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A separate Set-Menu is available and includes a
selection of starters, tagines, couscous, desserts,
and traditional Moroccan tea and coffee.

توجد قائمة منف�صلة ت�شمل مجموعة مختارة من
 وال�شاي، الحلويات، الك�سك�س، الطواجن،المقبالت
.المغربي التقليدي والقهوة

 نرجو منكم،حر�صا ً منا على راحة جميع الزوار
التخفيف من حدة رنين الهاتف المتحرك وذلك
.لراحتكم وا�ستمتاعكم

As per Dubai Municipality by law, indoor
public areas, restaurants and bars are
smoke-free environments.

نحيط �ضيوفنا الكرام علما ً �أنه ا�ستناداً لقانون
حكومة دبي يمنع منعا ً باتا ً التدخين داخل
. الحانات واالماكن العامة،المطاعم

14328/02/2018

For the comfort of all our guests, we
appreciate your assistance in keeping your
mobile phone on a discreet tone.
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المقبالت

Starters
HARIRA FA SSIA 

AED
55

A Traditional Moroccan favourite soup,
flavoured with chopped celery, parsley
and coriander, garnished with lentils,
chickpeas and lamb
LENTIL SOUP (V)

55

٥٥

60

٦٠

65

٦٥

95

95

95

95

95

95

65

٦5

Flavoured with garlic, cumin and onions
SALADE MARRAKECHIA (V) 

A selection of Moroccan Mezze,
flavoured with garlic, fresh parsley,
coriander, fresh lemon juice, olive oil
and a blend of spices
BRIOUATES (S) (N) 

Baked crunchy filo pastry filled layers
with minced meat, rice and seafood
PA STILLA D’JAJ (N) 

Moroccan Pie of filo pastry filled
with chicken, almond mixture
and scrambled eggs, covered with
cinnamon and icing sugar
PA STILLA BIL HAMAM (N)

Moroccan pie of filo pastry filled
with pigeon meat, crushed almonds,
scrambled eggs and covered with
cinnamon and icing sugar
PA STILLA AL BAHR (S) 

Moroccan pie of filo pastry filled
with a tasty and spicy mixture of
seafood, vermicelli and fresh herbs
TAKTOUKA 

Grilled capsicum flavored with garlic,
fresh parsley, tomato sauce, olive oil and
blend of spices

درهم
٥٥

حريرة فا�سي ة

�شوربة مغربية تقليدية مع كرف�س
، عد�س، بقدون�س وكزبرة،مفروم
حم�ص ولحم الغنم
)V(

�شوربة عد�س

�شوربة بنكهة الثوم والكمون والب�صل
)V( �سلطات مراك�شية
,مختارات من المازة المغربية بنكهة الثوم
 ع�صير الليمون, الكزبرة,البقدون�س الطازج
 زيت الزيتون والتوابل الحارة,الطازج
)S) (N(

بريوات

لفائف مح�شية بالكفتة والرز
وفواكه البحر
)N( با�ستيال بالدجاج
فطائر مح�شية بالدجاج واللوز
 بي�ض مخفوق مغطى,المفروم
بال�سكر والقرفة
)N(

با�ستيال بالحمام

فطائر مح�شية بالحمام واللوز
 بي�ض مخفوق مغطى,المفروم
بال�سكر والقرفة
)S(

با�ستيال البحر

,فطائر مح�شية بفواكه البحر
�شعرية وتوابل حارة

تكتوك ة

، بقدون�س طازج،فلفل م�شوي بنكهة الثوم
�صل�صة الطماطم وزيت الزيتون مع مزيج
من التوابل

(V) Vegetarian (S) Shellfish (N) Nuts
All Prices are Inclusive of 7% Municipality Fees,
10% Service Charge & 5% VAT
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األطباق الرئيسية

Main Courses
AED
MECHOUI (For 2 persons) (N)310
Roasted lamb shoulder served with
fresh mint leaves, saffron rice and
crushed almonds

درهم
٣١٠

CREVET TES MALAKI (S)165

١٦٥

Grilled tiger prawns marinated
in garlic, fresh herbs, lemon juice
and olive oil
SAMAK MECHOUI 190

Grilled sea bass fish fillets, served with
saffron rice and slices of lemon
LAHM MBAKHER (for 2 people)310

Steamed lamb served with green salad
and vegetables
TANGIA MARRAKECHIA 160

Braised lamb shanks in an array
of spices and garlic

١٩٠

٣١٠

١٦٠

TRADITIONAL RFESSA 130

١٣٠

TAGINE MAROUZIA (N)130

١٣٠

Chicken stew with onion, garlic,
Ras Alhanout and lentils served on
Moroccan bread

Lamb cooked with onion and garlic,
served with fried almonds and honey
TAGINE SEAFOOD (S)130

Sea bass Tagine with mussels and prawns,
marinated with Moroccan spices

(V) Vegetarian (S) Shellfish (N) Nuts
All Prices are Inclusive of 7% Municipality Fees,
10% Service Charge & 5% VAT
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١٣٠

)N( )م�شوي (�شخ�صين

لحم كتف غنم م�شوي يق ّدم مع �أوراق النعناع
 �أرز بالزعفران ولوز مطحون,الطازجة
) S(

قريد�س ملكي

 �أع�شاب،روبيان كبير م�شوي منقوع بالثوم
 ع�صير الليمون وزيت الزيتون،طرية طازجة
م�شوي

�سمك

فيليه �سمك با�س البحر م�شوي يق ّدم مع
�أرز بالزعفران و�شرائح الليمون
)مبخر  (ل�شخ�صين

غنم

لحم غنم مبخر يقدم مع ال�سلطة
الخ�ضراء والخ�ضروات
مراك�شية

طنجية

موزات غنم مع خليط من التوابل
الحارة والثوم
التقليدية

الرفي�سة

 ر�أ�س،مرق الدجاج مع الب�صل والثوم
 يق ّدم مع خبز مغربي،الحانوت والعد�س
) N(

طاجين مروزية

،لحم غنم مطهو مع ب�صل وثوم
يق ّدم مع اللوزالمقلي والع�سل
) S(

طاجين ثمار البحر

طاجين بوزروك مع القردي�س المتبل
بالبهارات المغربية

مك�سرات
ّ )N( ) بحرياتS( ) للنباتيينV(
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طاجين

Tagines
AED 130
TAGINE FA SSIA

Fresh hamour fillets marinated in olive
oil, lemon juice, garlic and an array of
spices cooked in a tagine served with
tomato and green and red bell pepper
D’JAJ BI ZAYTOON (N)

Braised chicken with onion and
garlic, flavoured with ginger and
saffron, served with preserved
lemon and green olives
TAGINE D’JAJ KAMMAMA (N)

Braised chicken with onion, black
pepper, saffron flower and cinnamon,
garnished with honey, apricot, fried
almond and grilled sesame seeds

 درهم١٣٠

طاجين فا�سية

 ع�صير،فيليه هامور منقوع بزيت الزيتون
الليمون والثوم والتوابل الحارة يق ّدم مع
طماطم وفلفل �أحمر و�أخ�ضر
)N(

طاجين الدجاج بالزيتون

دجاج مطهو مع ب�صل وثوم بنكهة
 يق ّدم مع ليمون،الزنجبيل والزعفران الحر
وزيتون �أخ�ضر
)N(

, فلفل �أ�سود,دجاج مطهو مع ب�صل
 لوز مقلي, م�شم�ش مع�سل, قرفة,زعفران
و�سم�سم م�شوي

طاجين �سو�سي

TAGINE SOUSSI

Lamb cooked with onion, ginger, black
pepper and saffron flower, flavoured with
garlic and fresh parsley, served with fresh
vegetables, preserved lemon and olives
TAGINE ROYAL (N)

Lamb cooked with onion, ginger,
black pepper and honey, served with
caramelized pineapple and almonds

 فلفل،لحم غنم مطهو مع ب�صل وزنجبيل
،�أ�سود وبدرة الزعفران مع نكهة الثوم
 يق ّدم مع خ�ضار طازجة،بقدون�س
)N(

TAGINE KOF TA

Tasty minced meatballs with an
array of spices and fresh herbs,
served with fried eggs

طاجين رويال

لحم الغنم المطبوخ مع الب�صل والزنجبيل
 يقدم مع الأنانا�س،والفلفل الأ�سود والع�سل
واللوز بالكراميل

TAGINE BARKOOK (N)

Lamb braised with onion, seasoned
with black pepper and cinnamon,
served with prunes in honey, fried
almonds and toasted sesame seeds

طاجين الدجاج ق ّمامة

)N(

طاجين غنم بالبرقوق

لحم غنم مطهو مع ب�صل وفلفل �أ�سود بنكهة
القرفة يق ّدم مع البرقوق المع�سل واللوز
المحم�ص
ُ المقلي وال�سم�سم

طاجين كفتة بالبي�ض

كرات لحم مفرومة مع خليط من التوابل الحارة
 تقدم مع بي�ض مقلي،والأع�شاب الطازجة

(V) Vegetarian (S) Shellfish (N) Nuts
All Prices are Inclusive of 7% Municipality Fees,
10% Service Charge & 5% VAT
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كوسكوس

Couscous
AED 125
COUSCOUS BIDAOUI

Originally from Casablanca, this
steamed semolina is served with lamb
or chicken and garnished with fresh
cooked vegetables
COUSCOUS KHODAR (V)

Served with fresh seasonal
vegetables and chickpeas
COUSCOUS ROYAL

Garnished with lamb, chicken
and merguez, served with
seasonal vegetables
COUSCOUS TFAYA

 درهم١٢٥

كو�سكو�س بي�ضاوي

،من كازبالنكا هذا ال�سميد المبخر
يق ّدم مع اختيار لحم غنم �أو دجاج
مطهو مع خ�ضار طازجة
)V(

كو�سكو�س خ�ضار

كو�سكو�س يق ّدم مع خ�ضار المو�سم وحم�ص

كو�سكو�س رويال

، دجاج ونقانق،مع لحم غنم
يق ّدم مع خ�ضار المو�سم

كو�سكو�س تفاية

Lamb or chicken
served with chickpeas, sweet
raisins, onion and honey

 يق ّدم مع،لحم غنم �أو دجاج
 زبيب وب�صل مع�سل،حم�ص

COUSCOUS BISAMAK (S)

)S(

Originally from Essaouira, this steamed
semolina is served with seafood and
garnished with fresh cooked vegetables

(V) Vegetarian (S) Shellfish (N) Nuts
All Prices are Inclusive of 7% Municipality Fees,
10% Service Charge & 5% VAT
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كو�سكو�س بال�سمك

من ال�صويرة �سميد مبخر يقدم مع ثمار
البحر والخ�ضار الطازجة

مك�سرات
ّ )N( ) بحرياتS( ) للنباتيينV(

 ر�سوم البلدية٪٧ جميع الأ�سعار �شاملة
 �ضريبة القيمة الم�ضافة٪5  ر�سوم الخدمة و٪10 و

11/8/18 3:19 PM

الكباب

Kebabs

)(يق ّدم مع �أرز بالزعفران

(served with saffron rice)

AED 120
KEBAB GHENMI

Marinated lamb with onion,
spices and olive oil
KEBAB BEGHRI

Marinated beef with onion,
spices and olive oil
KEBAB D’JAJ

 درهم١٢٠

كباب غنمي

قطع لحم الغنم منقوعة مع ب�صل التوابل
الحارة وزيت الزيتون

كباب بقري

قطع لحم البقر منقوعة مع ب�صل التوابل
الحارة وزيت الزيتون

كباب دجاج

Marinated chicken in
spices and olive oil

قطع الدجاج منقوعة مع ب�صل التوابل
الحارة وزيت الزيتون

KOF TA GHENMI

كفتة غنمي

Marinated minced lamb in
spices and olive oil
MIXED KEBAB

لحم غنم مفروم منقوع مع الب�صل والتوابل
الحارة وزيت الزيتون

كباب م�شكل

Marinated Lamb, chicken
and minced beef

، دجاج،لحم �ض�أن متبل
لحم البقر المفروم

LAMB CHOPS

�شرائح لحم ال�ض�أن

Marinated lamb with garlic,
cumin and paprika

لحم �ض�أن متبل مع الثوم والكمون
والفلفل الحلو

(V) Vegetarian (S) Shellfish (N) Nuts
All Prices are Inclusive of 7% Municipality Fees,
10% Service Charge & 5% VAT
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الحلويات

Desserts
AED 52
ROZ BIL HALIB (N)

Rice pudding with almonds and
raisins, flavoured with vanilla
and orange blossom
B ORTOKAL

Orange salad flavoured with
orange blossom, icing sugar
and cinnamon
HALAOUYAT (N)

 درهم٥٢
)N(

�أرز بالحليب واللوز مع بل�سم
البرتقال والفانيال

�سالطة برتقال

�سلطة برتقال مع بل�سم البرتقال
والقرفة وال�سكر المطحون
)N(

Pastry layers, filled with vanilla
cream, crushed almonds,
icing sugar and cinnamon
CREPES “BAGHRIRE ”

Homemade Moroccan pancake
with honey
SEFFA “VERMICELLI” (N)

Steamed vermicelli flavored with
butter, cinnamon and icing sugar,
served with almonds
CHOCOLATE MALFOUF (N)

حلويات مغربية

حلويات مغربية م�شكلة
م�صنوعة من اللوز

Assorted Moroccan pastries
baked with almonds
KENEFFA (N)

�أرز بالحليب

)N(

كنافة

فطيرة من عدة طبقات مح�شية بكريم
 لوز مطحون وبودرة ال�سكر والقرفة,الفانيال

بغرير

فطائر مغربية منزلية ال�صنع
تقدم مع الع�سل
)N(

“ �شعرية” �سفة

�شعرية مطهوة على البخار بنكهة
،الزبدة والقرفة وال�سكر البودرة
يقدم مع اللوز
)N(

لفائف بال�شكوالتة

Filo pastry filled with almonds
and chocolate

لفائف مح�شية بال�شكوالتة و اللوز

(V) Vegetarian (S) Shellfish (N) Nuts

مك�سرات
ّ )N( ) بحرياتS( ) للنباتيينV(

All Prices are Inclusive of 7% Municipality Fees,
10% Service Charge & 5% VAT
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