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19 |SELECTION OF ORIENTAL BITES  (572 CAL)
معجنات مشكلة (٥٧٢ س.ح)

19 | CHILI POTATOES (382 CAL)
بطاطا حّرة (٣٨٢ س.ح)

10/7 | FRENCH FRIES  (624/365 CAL)
بطاطا مقلية (365 / 624 س.ح)

19 | SAMBOUSEK (496 CAL)
سمبوسك (٤٩٦ س.ح)

19 | FRIED CHEESE ROLLS (576 CAL)
رقاقات مقلية بالجبنة (٥٧٦ س.ح)

19 |GRILLED CHEESE ROLLS (351 CAL)
رقاقات مشوية بالجبنة (٣٥١ س.ح)

 19 | SPINACH BITES (521 CAL)
فطائر  (٥٢١ س.ح)

23 | FRIED KIBBEH (588 CAL)
كّبة مقلية (٥٨٨ س.ح)

HOT MEZZE | مقبالت ساخنـة

COLD MEZZE | مقبالت بــــــاردة

 17 | HUMMUS WITH PINE NUTS (485 CAL)

29| HUMMUS WITH MEAT AND PINE NUTS (662 CAL)

حمص (٤٤٤ س.ح)

حمص بالصنوبر  (٤٨٥ س.ج)

15 | MOUTABBAL (334 CAL)

19 | TABBOULEH (170 CAL)

30 |VEGETARIAN MIXED PLATTER (400 CAL)

19 | STUFFED VINE LEAVES (323 CAL)
ورق عنب (٣٢٣ س.ح)

19 | FATTOUSH (265 CAL)

طبق نباتي مشكل (٤٠٠ س.ح)متبل  (٣٣٤ س.ح)

تبولة (١٧٠ س.ح)

فتوش (٢٦٥ س.ح)

 حمص باللحمة والصنوبر  (٦٦٢ س.ج) 

 15|HUMMUS (444 CAL)



15/9 | MEAT SHAWARMA (442 / 620 CAL)
شاورما لحم (442/620 س.ح)

14/8 | CHICKEN SHAWARMA (430 / 605 CAL)
شاورما دجاج (٤٣٠ / ٦٠٥ س.ح)

20 |GRILLED MEAT (542 CAL)
لحم مشوي (542 س.ح)

 

19 |GRILLED TAWOUK (440 CAL)

19 |GRILLED KABAB (580 CAL)

19 |CHICKEN KABAB (510 CAL)

طاووق (440 س.ح)

 كباب (580 س.ح)

كباب دجاج (510 س.ح)

شاورما دجاج (729 س.ح)

47 | SHISH TAWOUK (692 CAL)
شيش طاووق (692 س.ح)

47 | KABAB HALABI (945 CAL)
كباب حلبي (945 س.ح)

47 | CHICKEN KABAB (690 CAL)
كباب دجاج (690 س.ح)

SANDWICHES | ساندويشات

PLATTERS (WITH FRIES OR RICE) | أطباق (مع بطاطا مقلية أو أرز)

شبعهم

87 |CHICKEN KABAB (5126 CAL)
كباب دجاج صاج (5126 س.ح)

99 | TAWOUK (4418 CAL)
طاووق صاج (4418 س.ح)

99 | CHICKEN SHAWARMA (4446 CAL)
شاورما دجاج صاج (4446 س.ح)

109 | MEAT KABAB (4605 CAL)
كباب  لحم صاج (4605 س.ح)

 36 قطعة با²ضافة إلى البطاطس و5 صوصات (طحينة + حار + دبس رمان + ثوم + بيستو)

37 | CHICKEN SHAWARMA (729 CAL)



شبعها

21 |CHICKEN KABAB  (993 CAL)
كباب دجاج صاج (993 س.ح)

25 | TAWOUK (985 CAL)
طاووق صاج (985 س.ح)

27 | MEAT KABAB (1052 CAL)
كباب لحم صاج (1052 س.ح)

30 | MEAT KABAB (1102 CAL)
كباب لحم صاج (1102 س.ح)

27| ARAYES (1028 CAL)
عرايس لحمة (1028 س.ح)

27 | CHICKEN SHAWARMA (1050 CAL)
شاورما دجاج صاج (1050 س.ح)

29 | MEAT SHAWARMA (1081 CAL)
شاورما لحم صاج (1081 س.ح)

27 |CHICKEN KABAB  (1043 CAL)
كباب دجاج صاج (1043 س.ح)

29 | TAWOUK (1035 CAL)
طاووق صاج (1035 س.ح)

30 | CHICKEN SHAWARMA (1100 CAL)
شاورما دجاج صاج (١١٠٠ س.ح)

 33 | MEAT SHAWARMA (1131 CAL)

 

شاورما لحمة صاج (1131 س.ح)

6 قطع حاّرة با²ضافة إلى البطاطس الحاّرة والمشروب الغازي و3 صوصات 

(ثوم + بيستو + دبس رمان)(ثوم + حار + دبس رمان)

(طحينة + حار + دبس رمان)(طحينة + حار + دبس رمان)

(طحينة + حار + دبس رمان)(ثوم + حار + دبس رمان)

(حار + ثوم + بيستو)

(حار + طحينة + دبس رمان) (حار + ثوم + دبس رمان)

(حار + طحينة + دبس رمان)

6 قطع با²ضافة إلى البطاطس والمشروب الغازي و3 صوصات 

بيستوثومدبس رمانطحينة حار
( 7 4  C A L )( 1 6 8  C A L )( 1 2 5  C A L )( 2 5 4  C A L )( 1 8 1  C A L )

(حار + ثوم + دبس رمان)

كّبرها!

+3SR

UPSIZE!

كّبرها!

+3SR

UPSIZE!
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3 | WATER (SMALL) (0 CAL)
مياه معدنية صغيرة  (0 س.)

11 | STRAWBERRY JUICE (280 CAL)
عصير فراولة (280 س.ح)

12 | FRESH ORANGE JUICE (207 CAL)
عصير البرتقال الطبيعي (207 س.ح)

9/7 | DIET 7 UP (0 CAL)
سفن آب دايت (0 س.ح)

9/7 | MIRINDA (378/188 CAL)
ميرندا (188/378 س.ح)

9/7 | PEPSI (298/149CAL)

9/7 | DIET PEPSI (0 CAL)

9/7 | 7 UP (134/67 CAL)

بيبسي (149/298 س.ح)

بيبسي دايت (0 س.ح)

سفن آب (67/134 س.ح)

BEVERAGES | المرطبات

DESSERTS | الحلويات 

13 | GRILLED NUTELLA & HALAWA  (371 CAL)
نوتيال وحالوة مشوية (371 س.ح)

9 | AYSH EL SARAYA  (352 CAL)
عيش السرايا (352 س.ح)

9 | OTHMALIYAH PISTACHIO (341 CAL)
عثملية بالفستق (341 س.ح)

7 | CLASSIC CHOCOLATE COOKIES (376 CAL)
كوكيز الشوكوالتة الكالسيكية (376 س.ح)

7 | DOUBLE CHOCOLATE COOKIES (369 CAL)
كوكيز الشوكوالتة المزدوجة (369 س.ح)

Prices are VAT inclusive | سعار تشمل ضريبة القيمة المضافة	ا 

Adults require an average of 2,000 calories daily. Individual requirements vary from one person to another.
.يحتاج البالغون إلى 2000 سعر حراري في المتوسط يومي�، وقد تختلف ا�حتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص لشخص

9200 26001
KaramExpress_sa  |  www.karamexpress.com


