الثوم والحامض صدر دجاج، �ش

االربعاء
٥٢ كوسا ورق عنب )م( 

) ن ي باللحمة المفرومة والرز تقدم مع الل�ب
)كوسا ورق عنب مح�ش

الخميس
٥٢ كبة شيش برك )م( 

ية( ن تقدم مع الرز بالشع�ي )كبة وعجينة الشيش بر ك محشية ومطبوخة بالل�ب

الجمعة
٥٢ ملوخية دجاج )م( 

ية و الصلصات الخاصة( )يخنة الملوخية والدجاج تقدم مع الرز بالشع�ي

٥٢ ي متوفر يومياً )م( 
�ت طبق الخروف ال�ش

ي والصلصة البنية(
�ت )فخذ غنم محمر بالفرن يقدم مع الرز ال�ش

ن   )م( مك�ات )ن( للنابتي�ي
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soups & salads
Soups
Traditional Harira Soup (N)   24
Lamb broth, chickpeas, tomato & green lentil 

Seafood Soup (N)  28
Prawns, mussels, calamari & fish cubes in seafood broth 

Arabic Lentil Soup (V)   22
Purée of red lentils, onion & garlic served with
toasted Arabic bread

Salads
Zaytinya Salad (V)   24
Handpicked rocket leaves, lettuce, zaatar leaves  
with cheese

Beetroot & Rocket Salad (V)   22
Beetroot, rocket leaves, onion & olives 

Caesar Salad (V)  28
Romaine lettuce, sundried tomato & zaatar crouton

Fattoush (V)  24
Tomato, cucumber, olive oil, & pomegranate molasses  
with toasted Arabic bread

Greek Salad (V)  24
Tomato, cucumber, green capsicum, olives, 
lettuce & feta cheese 

Zaytinya Labneh Salad (V)   24
Tomato, cucumber, olive, dry mint with labneh 

Tabouleh (V)  24
Chopped parsley, mint, tomato, crushed wheat  

الشوربات والسلطات
الشوربات

٢٤ شوربة الحريرة التقليدية )م( 
، مرق لحم الخروف وصلصة البندورة الطازجة حمص، عدس أخ�ن

٢٨ شوربة ثمار البحر )م( 
مرقة السمك تقدم مع قطع من السمك، حبار، كاليماري و الربيان

 ٢٢ شوربة عدس عربية )ن( 
عدس أحمر مهروس مع البصل والثوم 

السلطات
  ٢٤ سلطة زيتينيا )ن( 

، بصل متبلة بالسماق، جبنة، زيتون وصلصة الحامض ي
، خس، زع�ت لبنا�ن جرج�ي

٢٢ سلطة الجرج�ي والشمندر )ن( 
، زيتون، بصل متبلة بالسماق وصلصة الحامض شمندر، جرج�ي

 
٢٨ ر )ن(  ن سلطة س�ي

سلطة قي� التقليدية تقدم مع طماطم مجففة وزع�ت كروتون
 

٢٤ فتوش )ن( 
ن محمص وصلصة زيت  خيار، بندورة، خليط من الخضار الطازجة،خ�ب

 الزيتون، حامض ودبس الرمان 

٢٤ سلطة اليونانية  )ن(  
اء، خس،زيتون، قطع من جبنة فيتا وصلصة اللأوريغانو خيار، بندورة، فليفله خ�ن

٢٤ )ن( سلطة لبنة زيتينيا  
خيار، بندورة،زيتون، نعنع يابس و ثوم

 ٢٤ تبولة )ن( 
 بقدونس مفروم ناعم، بندورة ،نعنع،بصل،برغل متبلة بزيت

 الزيتون وعص�ي الحامض
 

ن   )م( مك�ات )ن( للنابتي�ي
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cold mezze
Kishkki (V/N)  18
Homemade yoghurt cheese with crushed wheat, onion,
walnuts & mint 

Hummus Beiruty (V) 22
Traditional hummus with parsley & green chili 

Moutabal (V)  22
Grilled eggplant mashed with tahina

Babaghanouj (V)  24
Grilled eggplant with onion, tomato, parsley, capsicum,  
mint, with pomegranate molasses 

Kebbeh Nayeh (N) 38
Ground raw lamb with crushed wheat, onion, olive oil,                      
& lebanese spices                                              

Mouhammara (N)  24
Mixed nuts blended with tomato, chili & olive oil  

Hummus (V) 22
Silky puree chickpeas & tahina 

Vine Leaves (V/N)   22
Stuffed with seasoned rice, tomato, mint & parsley

Soujok Manakish   32
Spicy beef sausage 

Mix Manakish (V)   20
Cheese & zaatar 

Zaytinya Pizza (V)  28
Topped with capsicum, mushroom, olives, 
onion, zaatar, & mozzarella cheese

مازات باردة
 ١٨ كشكة )ن( )م( 

لبنة، برغل،بصل، جوز و نعنع يابس

٢٢ ي )ن( 
و�ت حمص ب�ي

حمص مسلوق مطحون ناعم ممزوج بالطحينة والبقدونس المفروم

 ٢٢ متبل )ن( 
باذنجان مشوي مطحون ناعم ممزوج بالطحينة

٢٤ بابا غنوج )ن( 
اء، نعنع،دبس  باذنجان مشوي، بندورة، بقدونس، بصل، فليفله خ�ن

الرمان مع الثوم والحامض

٣٨ كبة نية )م( 
لحمة غنم، برغل، بصل،زيت زيتون والتوابل اللبنانية

٢٤ محمرة )م( 
مك�ات مشكلة مطحونة وممزوجة بمعجون الحار وزيت الزيتون

٢٢ حمص )ن( 
حمص مسلوق مطحون ناعم ممزوج بالطحينة

 ٢٢ ورق عنب )ن( )م( 
ي بالأرز والخضار

ورق عنب مح�ش

٣٢ منقوشة سجق 
عجينة مغطاة بالسجق بقر الحر

  ٢٠ منقوشة مشكلة )ن( 
زع�ت و جبنة

٢٨ ا )ن(  ن زيتينيا بي�ت
 عجينة زتينيا الخاصة مغطاة بصلصةالبندورة، فطر، فلفل أخ�ن حلو،

ائح الزيتون وجبنة الموزريل بصل، �ش

ن   )م( مك�ات )ن( للنابتي�ي
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Potato Harra (V) 19
Sautéed potato, green chili & coriander

Falafel (V) 22
Crispy crushed chickpeas, with onion & coriander 

Mixed mezze (V/N)  32
Kebbeh, fatayer, sambousek & rokakat

Grilled Haloumi (V)   32
Served with zaatar & olive salad

Lamb Kebbeh (N) 26
Delicately fried lamb dumplings stuffed with minced  
meat & pine nuts

Meat Sambousek (N)  22
Minced seasoned lamb with pine seeds in a puff pastry 

Spinach Fatayer (V) (N)  22
Puff pastry stuffed with spinach & onions

Cheese Rokakat (V) 22
Akawi cheese wrapped in puff pastry

Chicken Liver  28
Pan-fried with pomegranate molasses

Hummus Shawarma 28
Hummus topped with chicken

Beef Soujok 32
Spicy beef sausage sautéed with tomato, onion & 
pomegranate molasses

Hummus with Meat (N)  26
Hummus topped with lamb & pine nuts

hot mezze مازات ساخنة
١٩ بطاطا حرة )ن( 

قطع بطاطا سوتية متبلة بمعجون الحر والمطفاة بالثوم وعص�ي الحامض

٢٢ فلفل )ن( 
عجينة الفلفل المقلية والمكونة من الحمص، البصل، الكزبرة والتوابل

٣٢ معجنات مشكلة )ن( )م( 
كبة، فطاير، سمبوسك، رقاقات

٣٢ حلوم مشوي )ن( )م( 
ي والزيتون

قطع جبنة الحلوم المشوية مقدمة مع الزع�ت اللبنا�ن

٢٦ كبة مقلية )م( 
قية عجينة الكبة محشية باللحم الفروم، البصل، الصنوبر والتوابل ال�ش

 ٢٢ سمبوسك لحم )م( 
عجينة السمبوسك محشية باللحم المفروم، الصنوبر، البصل والتوابل الخاصة

٢٢ فطاير سبانخ )ن( )م( 
عجينة الفطاير محشية بالسبانخ، الصنوبر، السماق والبصل

 

٢٢ رقاقات جبنة )ن( 
عجينة الرقاقات محشية بجبنة العكاوي

٢٨ سودة دجاج 
سودة دجاج سوتيه المطفاة بدبس الرمان

 ٢٨ حمص شاورما  
ي يقدم مع الشاورما

الحمص اللبنا�ن

٣٢ سجق بقر 
سجق حر سوتيه، بندورة، بصل المطفاة بدبس الرمان

 ٢٦ حمص باللحمة )م( 
الحمص بطحينة يقدم بقطع اللحم  سوتيه بالزبدة مع الصنوبر

ن   )م( مك�ات )ن( للنابتي�ي
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fish & seafood
Prawns & Hammour Sayyadieh 65
Char-grilled catch of the day served with cumin  
rice & brown sauce

Jumbo Prawns  95
Served with tomato harra sauce

Gratinated Lobster 155
Topped wth cheese served with saffron  
rice & sautéed vegetable 

المأكول ت البحرية
٦٥ صيادية السمك والقريدس 

ي بالتوابل والصلصة البنية
فيله سمك والقريدس المشوي يقدم مع الرز الغ�ن

٩٥ قريدس الخليج المشوي 
قريدس كب�ي مشوي يقدم مع الرز بالزعفران وصلصة البندورة الحارة

١٥٥ كراكند مشوي 
كراكند مشوي يقدم مع أرز بالزعفران، خضار مسلوقة وصلصة الجبنة

ن   )م( مك�ات )ن( للنابتي�ي
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specials 
Fish Chermoula  55
Baked fish fillet topped with seasonal vegetables,  
couscous & lemon coriander sauce 

Penne Arrabiata  48
Pasta sautéed with spicy tomato sauce

Lamb Lasagne 52
Baked flat pasta layered with minced meat

Classic Chicken Biryani 52
Flavoured tender chicken served in saffron & indian 
spiced rice

Butter Chicken  45
Chargrill tandoori marinated chicken finished in rich  
tomato creamy sauce

Classic Beef Burger 48
Served with potato harra 

Seafood Linguini 55 
Calamari & prawn sautéed in rich creamy sauce

Oriental lamb (N)   52
Braised lamb served with oriental rice & brown sauce

المأكولت الخاصة
 ٥٥ مله  سمكة ال�ش

سمك مشوي بالفرن يقدم مع الكسكس، خضار و صلصة الحامض مع الكزبرة

٤٨ ي ارابياتا  
بي�ن

ي باستا تقدم مع صلصة الطماطم
بي�ن

 ٥٢ لزانيا لحم 
طبقات من عجينة الزانيا محشيه بالحم المفروم مع الصلصة الطماطم و جبنة موزاريل 

٥٢ ي الدجاج  
بريا�ن

ي
يا�ن الدجاج المطبوخ مع الأرز ال�ب

 ٤٥ دجاج بالزبدة 
قطع من الدجاج المشوي يقدم مع صلصة الطماطم

٤٨ كلسيك برغر بقر 

يقدم مع البطاطا حرة 

٥٥ ي المأكولت البحري 
ينغوي�ن

ي تقدم مع تشكلة من ثمار البحر و صلصة الطماطم الغنية
باستا ينغوي�ن

٥٢ ي متوفر يومياً )م( 
�ت طبق الخروف ال�ش

ي والصلصة البنية(
�ت )فخذ غنم محمر بالفرن يقدم مع الرز ال�ش

ن   )م( مك�ات )ن( للنابتي�ي
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ن   )م( مك�ات )ن( للنابتي�ي

Chicken Kofta 38
Minced chicken with parsley & ginger                                    

Zaytinya Taouk 42
Chicken marinated in garlic & yogurt

Shish Taouk   40
Traditional chicken marinated in tomato & garlic

Shawarma Sandwich 36
Saj bread wrapped with grilled chicken & pickles 

½ Chicken 42
Grilled boneless chicken marinated in tomato, 
garlic & lemon 

Lamb Arayes (N) 38
Minced lamb mixed with onion, tomato, 
pine nuts stuffed in grilled Arabic bread 

Lamb Kabab 46
Lebanese seasoned char-grilled lamb cubes

Lamb Kafta 38
Minced lamb mixed with parsley and onion    

Lamb Chops  65
Grilled lamb chops marinated with special lebanese spices

Ribeye  65
250gm fillet chargrilled with lebanese spices 
 

Zaytinya Mixed Grill (For 2 Persons) 85 
One skewer of each (shish taouk & lamb cubes)
Two skewers of each (kafta lahm & kafta chicken)
arayes

Mixed Grill 55
One skewer of each (shish taouk, lamb cubes, 
kafta lahm & kafta chicken)

 

grills & mains
All grilled items are served with choice of 
French fries or Saffron rice

المشاوي والأطباق الرئيسية
جميع الطباق الرئيسية تقدم مع البطاطا المقلية والأرز بالزعفران حسب إختياركم

٣٨ كفته دجاج 
لحم دجاج مفرومة ناعمة متبل بالثوم، الزنجبيل الطازج والبقدونس

 
 ٤٢ طاووق زيتينيا 

ن الطازج قطع دجاج متبلة بالثوم والل�ب

٤٠ طاووق 

قطع دجاج متبلة بالثوم، صلصة بندورة والحامض

 ٣٦ سندويش شاورما دجاج 

ن الصاج الطازج والذي يقدم مع البطاطا المقلية والكبيس بخ�ب سندويش شاورما الدجاج المح�ن

 ٤٢ نصف دجاج مشوي 
دجاج خاىلي من العظم متبل بالبهارات

                               ٣٨ عرايس لحمة )م( 
ي محشو بلحمة الغنم، البصل،البندورة والتوابل

ن لبنا�ن خ�ب

 

٤٦ لحم مشوي  
قطع لحم الغنم المتبلة والمشوية

                                                                       ٣٨ كفته لحم 
لحم غنم مفروم ناعم متبل بالبصل والبقدونس

 ٦٥ ريُش غنم 
كستلته الغنم ذات التبيلة الخاصة تقدم مشوي

٦٥ ريبأي ستيك 

مشوي عىل الفحم يقدم مع البطاطا حرة

 ٨٥ مشاوي زيتينيا 
شيش واحد من كل نوع )طاووق واللحم(

شيش عدد اثنان من كل نوع )كفته لحم وكفته دجاج(
أربع قطع من عرايس اللحم 

 ٥٥ مشاوي مشكلة 
شيش واحد من كل نوع )طاووق واللحم كفته لحم وكفته دجاج(
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desserts
Zaytinya Kunafa 28
Levantine cheese pastry dipped in orange blossom syrup

Mouhalabiya 25
Milk pudding with rose water & pistachio 

Crème Brule 28
French classic with vanilla bean & caramelized sugar

Assorted Baklawa 30
Baked filo pastry with nuts

Umm Ali (N) 30
Baked milk & bread pudding with nuts

Fruit Salad 25
Seasonal mix of fruits 

الـــحلــويات
  ٢٨ كنافة زيتينيا 

كنافة زيتينيا الخاصة تقدم مع القطر

٢٥ مهلبية 
حليب، كريما، سكر وماء الورد والزهر

٢٨ كريم بروليه 
كريمة مطهية بالفرن عىل الطريقة الفرنسية مع الفانيليا والكراميل

٣٠ تشكيلة من البقلوة 

تشكيلة من البقلوة محشوة بالمك�ات

٣٠ ام عىلي )م( 
نمحمص تزين بالكريما والمك�ات حليب، ماء الزهر، خ�ب

٢٥ سلطة فواكه 
قطع فواكه مشكلة

ن   )م( مك�ات )ن( للنابتي�ي
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Water    small    large
Local Water                    7 12
Perrier Water         10 18

Soft Drinks 9
Coke
Coke Light
Sprite
Diet Sprite
Fanta

Cocktails
Mix Fruits   26
Layers of mango, strawberry & pineapple

Classic Mojito   26
Lime juice, sugar syrup, fresh lime & mint 
topped with sprite

Avocado   26
Avocado, milk & honey

Purple Delight 28
Rasberry, blackberry, banana, milk & honey

Colada 26
Pineapple juice, milk, coconut cream

Fresh Juices  21
Orange
Mango
Carrot
Green Apple
Pomegranate
Pineapple
Lemon Mint  

cold beverage

ن   )م( مك�ات )ن( للنابتي�ي

وبات الباردة الم�ش

٩ مرطبات 
كول

دايت كول

ايت س�ب

ايت  دايت س�ب

فانتا

مياه
مياه معدنية محلية

برييه مياه غازية

كب�ي
٨
١٨

صغ�ي
٥
١٠

الكوكتيالت
٢٦ فواكه مشكله 

طبقات من المانجو، الفروله والأناناس

٢٦ كلسيك موهيت 
ايت عص�ي الليمون، قطر، قطع من الليمون و النعناع الطازج مع س�ب

 ٢٦ أفوكادو 
افوكادو، حليب وعسل

٢٨ بربيل ديليت  
ثمر العليق، توت بري، موز، حليب وعسل

 ٢٦ كولدا 
عص�ي الناناس، حليب مع كريمة جوز الهند

٢١ عصائر طازجة 
برتقال
مانجو

جزر
تفاح أخ�ن

رمان
أناناس

الليموناضة الطازجة بالنعناع
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Coffee
Turkish Coffee 
Espresso Single 
Cappuccino 
Café Latte 
Hot Chocolate 

Teas  
English Breakfast
Chamomile
Earl Grey
Green 
Moroccan

hot beverage

ن   )م( مك�ات )ن( للنابتي�ي

وبات الساخنة الم�ش
القهوة 

كية القهوة ال�ت
سو اس�ب

كابوتشينو
قهوة بالحليب

شكولته ساخنة

الشاي
الأحمر

البابونج
وايرل غري

الأخ�ن

ي والمغر�ب

15 ١٥

١٥15


