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Orange 

Lemonade

Iced Tea 

Ayran

Soft drinks

Perrier

Small Water

عصير  برتقال

ليموناضة 

ايسد  تي 

عيران

مشروبات غازّية

مياه غازّية

مياه صغيرة

Lazy cake  
A mixture of biscuits & chocolate 

Tart Haleweh bil Chocolat  
Tart served with haleweh topped 
with chocolate sauce

 
Haleweh Cheesecake 
Cream cheese and haleweh with 
strawberry coulis

Ice cream
2 scoops of Ice cream

اليزي كيك  
خليط من البسكوت والشوكوال 

 
تارت حالوة بالشوكوال 

عجينة التارت تقدم مع الحالوة 
والشوكوال 

حالوة تشيز كيك
جبنة الكريمة،  مع حالوة والفريز 

بوظة عربية

3000

5000

6000

3000

4000

4000

1500

1500

1500

3000

1000

MENU

BEVERAGES المشروبات

Dessert Combo
2 SHAWARMA SANDWICHES 
+ FRENCH FRIES 
+ SOFT DRINK

KIDS MEAL
CRISPY CHICKEN
+FRENCH FRIES 
+JUICE
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SHAWARMA COMBO

BBQ COMBO

BBQ LOVERS

MIXED GRILL 
+ TABBOULEH OR FATTOUSH 
+ MOUTABAL OR HOMMOS
+ FRENCH FRIES OR RICE
+ SOFT DRINK

00017

2 SANDWICHES “TAOUK OR KAFTA”
+FRENCH FRIES 
+SOFT DRINK 

00014

City Mall, Dora, L1

01/872465



Fattoush
With pomegranate molasses dressing, 
and toasted Kaak mixed with sumac

Tabbouleh
With lemon and olive oil

Lebanese Cheese Salad
Green leaves and iceberg lettuce topped 
with grilled halloumi, served with sumac 
basil sauce

Hommos
Hommos, tahina with fresh lemon juice

Moutabal
Chargrilled eggplant, mixed with tahina
 and lemon juice

Vine Leaves
Stuffed with BBG vine leave mix

Hindbeh
Sautéed hindbeh and onion served 
with fresh lemon

Loubiyeh bil Zeit
With onion, garlic and tomatoes

حّمص
حّمص مع الطحينة وعصير الحامض الطازج

متّبل
باذنجان مشوي  مع عصير الحامض 

والطحينة

ورق عريش
أوراق العريش محشية بخلطة البي بي جي 

هندبه
مع بصل وحامض طازج

لوبية بالزيت
مع بصل، ثوم وبندورة

صحن مشاوي مشكل
لحمة، طاووق، كفتة، بيواز، بندورة مشوية 

وثوم

صحن لحمة مشوية
لحمة مشوية، بيواز وبندورة مشوية

صحن طاووق
طاووق مشوي، مخلل الخيار وثوم

صحن كفتة
كفتة مشوية، بيواز، بندورة مشوية 

وحّمص

صحن كباب أورفلي
كباب مع باذنجان ،  بندورة مشوية 

وحّر أخضر

كباب خشخاش
كباب حّر ، بيواز، بندورة مشوية وحّمص

Mixed Grill
Meat brochette, Taouk and Kafta,
 biwaz, grilled tomatoes and garlic dip

Meat Brochette
Meat brochette, biwaz, and grilled, tomatoes

Taouk
Taouk served with, cucumber pickles 
and garlic dip

Kafta
Kafta, biwaz, grilled tomatoes and hommos dip

Kebab Ourfali
Kebab with grilled eggplant, tomatoes 
and green chili

Kebab Khechkhach
Spicy kebab, biwaz, grilled tomatoes and  
hommos dip

فتوش
بصلصة دبس الرمان مع الكعك 

والسماق

تبولة
متّبلة بعصير الحامض الطازج والزيت

سلطة الجبنة اللبنانية
خلطة من الخس واألوراق الخضراء 

تقّدم مع الحلوم المشوي وصلصة 
الحبق والسماق

Cold Mezze المقبالت الباردة

Platters  الصحون

SALADS سلطات

1/2           1/1

1/2           1/1

4000      6000

4000      6000

3000      5000

Meat Kebbe
Fried kebbe stuffed with BBG 
meat farce with sumac

Cheese Rekakat 
Deep fried homemade cheese rolls

Sambousik
Deep fried stuffed with minced 
meat, onions & pine nuts

Potato cubes Harra
Crispy fried potato cubes with 
garlic and green chili

French Fries
Fried fresh potatoes

كّبة لحمة
أقراص كّبة باللحمة المفرومة 

والسماق

رقاقات جبنة
مقلية بطعم الجبنة اللذيذة

سمبوسك
خلطة من اللحمة والبصل والصنوبر

مكعبات البطاطا حّرة
مكعبات بطاطا مقلية مع الثوم 

والحّر األخضر

بطاطا مقلية
بطاطا مقلية طازجة

Hot items Display

Small     Large

3 pcs     6 pcs

4000      7000

3000      5000

4000      7000

3500      6000

3000      6000

3000      5000

6000

5000

5000

6000      8000

16000

14000

14000

14000

14000

14000
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لحمة مشوية
حّمص، بيواز، مخلل الخيار

طاووق
ثوم، بطاطا، خس، مخلل الخيار

كفتة
حّمص، بيواز، مخلل الخيار

كباب أورفلي
مع باذنجان مشوي، بندورة، حّر أخضر، 

حّمص، سماق، مخلل الخيار

كباب خشخاش
كباب حّر حّمص، بيواز، مخلل الخيار

Meat Brochette
With hommos biwaz and cucumber pickles

Taouk
On garlic spread with potatoes, Lettuce
and cucumber pickles

Kafta
With hommos, biwaz and cucumber pickles

Kebab Ourfali
With grilled eggplant, tomatoes, green chili 
with hommos, sumac and cucumber pickles

Kebab Khechkhach
Grilled spicy kebab with hommos, biwaz 
and cucumber pickles

6000

6000

6000

6000

6000

BBQ Sandwiches سندويشات مشاوي 

All prices are in Lebanese Pound. VAT Included االسعار باللرية اللبنانية و تمشل الرضيبة عىل القمية املضافة

+Potato & soft drink 
3000 L.L.

All our platters are served with 
potato cubes, french fries or rice

Shawarma Chicken
Chicken shawarma with garlic, 
cucumber pickles, potatoes and lettuce

Shawarma Meat
Meat shawarma with tarator, 
biwaz and grilled tomatoes

Small     Large

5000      7000

5000      7000

شاورما دجاج
شاورما دجاج، ثوم، مخلل الخيار، 

بطاطا وخس

شاورما لحمة
شاورما لحمة، طراطور، بيواز، 

بندورة مشوية 

+Potato & soft drink 
3000 L.L.

Shawarma Sandwiches شاورما سندويشات


