
 

شوربة اليوم

22
25
25
25

25
24
30
20
25
25
25

Hommos Tahini
Moutabal Eggplant
Baba Ghanoush
Warak Enab

28Soup of the Day

Soup الشوربه

طاجين ماكوالت بحريه
جاجين دجاج

كسكسي مع الضان 

75
65
70

Seafood Tagine
Chicken Tagine
Lamb Couscous 

Moroccan Flavors   نكهات ع البال المغربيه

حمص بالطحينه
متبل باذنجان

بابا غنوج
ورق عنب

Cold Mezzeh بارده مازات 

Hommos with meat
Nakanek
Fried Kebbeh
Spinach Fatayer
Meat Samboussek
Cheese Samboussek
French Fries

حمص باللحم
نقانق

كبه مقليه
فطاير بالسبانخ

سمبوسك باللحم
سمبوسك بالجبنه

بطاطا مقليه

Hot Mezzeh ساخنه مازات 
   

29
29
29
29
29

Fattoush
Tabouleh
Arabic Salad
Zatar Salad
Beetroot Salad

فتوش
تبوله

سلطه عربيه
سلطة زعتر

سلطة شمندر

Salads السلطات

لحم الضأن المشوي
طاووق مشوي

 

نصف دجاجه مشويه
ريش غنم

روبيان مشوي
مشكل مشويات ع البال

52
52
55
85
125
85

Grilled Lamb Meat
Grilled Tawouk
Half Grilled Chicken
Lamb Chops
Grilled Shrimp
Al Bal Mixed Grill

From the Grill المشويات

FOOD

 االسعار بالدرهم االماراتي وتشمل %7 رسوم بلدية و%10 رسوم خدمة و%5 ضريبة القيمة المضافة
All prices are in AED and are inclusive of  7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.

Minimum Spend of  AED 50 / 50 درهم  الحد االدني للطلبات 

 

32
32
32
25
42

Kabab Sandwich
Kofta Sandwich
Shish Tawouk Sandwich
Shawarma Sandwich
Al Bal Burger

سانويتش كباب
سانويتش كفته

سانويتش شيش طاووك
سانويتش شاورما

ع البال برجر

Sandwiches الساندوتشات

35
32
30
38

45
45

Pizza Margarita
Spicy Pepperoni Pizza
Vegetable Pizza
Four Cheese Pizza
Seafood Pizza
Zatar Manakish
Cheese Manakish
Harra Manakish
Zatar & Cheese Manakish

بيتزا مارغريتا
بيتزا بيبروني سبايسي

بيتزا خضار
بيتزا اربع اجبان

بيتزا الماكوالت البحريه
مناقيش بالزعتر
مناقيش بالجبنه

مناقيش حاره
مناقيش بالزعتر والجبنه

From the Oven الفرن من 

Fattah Meat
Fattah Chicken

فته باللحمه
فته بالدجاج

Fattah Shami الشاميه الفته 

25
25
30
35
35

Mohalabiah
Umm Ali
Cheese Konafa
Exotic Fruits
Arabic Sweets

مهلبية
ام علي

كنافه بالجبنه
طبق فواكه طازجه

حلويات عربيه مشكله

Dessert حلويات
 

 40Zalookزعلوك 
  40Taktokaaتكتوكه 

36
40
44
42
46



تفاح
عنب

نعناع
البرتقالي

جوافة
خوخ

العنب / النعناع
الليمون / النعناع

الجوافة / العنب
البرتقال / النعناع
البطيخ / النعناع

شمام
ارتفع

صمغ القرفة
علكة

البطيخ
الفراولة

ليمون
الفراولة / النعناع
الجوافة / النعناع

تفاحتين

Single Flavour                                   55
Double Flavour                                  60 

Classic Shisha شيشة كالسكية 
نكهه واحده

نكهه مزدوجه

Triple Flavor Blends
Island Treasure                            

Gulf Oasis                                  

Red Horizon                             

Desert Rose                                   

Rainbow Illusion             

Moonlight

Dubai Connection

Summer Breeze

Al Bal Says Hello

Eve's Apple

نكهة ثالثية االبعاد 
جزيرة الكنز 

ليمون نعنع مع برتقال 

واحة الخليج 
بطيخ مع خوخ وتوت بري 

االفق االحمر
تفاحتين مع خوخ وتوت بري 

 
وردة الصحراء 

خوخ مع فراولة وبطيخ 

قوس قزح 
عنب مع برتقال وجوافة  

ضوء القمر   
ضوء القمر مع خليط من   
النعنع البطيخ والليمون 

دبي كونكشن   
جوز الهند مع شمام مخلوط 

مع نعنع طازج   

نسمات الصيف  
كوكتيال من الحلو والمالح مع

ليمون نعنع وكرز   

عالبال سايس هالوو
خليط من البرتقال ( جوافة)  

تفاحة ادم   
تفاح اخضر مع 

نعنع بارد

  65

  65

  65

  65

  65

  65

  65

  65

  65

  65

       

 

فيرجن كوبا ليبر
شراب القيقب ، كوكا كوال ، عصير الليمون الطازج

ماري سبايسي
عصير الطماطم ، عصير الليمون 

صلصة رسيستيرشاير ، ملح الكرفس 
الفلفل المطحون والصلصة الحارة 

اوسين بلو تونيك
تونيك ، عصير ليمون ، شراب سكر 

 
مارغريتا

عصير البرتقال الطازج ، والليمون الطازج 
والسكر البودرة ، والصودا الباردة مع قطع البرتقال 

ع البال ايس كوفي
قهوةدبل  ، آيس كريم فانيليا ، شوكوالتة نوتيال   

تقدم مع كريمة مخفوقة 

كالسيك موخيتو
مع الليمون , النعناع ,مياه غازيه وقصب السكر   

27

27

29

29

29

29

Virgin Cuba Libre                             

Mary Spice Up                             

Ocean Blue Tonic                             

Margarita                             

Al Bal Iced Coffee                             

Virgin Mojito                             

Mocktails الموكتيالت

27

27

27

27

27

Apple Ginger Shooter                             

Green Giant Detox                             

Lemon Mint                             

Fresh Boost                             

الليمون والبرتقال والبطيخ
 

ابل جينجر شوتر
الليمون والزنجبيل لتعزيز المناعه

جرين ديتوكس
التفاح ، الكرفس ، السبانخ ، اللفت ، الخيار

الليمون ، البقدونس ، الزنجبيل 
ليمون بالنعناع

فريش بوست
كوكتيل فواكه

Fresh Juices الطازجه العصائر 

فانيليا
شيكوالته

قهوة
فراوله

مشروبات غازيه
بيبسي , دايت بيبسي ,ميرندا , سفن اب ,دايت سفن

جنجر ايل , تونيك ,ماونتن ديو  
ريد بول

استريال دام

29
29
29
29
19

35
22

Vanilla
Chocolate
Coffee
Strawberry
Softdrinks

Red Bull
Estrella Damn

Smoothies مثلجه مشروبات 

12
22
18
30

13
22
18
25

Still Water

Sparkling Water

مياه عاديه
العين 330 مل
العين 750 مل

أكوا بانا 250 مل
أكوا بانا 1 ليتر

المياه الفواره
العين 330 مل
العين 750 مل

أكوا بانا 250 مل
بيرييه 750 مل

Water عاديه مياه 

 االسعار بالدرهم االماراتي وتشمل %7 رسوم بلدية و%10 رسوم خدمة و%5 ضريبة القيمة المضافة
All prices are in AED and are inclusive of  7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.

Minimum Spend of  AED 50 / 50 درهم  الحد االدني للطلبات 

اختيارك من الشاي

تايل اوف غراي إيرل غراي
جاسمين بيرل شاي اخضر

ذا شيمرينج اميرالد شاي اخضر
يلو ستار كاموميل مزيج من االعشاب

كريمسون راسبيري سولستايس مزيج من الفواكه
شاي كرك

شاي مغربي

اختيارك من القهوه
اكسبرسو

ماكياتو
كابوتشينو
كافيه التيه

موكا كافيه
أمريكانو

قهوه تركي
نسكافيي سبسيال

22
22
22
22
22
22
22
25

18/22
19/23
22
22
24
18
23
22

Selection of Tea

Selection of Coffee

Hot Beverages ساخنه مشرروبات 

SHISHA
������������     

����������

25 قهوه عربيه    


