
مشروبات
D r i n k s

البوكسات
B o x e s

حلويات
D e s s e r t

MENU
قائمة الطعام

110
Falafel Box بوکس فالفل

Cal    تشكيلة متنوعة من فالفل حمص ريفي المشهورة   سعرة

138
Shawerma Box بوکس شاورما

Cal   تشكيلة شاورما (5لحم-5دجاج مع بطاطس وصوص الطحينةوالثوم)   سعرة

138
Friends Box بوکس األصدقاء
Cal  مجموعة مشكلة من األطباق الشهية تكفي من 4 الى 5 أشخاص   سعرة

20

ابتداًء من
Custom Box بوکس من اختیارکم

Cal 40  بوكس الفالفل والبطاطس وكل ماتشتهية من اختيارك  سعرة

سلطات
S a l a d s

16  refi fattoush فتوش ریفی
قطع الخضار مع الرمان وقطع الباذنجان والصوص ودبس الرمان والزعتر مع شرائح الخبز يحتوي 

cal 30 على السمسم والحبوب  سعرة

16   refi quinoa tabbouleh تبولۀ ریفی بالکینوا
cal 30 تبولة مع الكينوا والرمان وصوص دبس الرمان سعرة

11.5 refi salad سلطۀ ریفی
cal 30 قطع الطماطم  والخيار مع صوص الطحينة  سعرة

16 Maasoub refi malaki معصوب ریفی ملکی
Cal 392  خليط الموز الخاص مع الرقائق والعسل والحليب يتحوي على (الحبوب)    سعرة

18.5  Royal Maasoub With Keshta معصوب ریفی ملکی بالقشطۀ
Cal  578  خليط الموز الخاص مع الرقائق والعسل والحليب والقشطة يحتوي على (الحبوب) سعرة

5.5 Choclat Cookies کوکیز دبل شوکلیت
Cal 256 الكوكيز المخبوز...... سعرة

11 Orange Juice عصیر برتقال
Cal 99 سعرة

8 Lemon Mint عصیر لیمون نعناع
Cal 99 سعرة

26 Orang Gallon لتر برتقال
Cal 633 سعرة  

10 pomegranate juice عصیر رمان
cal 211 سعرة

22 pomegranate Gallon لتر رمان
cal 423 سعرة

4.5  karak tea شاي کرك
Cal 94 سعرة  

2.5 red tea شاى احمر
Cal 40  سعرة   

2.5  tea with ment شاي احمر بالنعناع
Cal 40 سعرة

1 Small water ماء صغیر

ركن الفالفل
F a l f e l  C o r n e r

9  Falafel Small Platter فالفل صحن صغیر
cal 30  حبات فالفل مع صوص الحمر والطحينة يحتوي على السمسم والحبوب   سعرة

13.5 Falafel Larg Platter فالفل صحن کبیر
cal 30  20حبة فالفل مع صوص الحمر والطحينة يحتوي على السمسم والحبوب   سعرة

16  Falafel Compo فالفل مشکل
cal 700 فالفل مع البطاطس المقلية وصوص الحمر والطحينة يحتوي على السمسم والحبوب  سعرة

3  Falafel Pieces فالفل بالحبه
cal 30 5 حبات خلطة فالفل خاصة مكونة من الحمص يحتوي على السمسم والحبوب    سعرة

”تحلى الجمعات“
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المقبالت الساخنة
H o t  A p p e t i z e r s

الفطائر
P خبز التورتيال قد يحتوي على البيض والحبوب i e s

13.5  Mutabbal متبل
Cal 99 سلطة الباذنجان المشوي مع الطحينة يحتوي على (السمسم والحبوب)   سعرة

15  Labnah لبنه
Cal  296 لبنة مع زيت الزيتون ورشة زعتر يحتوي  على( السمسم  والحبوب)    سعرة

17 Stuffed vine leaves ورق عنب
Cal 40  ورق عنب المطبوخ محشي بالخضروات   سعرة

23 Hummus with meat حمص باللحم
Cal 252 حمص ريفي مغطاة بطبقة من اللحم واللوز ويحتوي على (السمسم)  سعرة

16/ 12 Hummus Beiruti حمص بیروتی
حمص ريفي مع الثوم والبقدونس ويحتوي على (السمسم)

كص

11 Hummus with foul حمص بالفول
Cal  374 حمص ريفي مع الفول وصلصة الطماطم والطحينة يحتوي على (السمسم)  سعرة

15/11  Hummus Refi حمص ریفی
Cal  279  حمص مطحون مع الطحينة يحتوي على (السمسم)  سعرة

كص

المقبالت الباردة
C o l d  A p p e t i z e r s

جديدنا
”شاورما“
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قائمة الطعام
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@HummusRefi

HummusRefi.com

8 lentils عدس
cal 116 عدس مجروش مطبوخ مع البصل والجزر والبهارات      سعرة

9  Royal Foul  فول ملوکی
cal 95 الفول المهروس مع الطحينة وصوص الطماطم الحارة يحتوي على السمسم والحبوب  سعرة

15 Chilli Potatoes بطاطس حارة
cal 168 مكعبات البطاطس المقلية  سعرة

10 French Fries بطاطس مقلیۀ
cal 186 أصابع البطاطس المقلية     سعرة

21 oven Refi Halloumi حلوم ریفی بالفرن
قطع الحلوم والطماطم بالتوابل المخبوزة في الفرن مع الزعتر يحتوي علىالسمسم والحبوب  

Cal 273 سعرة

23 Liver Platter صحن کبده
Cal 173 كبده الغنم المطهو مع الفلفل الرومي والبصل والطماطم    سعرة

 Akkawi Pie فطیرة جبنۀ عکاوي
cal 505 خبز التورتيال محشو بالجبنة العكاوي   سعرة

18

15  Spanish White Cheese Pie فطیرة الجبنۀ البیضاء والسبانخ
cal 350 خبز التورتيال المحشو بالجبنة البيضاء مع السبانخ والسماق والسمسم  سعرة

14  Falafel Pie فطیرة فالفل
cal 444 خبز التورتيال محشو بالفلفل والجبن والصوص يحتوي على السمسم والحبوب  سعرة

24  halloumi pie فطیرة حلومی
خبز التورتيال المحشو بالحلوم مع الطماطم المجففة والزيتون والزعتر يحتوي على السمسم والحبوب  

cal 550 سعرة

15 labneh cheese pie فطیرة لبنۀ بالجبنۀ
cal 450 خبز التورتال المحشو باللبنة والجبنة ورشة زعتر  يحتوي على السمسم والحبوب  سعرة

14  zaatar cheese pie فطیرة زعتر بالجبنۀ
cal 428 خبز التورتيال المحشو بازعتر والجبنة يحتوي على السمسم والحبوب  سعرة

26/ 14 Musakhan مسخن
طبق المسخن المميز من حمص ريفي

كص

”الذ جمعة فطور“

إطلب اآلن
فقط 110

خبز الساندوتش قد يحتوي على البيض والحليب والحبوب

ساندويتشات
S a n d w i c h e s

9 Chicken Shawrma شاورما دجاج
Cal 40  صدور الدجاج المشوية على الصاج   سعرة

12 Meat Shawrmaشاورما لحم
Cal 252 لحم ال..... المحضر على الصاج  سعرة

9 falafel mix sandwich ساندویتش فالفل مشکل
cal 540 ساندويتش الفالفل شرائح الباذنجان والبطاطس زالمخلل والحمص يحتوي السمسم والحبوب  سعرة

9 sabba sandwich ساندویتش صبۀ
ساندويتش فالفل مع بيض مسلوق مخلل وطحينة وطماطم وبقدونس يحتوي على السمسم والحبوب 

59

جامبو
falafel refi sandwich ساندویتش فالفل ریفی

سانويتش الفالفل وسلطة الطحينة الخاصة بالطماطم والخيار والرمان يحتوي على السمسم والحبوب

5  falafel with hummus ساندویتش فالفل وحمص
cal 530 ساندويتش الفالفل مع الحمص يحتوي على السمسم والحبوب  سعرة

4 foul sandwichfoul  ساندویتش فول
cal 250 ساندويتش الفول    سعرة

9 shakshuka sandwich ساندویتش شکشوکۀ
cal 360 ساندويتش خليط البيض مع الطماطم سعرة

8 cheese omellet sandwich ساندویتش اوملیت بالجبن
cal 336 ساندويتش اومليت مع شرائح الطماطم وطبقة من الجبن السائلة  سعرة

13.5 liver sandwich  ساندویتش کبدة
ساندويتش الكبدة المطبوخة مع البصل والفلفل الرومي والبهارات مع صوص الطحينة يحتوي على السمسم و 

27  hummus fattah with meat فتۀ حمص باللحم
cal 99 فتة حمص مع طبقة من اللحم واللوز يحتوي على السمسم والحبوب واللبن  سعرة

19.5  eggplant fattah فتۀ باذنجان
cal 40 خبز مقلي مغطاة بالحمص ثم طبقة من اللبن المثوم والسمن واللوز  سعرة

19 hummus fattah with tahinameat فتۀ حمص بالطحینۀ
Cal 252 حمص ريفي مغطاة بطبقة من اللحم واللوز ويحتوي على (السمسم)  سعرة

فتــــــــــــــــــــــات
F a t t a h

أطباق البيض
E g g s

15 shakshuka شکشوکه
 cal  30  البيض المخفوق مع الخضروات وصوص الطماطم والخردل  سعرة

12 omelet اوملیت
cal 30 البيض المقلي بالزبدة يحتوي على الخردل والحليب  سعرة

15 cheese omelet اوملیت بالجبنۀ
cal 30 البيض المقلي بالزبدة مع الجبنة يحتوي على الخردل والحليب  سعرة


