
MeNa Delights Menu

MeNa Delight 1  49 SAR

CHICKEN ZINGER BURGER
Crisp fried chicken breast zinger burger, cheddar cheese, ice berg lettuce, 
mayo chili dressing

OR

LAMB KABAB WRAP 
Minced lamb kebab, sundried tomato hummus, parsley, mint, tomato, onion, sumac, arugula

OR

TUNA FOCACCIA SANDWICH  
Tuna confit, sundried tomato, caper, mint, arugula, homemade focaccia bread

All sandwich will be served with guacamole, doritos, and a choice of aerated soft beverage

MeNa Delight 2 89 SAR

CHICKEN SHISH TAWOUK 
Marinated and grilled chicken on skewers, potato harra

OR

KABAB AZMER 
Homemade minced lamb kebab with akkawi cheese, kabsa rice and doukous 

OR

HAMMUR HARRA
Grilled hammur fish fillet with spicy harra sauce, steamed white rice 

All meal will be served with Oriental salad and a choice of aerated soft beverage

Family MeNa Delight (Meal for 4 people) 250 SAR

APPETIZERS

Oriental salad

Hummus 

Muttabel 

Cheese sambousak

Meat sambousak

Kibbeh

MAIN COURSE
Chicken sheesh tawouk, marinated and grilled chicken skewers
Awsal, marinated lamb kebab 
Lamb kofta, minced lamb kebab grilled on charcoal
Chicken kebab, grilled chicken kebab with levant spices
Capsa rice, tahini sauce, garlic sauce, dukkous and khobus bread 

DESSERT
Basbousa

BEVERAGE 
Choice of pepsi, mirinda or seven-up

Still or sparkling water 



49 س.ر متعة مينا 1 

برغر زنجر الدجاج
زنجر صدر الدجاج المقرمش مغطى بجبنة شيدر الذائبة يقدم مع الخس و صلصة المايونيز الحارة

أو

شطيرة كباب لحم الغنم
كباب لحم غنم ملفوف في خبز الصاج مع حمص بالطماطم المجففة، بقدونس، نعناع، طماطم، 

بصل، سماق، جرجير

أو

ساندويش التونة
ساندويش خبز الفوكاشيا المحشو بالتونة مع تتبيلة الشاف الخاصة يقدم مع الطماطم المجففة، 

نبات الكبر، نعناع، جرجير
سيتم تقديم جميع الساندويشات مع جواكامولي و رقائق البطاطس المقرمشة مع اختيارك من المشروبات الغازية

متعة مينا 2  89 س.ر

شيش طاووق
شيش طاووق متبل على الطريقة الحلبية يقدم مع البطاطس الحارة

أو

كباب أزمير
كباب لحم غنم مع جبنة العكاوي على طريقة أزمير يقدم مع أرز كبسة و صلصة الدقوس

أو

هامور حار
شريحة سمك هامور مشوي طازجة تقدم مع الصلصة الحارة و أرز أبيض

سيتم تقديم جميع األطباق مع سلطة شرقية و اختيارك من المشروبات الغازية

250 س.ر متعة مينا العائلي (الوجبة ألربعة أشخاص) 

مقبالت
سلطة شرقية

حمص
متبل

سمبوسة جبن
سمبوسة لحم

كبة

الطبق الرئيسي
تشكيلة الشيف الخاصة من المشاوي العربية شيش طاووق، 
أوصال، كفتة، كباب دجاج, تقدم مع أرز كبسة، صلصة طحينة، 

ثومية، صلصة دقوس و خبز عربي

حلويات
بسبوسة

مشروبات
اختيارك من بيبسي، بيبسي دايت، ميرندا، سفن آب، سفن آب دايت، 

مياه معدنية عادية، مياه معدنية غازية

قائمة متعة مينا


