Salads
السلطات

Fattouch

39

AED

Tabboule

36

AED

Raheb Salad

33

AED

Armenian Salad

35

AED

Spinach Tabboule

31 AED

Chicken Avocado

75 AED

Greek Salad

41

AED

Rocca Salad

37

AED

Abyat Salad

45

AED

Halloumi Salad

50

AED

Mixed vegetables, herbs, fried bread with olive oil and
vineger dressing

Parsley,onion,tomato and borgoul topped with lemon
and olive oil dressing

Charcoal grilled eggplant,
mashed and mixed with vegetables

Lettuce, tomato, cucumber, onion, green capsicum with
lemon and oil dressing

Fine chopped spinach, lettuce and quinoa with Abyat’s
mustard dressing

Lettuce and rocca leaves marinated with chilli
mayonnaise sauce served with quinoa and
pomegrenate molasses

Lettuce, tomato, cucumber, onion, fetta cheese, black
olive with lemon and oil dressing

Rocket leaves, fresh thyme, tomato and onion with
lemon and oil dressing

Finely chopped spinach, quinoa, lettuce
with Abyat special dressing

Grilled halloumi, lettuce, rocca leaves, thyme, fresh fig
with mayonnaise and safron dressing

فتوش
تشكيلة خضار مع االعشاب والخل وزيت
الزيتون مع خبز محمص
تبولة

بقدونس مع البصل والبندورة
وبرغل مع زيت الزيتون وليمون

سلطة الراهب

باذنجان مشوي مع الخضار
الطازجة
سلطة ارمنية

, بصل و الفلفل األخرض, خيار, طامطم,خس
صلصة الحامض والزيت
تبولة السبانخ

السبانخ املفرومة والخس والكينوا مع صلصة أبيات
افوكادو سالد

تشكيلة من الخس والجرجري متبلة بصلصة مايو تشييل تقدم مع
الكينوا وحب الرمان
سلطة يونانية

 جبنة الفتة, بصل,بندورة خيار, خس
زيتون اسود و صلصة الزيت والحامض

سلطة روكا

 صلصة الحاض والزيت, بصل, بندورة, زعرت اخرض,جرجري
سلطة ابيات

 رمان, خس, كينوا,سبانخ
صلصة ابيات الخاصة

سلطة الحلوم

 حلوم مشوي, زعرت اخرض, تني, خس,جرجري
صلصة الصفرون واملايونيز

Please inform your server if you have any dietary requirements.
All prices are inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality Fee & 5% VAT

Cold Appetizers
مقبالت باردة

Vegetable plate

45

AED

Mixed Pickles plate

33

AED

Hummus

37

AED

Hummus Beiruty

39

AED

Humus Pomegranate

39

AED

Hummus Meat and Pine Nuts

48

AED

Mutabbal

36

AED

Mutabbal Beetroot

43

AED

Warak Enab

37

AED

Mixed vegetables: cucumber, tomato, lemon,herd and
arabic bread

mixed vegetable pickles

chickpeas with tahina and lemon sauce

chickpeas with vegetables, garlic and pickled
cucumber

Chickpeas with lime juice, pomegrenate juice and
molasses

Chickpeas with meat and pine nuts

Grilled eggplant with tahina sauce, lime juice served
with pomegrenate molasses

Beetroot with Tahina sauce and sesame seeds

Vine leaves stuffed with rice, vegetavles cooked with
olive oil

Labneh

30

AED

Labneh Garlic

31

AED

Loubieh bil Zeit

32

AED

Strained youghurt and cheese

Strained youghurt and cheese
with garlic

Green beans with tomato onion
sauce

صحن مخلل مشكل

 لفت مع املكدوس، فلفل،تشكيلة من مخلل خيار

حمص

مزيج من الحمص الناعم والطحينة والليمون

حمص بيروتي

حمص مع الخضار والثوم ومخلل خيار

حمص رمان

مزيج من الحمص الناعم مع عصري الرمان وحب الرمان

حمص لحمة وصنوبر

حمص مع لحمة العجل والصنوبر

متبل باذنجان

باذنجان مشوي مع الطحينة وعصري الليمون يقدم مع حب الرمان

متبل شمندر

شمندر مع صلصة الطحينة

ورق عنب

ورق عنب محيش باالرز والخضار مطبوخ بزيت الزيتون

لبنة

لنب جامد
لبنة مع الثوم

لنب جامد مع الثوم
لوبياء بالزيت

لوبياء مع صلصة
البندورة والبصل

Hindbeh

35

AED

Mouhammara

32

AED

Shanklish

38

AED

Green leaves, fried onion, garlic, pomegranate seeds

A mixture of nuts, chili paste, pomegranate molasses

Cheese with onion, tomato and parsley

صحن خضار

 اعشاب وخبز عريب، ليمون، بندورة، خيار:تشكيلة خضار

هندبة

هندبة مقالية مع البصل والثوم مع دبس الرمان

محمرة

مزيج من املكرسات و صلصة الحر و دبس الرمان

Please inform your server if you have any dietary requirements.
All prices are inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality Fee & 5% VAT

شنكليش

جبنة مع البصل البندورة والبقدونس

Hot Appetizer
مقبالت ساخنة

Fried Calamari

77

served with cocktail sauce.

تقدم مع صلصة الكوكتيل

Calamari Provincial

Baby calamari marinated with lemon, garlice and
coriander sauce

Fish Tajein

White Hamour fish marinated
with tahina sauce, onion and
chef›s special spicesv

84

AED

Fattet Hummus

45

AED

Fattet Kabab

51

AED

Chickpeas, bread, tahina, butter
and pine nuts

Kabab, bread, yoghurt, butter and
pine nuts

كاليماري مقلي

AED

80

AED

بروفنسال كاليماري

متبلة مع صلصة الحمض والتوم والكزبرة الخرضا
طاجن سمك

متبل مع صلصة الطحينة والبصل
وبهارات الشيف الخاصة

فتة حمص

 طحينةو زبدة و, خبز,حمص
صنوبر

فتة كباب

 زبدة و صنوبر, لنب, خبز,كباب

Fattet Makdous

55

AED

Foul with Vegetables

32

AED

Chicken Liver

47

AED

Makanek

50

AED

Soujouk

50

AED

Soujouk rolls

43

AED

Eggplant, yoghurt, bread, minced beef, pine nuts and
pomegranate molasses

Fava beans, tomato, onion, parsley served with lemon
garlic dressing

Chicken liver with pomegranate molasses

Beef sausages with pomegranate molasses

Chili sausages served with tomato and garlic sauce

Bread fried Soujouk served with mayonnaise sauce

فتة مكدوس

 دبس الرمان, صنوبر, لحم مفروم, خبز, لنب,باذنجان

فول بالخضرة

 حامض و توم, بقدونس, بصل, بندورة,فول

كبدة دجاج

كبدة دجاج مع دبس الرمان

نقانق

نقانق مع دبس الرمان

سجق

سجق مع صلصة البنودورة و التوم

لفائف السجق

لفائف السجق مقلية تقدم مع صلصة املايونيز

Please inform your server if you have any dietary requirements.
All prices are inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality Fee & 5% VAT

Rakakat Jibneh

40

AED

Spinach Fatayer

33

AED

Meat Sambousik

43

AED

Fried cheese rolls stuffed with mozarella and fetta
cheese

Fried dough stuffed with spinach and pomegrenate
molasses cooked with olive oil

Fried dough stuffed with minced beef and pine nuts.

رقاقات جبنة

اصابع الجبنة املحشية بجبنة املوزاريال والفيتا

فطائر سبانخ

فطائر محشية بالسبانخ مع الرمان مطبوخة بزيت الزيتون

سمبوسك لحم

لفائف محشية باللحم والصنوبر

Batata Harra

40

AED

Alayet Lahmeh w fotor

51

AED

Provincial Chicken Wings

50

AED

Falafel

39

AED

Grilled Halloumi Cheese

47

AED

French Fries

25

AED

بطاطا مقلية

Rice

25

AED

رز

Fried spicy potato cubes marinated with coriander,
garlic and bell pepper

Beef cubes cooked with onion and mushroom in
lemon garlic sauce.

Chicken wings marinated with
coriander lemon garlic sauce

Chickpeas minced with vegetables, garlic served with
tahina sauce

5 slices of Halloumi cheese served with fresh tomato.O

بطاطا حرة

مكعبات البطاطس املقلية متبلة مع الفلفل و الكزبرة و التوم

قالية لحمة و فطر

لحم مع الفطر و البصل و صلصة الحامض و التوم

جوانح

 الكزبرة و الحامض,جوانح دجاج متبلة مع التوم
فالفل

خمص مفروم مع الخضار والثوم يقدم مع الطحينة

حلوم مشوي

 حبات5 رشائح جبنة مشوية تقدم مع الطامطم الفريش

Soup
شوربة

Lentile soup

26

AED

شوربة العدس

Soup of the day

26

AED

الشوربة اليومية

Please inform your server if you have any dietary requirements.
All prices are inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality Fee & 5% VAT

Chef Specials
اطباق الشيف الرئيسية

Fried Sultan Ibrahim

150

Charcoal Grilled Fish

170

AED

Samkeh Harra

106

AED

Marinated with spices and lemon
served with tahina sauce

Fresh Sea bream marinated with
chefs special sauces

Grilled fish fillet topped
with chefs special salsa.

سلطان ابراهيم مقلي

AED

مع البهارات والليمون يقدم مع صلصة
الطحينة
سمك مشوي على الفحم

سيربيم فريش متبلة عىل طريقة الشيف
الخاصة والصلصة اللذيذة
سمكة حرة

سمك مشوي مع الصلصة مميزة

Lamb Shank and Potato

Lamb Shank cooked to perfection served with
mashed potato and mushroom sauce

Shish Tawouk Fekhara

Grilled chicken cubes with sauce and cheese

105

80

AED

AED

Grilled Prawns

128

Chicken Slices

84

AED

Chicken Avocado

75

AED

Kibbeh Bil Laban

81

AED

3 pieces grilled jumbo prawns
served with chilli sauce

Slices of grilled chicken served with potato slices and
mushroom sauce

Lettuce and rocca leaves marinated with chilli
mayonnaise sauce served with quinoa and
pomegrenate molasses

AED

عرقوب الخروف و البطاطا

 يقدم مع البطاطس,عرقوب الخروف مطبوخ بطريقة مميزة
املهروسة وصلصة املرشوم

طاووق بالفخارة

الطاووق املشوي مع الصلصة و الجبنة
روبيان جامبو محشي

 حبات من القريدس الجامبو مشوي عىل الفحم3
تقدم مع صلصة حارة
شرائح الدجاج

رشائح دجاج مشوية تقدم مع رشائح البطاطا
وصلصة الفطر

افوكادو سالد

تشكيلة من الخس والجرجري متبلة بصلور مايو تشييل تقدم مع
الكينوا وحب الرمان

كبة باللبن

كبة محشية لحمة مفرومة وصنوبر مع لنب مطبوخ

Please inform your server if you have any dietary requirements.
All prices are inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality Fee & 5% VAT

Kebbeh
كبة

Kebbeh Akrass

45

Kebbeh Sajyye

45

AED

Abyat Kebbeh

50

AED

72

AED

50

AED

Meat and wheat shell stuffed with
onion and pine nuts

Meat and wheat shell stuffed with onion and pine nuts
drizzled with pomegranate molasses

Meat and wheat shell stuffed with cheese
topped with sauce

Kebbeh Kassabeye

NEW

Kebbeh balls served with chilli sauce

Pizza Kibbeh

Kebbah stuffed with cheese and fresh thyme served
with salsa.

كبة اقراص

AED

اقراص كبة محشية لحم و صنوبر

كبة صاجية

اقراص كبة محشية لحمة و صنوبر مع دبس الرمان

كبة ابيات

كبة محشية بالجبنة تقدم مع الصلصة

كبة قصابية

كريات الكبة تقدم مع الصلصة الحارة

كبة بيتزا

عىل طريقة الشيف كبة محشية جبنة زعرت وتقدم مع صلصة ناعمة

Raw Meat
نية

Kebbeh Nayyeh

62

AED

Habra Nayyeh

60

AED

Kebbeh Orfalieh

60

AED

Minced veil meat with bourgol and spices served with
almonds and olive oil

Minced veil meat with bourgol and spices served with
almonds and olive oil

Raw meat with walnuts and pine nuts served with mild
chili paste

كبة نية

لحم عجل مفروم مع الربغل والبهارات تقدم مع زيت الزيتون
والجوز
)هبرة نية (تابلة

لحم فخذ عجل مفروم ناعم متبلة مع الفلفل وامللح والكمون تقدم
مع صلصة الثوم وزيت الزيتون

Please inform your server if you have any dietary requirements.
All prices are inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality Fee & 5% VAT

كبة اورفلية

لحم فخذ عجل تقدم مع الحر

Grill
مشاوي

Mixed Grill

1 skewer of beef, 1 skewer of chicken, 1 skewer of
chicken kafta and 1 skewer of lamb kafta

100

AED

Half chicken

72

AED

Arayis Kafta

69

AED

Chicken Kafta

71

AED

charcoal grilled half boneless chicken

Charcoal grilled Kafta spread on bread

Charcoal grilled minced chicken mixed with onion and
parsley

مشاوي مشكل

 سيخ كفتة دجاج, سيخ كفتة غنم, سيخ دجاج,سيخ لحم

نصف فروج

نصف فروج مشوي عىل الفحم

عرايس كفتة

 مشوية عىل الفحم,كفتة عىل رغيف

Shish Tawouk

74

AED

Kafta

77

AED

Lahm Mashwi

80

AED

Marinated chicken breast
cubes grilled to perfection

Charcoal grilled minced
meat marinated with bell
pepper and onion served
with bewaz and grilled
vegetables

Charcaol grilled beef
tenderlion served
with biwaz and grilled
vegetables

Kabab Karaz

89

AED

Kabab Khishkash

84

AED

Kabab balls served with cherry sauce

Kabab served in mild spicy tomato sauce

Lamb Chops

101

Grilled Lamb chops

Abyat Kabab

80

AED

Meat Arayis

69

AED

Meat rolls with tomato sauce and
yoghurt

Meat kafta grilled with bread and
served with yoghurt

كفتة دجاج

 مشوية عىل الفحم,خلطة كفتة دجاج مميزة

AED

شيش طاووق

قطع صدر دجاج متبل
مشوية عىل الفحم

كفتة

لحم غنم متبل مع البصل
والفلفل مشوي عىل الفحم
يقدم مع البيواظ والخضار
املشوية
لحم مشوي

بيف تندرالين يقدم مع
 مشوي عىل،دهنة الخروف
الفحم مع الخضار والبيواظ

كباب كرز

كباب مع صلصة الكرز الساخنة

كباب خشخاش

كباب مع صلصة الطامطم

ريش غنم

 حبات ريش متبلة مشوية عىل الفحم4

كباب ابيات

عىل طريقة الشيف عبارة عن كباب
لحم وصلصة الطامطم واللنب و
تقدم رولز
عرايس لحمة

كفتة مع النعنع األخرض تشوى عىل
الفحم بالخبز وتقدم مع اللنب

Please inform your server if you have any dietary requirements.
All prices are inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality Fee & 5% VAT

Sweets
الحلويات

Abyat Cheese Cake

53

AED

ابيات شيز كيك

Kounafa Cheese

50

AED

كنافة بالجبنة

Labanieh bil Ashta

52

AED

لبنية بالقشطة

Mouhalabieh

34

AED

مهلبية

Rice Puddding

36

AED

رز بالحليب

Abyat Mouhalabieh

40

AED

مهلبية ابيات

Usmalieh

49

AED

عثملية

Halawet el Jeben

52

AED

حالوة الجبن

Ghazel Beirut

50

AED

غزل بيروت

Ice Cream plate

50

AED

بوظة

Please inform your server if you have any dietary requirements.
All prices are inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality Fee & 5% VAT

Mocktails
مشروبات غازية

Berry cooler

42

AED

Passion Colada

42

AED

Fresh Iced Tea

36

AED

Flavored Mojito

39

AED

Virgin Colada

39

AED

Virgin Mary

39

AED

Berry, Lychees, Green Apple

Passion fruit, coconut cream & almond syrup

Passion Fruit / Strawberry & Ginger

Strawberry, Raspberry / Passion Fruit / Lavender /
Watermelon

Pinapple with coconut cream.

Tomato, lime juice, sugar syrup with tobasco sauce and
worcestershire sauce.

بيري كولر

 ليتيش وتفاح اخرض،توت

باشن كوالدا

 كرمية جوز الهند و اللوز,باشن فروت

شاي مثلج طازج

 فراولة والزنجبيل،باشن فروت

موخيتو

فراولة أو التوت أو باشن فروت أو الفندر أو البطيخ

فيرجن كوالدا

اناناس مع كرمية جوز الهند

Fresh Juices
عصائر طازجة

Orange

32

AED

برتقال

Apple

32

AED

تفاح

Carrot

38

AED

جزر

Pomegranate

38

AED

رمان

Pineapple

32

AED

اناناس

Watermelon

38

AED

v بطيخ

Lemon Mint

31

AED

ليموناضة بالنعناع

Yoghurt Mint

31

AED

لبن بالنعناع

فيرجن ماري

طامطم وعصري اليم ورشاب السكر املركز مع صلصة تاباسكو
وصلصة ووسرت

Please inform your server if you have any dietary requirements.
All prices are inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality Fee & 5% VAT

Hot Beverages
مشروبات ساخنة

Espresso

25

AED

إسبرسو

Double Espresso

29

AED

إسبرسو مزدوج

Turkish Coffee

25

AED

قهوة تركية

Cafe Latte

27

AED

كافيه التيه

Cappuccino

25

AED

كابتشينو

Espresso Macchiato

29

AED

اسبرسو ماكياتو

Americano

27

AED

أمريكانو

Tea

22

AED

Moroccan Tea

27

AED

Black tea, Green tea, Jasmine, Chamomile,
Ginger Lemon Honey, Earl Grey.

شاي
،  البابونج،  الياسمني،  الشاي األخرض، الشاي األسود
. إيرل غراي، الزنجبيل عسل الليمون
شاي مغربي

Soft Drinks
مشروبات غازية

Soft drinks

Pepsi, Diet Pepsi, 7Up, Diet 7Up, Ginger Ale

20

AED

المشروبات الغازية

،  آب7  حمية،  أب7 ،  دايت بيبيس، بيبيس
زنجبيل

Water
مياه معدنية

Still water

13 / 25

AED

مياه

Imported still water

17 / 28

AED

المياه المستوردة

Sparkling water

17 / 28

AED

مياه فوارة

Please inform your server if you have any dietary requirements.
All prices are inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality Fee & 5% VAT

Shisha
شيشة

Standard Shisha

106

AED

الشيشة العادية

Abyat Shisha

115

AED

شيشة ابيات

Pan Rass

115

AED

بان راس

Mix of flavours

Salloum

80

AED

Head Change

56

AED

1 free head change

Apple (Fakher)

سلوم

 تغيري الرأس مجانا1

Flavours

Apple (Nakhla)

تغيير الرأس

)تفاح (فاخر
)تفاح (نخلة

Grape

عنب

Orange

برتقال

Watermelon

بطيخ

Sweet melon

شمام

Blue mist

بلو مست

Peach

خوخ

Berry

توت

Vanilla

فانيال

Gum

علكة

Gum Mistekah

علكة و مسكة

Cherry

كرز

Grape mint

عنب نعنع

Apple mint (Fakher)

تفاح نعنع

Lemon mint

حامض نعنع

Gum mint

علكة و نعنع

Watermelon mint

بطيخ نعنع

Orange mint

برتقال و نعنع

Grape berry

عنب و توت

Vanilla mint

فانيال و نعنع

Gum cinnamon

علكة و قرفة

Mint

نعنع

Strawberry

فراولة

Cinnamon

قرفة

Rose

ورد
Please inform your server if you have any dietary requirements.
All prices are inclusive of 10% Service charge, 7% Municipality Fee & 5% VAT

