Fattoush, avocado, lemon & mint dressing
فتوش باالفوكادو مع صلصة الليمون والنعناع
Quinoa salad, pomegranate, mixed leaves, lemon & garlic dressing (N)
سلطة كينوا مع مكسرات مشكلة وحبات الرمان وصلصة الليمون والثوم
Falafel salad, chargrilled gems, cucumber, tarator (V)
سلطة الفالفل والخس المشوي مع الخيار والطاراطور
Grilled eggplant salad, medjoul dates & Dukkah
سلطة الباذنجان المشوي مع التمر والدوكا

56

Cruditès, truffle scented labneh
خضار عضوية مع ترفل لبنة
Butter bean, feta & za’atar crush, flatbread (V)
فاصوليا بيضاء مع جبنة الفيتا اليونانية والزعتر الحلبي –تقدم مع الخبز
Turkish spicy antep Ezme, lavosh bread
سلطة تركية
Aromatic spiced beef tartare, tomato & onion salsa
كبة نية على الطريقة التركية مع صلصة الطماطم والبصل المشوية
Lochfyne oysters on ice, tomato, citrus & pomegranate (S)(p/piece)
محار مقدم مع صلصة الطماطم مع دبس الرمان وعسل الزعفران

50

43
50
46

44
40
68
18

CHOOSE 3 Cold or Hot Mezzeh (excluding Oysters)
CHOOSE 5 Cold or Hot Mezzeh (excluding Oysters)

150
225

Bread selection, olive oil & wild za’atar dip
تشكيلة من الخبز العربي مع الزعتر وزيت الزيتون
Lahm bi ageen (lahmajoun)
لحم بالعجين
Cheese pide, slow cooked egg
فطائر تركية جبنة مع البيض

36

Turkish Yayla soup, manti & tomato sauce
شوربة يالي التركية
“Harra” duck fat chips
بطاطس "حارة" مقلية في دهن البط
Saffron chicken & leek skewer, Yamani honey
اسياخ الدجاج بالزعفران والكراث مع العسل اليمني
Pan-fried chicken livers, Arabic bread, Moroccan spices
كبد الدجاج بالتوابل المغربية المقدم مع مكعبات الخبز العربية المقرمشة
Fried calamari, pickled chili mayonnaise (S)
كلماري مقرمش مع مايونيز مخلل الفلفل الحار
Chargrilled octopus, spicy green chili zhug, roasted potato (S)
اخطبوط مشوي مع البطاطس المدخنة وزيت الزيتون
Lobster kibbeh, fresh herbs, avocado labneh (S)
كبة الكركند المقلية مع األعشاب الطازجة ولبنة االفوكادو
Roasted cabbage dolma, za’atar & truffle butter (V)
دولما الملفوف المشوي مع زبدة الزعتر والترفل
Dawood basha meatballs, chargrilled tomato sauce, foie gras &
Baharat
داود باشا المحشية بكبد البط مع صلصة الطماطم المشوية وبهارات
Crispy soft-shell crab “Saj“, garlic mayonnaise, harissa (S)
لفائف الصاج بالسلطعون المقلي مع صلصة المايونيز بالثوم والهريسة

40
58
50
48
58
62
78
53
61

60

Black Angus butcher cut of the day
185
(Smashed fried potatoes, wild za’atar pesto & red chili cumin shatta)
تقطيعة الجزار اليومية
تقدم مع البطاطا المقلية بالزعتر و صلصة الزعتر البري
او صلصة الشطة مع الكمون
Chargrilled tiger prawns, preserved lemon,
130
saffron herb butter (S) (A)
روبيان مشوي على الفحم مع زبدة األعشاب بالزعفران
Marinated grilled veal chops, mustard & za’atar butter (A)
185
شرائح لحم العجل المشوي مع زبدة الخردل والزعتر
Roasted lobster, muhammara, bewaz salad (S) (A)
220
كركند مشوي مع المحمرة و سلطة البيواز
Round of beers for the Chefs

50
45

All prices include 7% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT
 ضربات القيمة المضافة%5 ، تكلفة الخدمات%10  و، رسومات بلدية%7 كل األسعار تضمن

60

Lamb shank, sumac mutabal and pickled veg(serves two)
 مع المتيل و مخلل, عرقوب غنم
Grilled marinated poussin, sumac onion, dried yoghurt (N)
مسخن دجاج مشوي مع بصل بالسماق والزبادي الجاف
Seven spices crispy salmon, Moroccan tomato jam, mastic oil
سلمون بالتوابل السبع مقدم مع مربى الطماطم المغربية
Syadieh, black cod, spiced rice &
caramelized onion (serves two) (N)
)"صيادية" سمك القد االسود مع االرز والبصل (يكفي شخصين
Baby chicken tagine, chargrilled vegetables, preserved lemon (N)
"طاجن" الدجاج مع الخضار المشوي
Vegetable tagine, harrisa cuscus & preserved lemon
تاجن خضار
Wild mushroom & freekeh risotto
فريكة ريزوتو مع الفطر البري

“Mechouia” grilled vegetables (V)
"خضروات "مشوية
Grilled sweet corn, berbere butter, chili salt
ذرة حلوة مشوية
BHAR oriental rice (V)
أرز بهار
Olive oil mashed potato, cumin and coriander
بطاطا مهروسة مع الكمون والكزبرة

180
120
115
180

120
95

90

28
28
25
25

Camel milk panna cotta, pomegranate & rose jelly,
hibiscus broth, saffron pashmak
 حساء الكركدية، جيلي الرمان والورد،باناكوتا بحليب الجمل
Oud manjari chocolate mousse, cherry spiced compote
with cherry ice cream

شوكوالتة و كرز
Sesame parfait, sesame cream, sesame tuile (N)
بارفيه سمسم مع قشدة ورقائق السمسم
Sweet milk bastille, strawberry, almonds (N)
البسطيلة المغربية مع الفراولة واللوز
BHAR dessert platter
Sorbet
آيس كريم

45
50

45
50
76
1 scoop 16/2 scoops 28

Mango & lime
مانجو وليمون
White chocolate & yoghurt
شوكوالتة بيضاء وزبادي
Raspberry & rose
توت و ورد
Citrus mint
ليمون وحمضيات
Ice Cream
ايس كريم

25

Turkish coffee
قهوة تركية
Pistachio
فستق
Dark chocolate & mint
شوكالته بالنعناع
Mastic & cinnamon
مستكة عربية مع القرفة

All prices include 7% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT
 ضربات القيمة المضافة%5 ، تكلفة الخدمات%10  و، رسومات بلدية%7 كل األسعار تضمن

