قائمة بالطعام الحالل
*اللحوم لدينا هي ذبح حالل كما لدينا شهادات تثبت ذلك
ويمكن طلب رؤيتها من النادل/ة

الوزن

مقبالت

)غرام(

السعر

) UAHهريفنا(

حمص
مع قطع من الخبز المحمص و الخضار
Хумус
з грінками і овочами

150/75

125.00

سلطة فتوش

)خس األيسبرغ أو خس ذو الرأس المقرمش ،طماطم،
فجل ،خيار ،نعناع ،كزبرة ،فلفل حار ،زيتون) تُقدّم مع
الخبز اإليطالي فوكاشيا
»Салат «Фатуш
(листя салату айсберг, помідор, редис, огірок, м’ята,
кінза, чілі, оливки) подається з італійським фокаччо.

230/40

120.00

سلطة تبولة
)برغل ،طماطم ،خيار ،فلفل حار ،عصير الليمون
األخضر ،كزبرة ،نعناع) تُقدّم مع الخبز اإليطالي فوكاشيا
»Салат «Табуле
(булгур, помідор, огірок, чілі, сік лайму, кінза,
м’ята) подається з італійським фокаччо.

200/40

130.00

01

الوزن

مقبالت

)غرام(

السعر

) UAHهريفنا(

سلطة لحم العجل المشوي

)لحم عجل مشوي ،طماطم كرزية ،فلفل حلو
مطبوخ ،صلصة زيت الزيتون و العسل(
Салат з телятини гриль
(телятина гриль, помідори черрі, запечений
)болгарський перець, оливково-медовий соус

280

الوزن

األطباق الرئيسية

)غرام(

270.00

السعر

) UAHهريفنا(

فالفل مع لبنة
)زبادي ،فلفل حار ،ثوم ،كزبرة ،نعناع(
Фалафель з соусом лабне
)(йогурт, чілі, часник, кінза, м’ята

150/70

150.00

بيتزا بالخضار

)صلصة الكريمة واألوريجانو ،ذُرة ،طماطم،
بصل أزرق ،فلفل حلو (
Піца овочева
(соус з вершків та орегано, кукурудза, помідор,
)синя цибуля, перець болгарський

450

250.00

02

الوزن

الطببا الرئيسية

)غرام(

السعر

) UAHهريفنا(

بيتزا «مارجريتا«

)طماطم ،فلفل حلو ،بصل ،ذُرة ،صلصة
الكريمة ،جبنة موزارال(
»Піца «Маргарита
(помідор, перець болгарський, цибуля, кукурудза,
)соус вершковий, сир моцарелла

400

170.00

قريدس النمر المشوي
مع جرجير و طماطم كرزية
Тигрові креветки
на грилі з руколою та помідорами черрі

75/70

220.00

حساء (شوربة) الفطر
األبيض بالكريمة
Крем-суп з білими грибами

200

210.00

قطعة لحم غنم مع أرز حار

)تمر ،نعناع ،كزبرة ،فلفل حار ،بهارات الكاري(
* السعر المذكور هو سعر ١٠٠غرام فقط ،ولكن الوجبة قد
تكون من  ٢٠٠إلى  ٣٥٠غ
Каре ягняти з рисом чілі
)(фініки, м’ята, кінза, чілі, карі
*ціна вказана за 100 грам. Порція може бути
від 200 до 350 грам.

100

495.00

03

السعر

( هريفناUAH)

الوزن

الطببا الرئيسية

()غرام

قطعة لحم غنم مشوية

( كراث) وصلصة الرمان، فلفل حلو،)تُقدّم مع الخضار (ذُرة
 ولكن الوجبة قد،غرام فقط١٠٠ *السعر المذكور هو سعر
 غ٣٥٠  إلى٢٠٠ تكون من
Каре ягняти гриль
(подається з овочами (кукурудза, перець болгарський,
цибуля порей) та гранатовим соусом)
*ціна вказана за 100 грам. Порція може бути від 200 до 350 грам.

480.00

100

«تالياتلي «بيستو دي بولو اي فونجي
( فطر، صلصة البستو، كريمة،)فيليه الدجاج
Тальятелле «Песто ді Полло е Фунгі»
(куряче філе, вершки, соус песто, печериці)

240.00

300

فيليه سمك القد مطبوخ
( البطاطا و البازالء،)مع الفطر األبيض
Філе тріски запечене
(з білими грибами, картоплею та зеленим горошком)

620.00

160/180

ميداليات لحم العجل
()مع البطاطا المهروسة بالسبانخ و
كريمة الجبن مع الفطر
Медальйони з телятини
з картопляно-шпинатним пюре під вершково-сирним
соусом з лісовими грибами

420.00

04

140/70/80/40

الوزن

الطببا الرئيسية

)غرام(

السعر

) UAHهريفنا(

»اوسو بوكو» على طريقة ميالنو
)قطعة لحم فخذ العجل بالعظم(
* السعر المذكور هو سعر  ١٠٠غرام فقط ،و لكن
الوجبة قد تكون  ٤٠٠إلى  ٥٠٠غ
Телятина на кістці «Оссо-Буко» по-міланськи
*ціна вказана за 100 грам. Порція може бути
від 400 до 500 грам.

100

150.00

ريب اي ستيك األمريكي يُقدّم مع
صلصة الباربكيو
* السعر المذكور هو سعر ١٠٠غرام فقط ،ولكن
الوجبة قد تكون من  ٤٠٠إلى  ٥٠٠غ
)Стейк Рібай США (подається з соусом барбекю
*ціна вказана за 100 грам. Порція може бути
від 400 до 500 грам.

100

510.00

ريزوتو مع صلصة الكمأة
وفيليه الدجاج المقلي
Різотто з трюфельною пастою
зі смаженим курячим філе

250

290.00

05

الوزن

الحلوى

)غرام(

السعر

) UAHهريفنا(

كيكة «نابليون«
»Торт «Наполеон

200/50

120.00

تيراميسو
»Десерт «Тірамісу

120

120.00

تشيز كيك كالسيكي
Торт «Чізкейк» класичний

130/25

195.00

06

