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SIDE DISHES

PASTA

Herbs R ice

Spaghett i  Bo logna i se

French fr ies

Shr imp p i l /per i  per i

Arab ic  Saf fron R ice

Sayd ia  r ice

A great  a l l  t imer  !  Mama's  way

Seafood L ingu in i
Romsa tomato  concasse ,gar l i c ,bas i l  and o l i ve  o i l

Pas t a  Fus i l l i  Ch icken

Tr y Our Del ic ious  Gar l i c  Bread

DESSERT

Tiramisu

Seasona l  Fru i t  P la t ter

Ice  Cream

3 scoopsI ce  Cream 
2 scoopsI ce  Cream 

Gr i l led Chicken

Gr i l led Beef  Steak

Gr i l led lamb chops

Mix Gr i l l

Mix  Seafood P la t ter 

Mix Seafood P la t ter   (Fami ly  Sty le)

Margher i t a  p izza

Shar ing  i s  Car ing !

Mediterranean Pepperoni  p izza

P izza  Frutt i  Di  Mare

Spoicy  Veget ab le  P izza

Ca lzone P izza

Mozzare l la ,  tomato  sauce ,  ext ra  v i rg in  o l i ve  o i l 
and bas i l .

Th in  c rus t  med i ter ranean p izza w i th  roas ted 
be l l  peppers  and thyme

PIZZA

MAIN COURSE

أرز بالبهرات

بطاطا مقلية

روبيان بيري بيري

أرز عربي بالزعفران

أرز صيادية

سباغيتي بولونيس

باستا لينجويني بالسيفود

باستا فوسيلي بالدجاج

جرب خبزنا بالثوم

دجاج مشوي
ستيك لحم مشوي

ريش مشوية
مشويات مشكلة

طبق مأكوالت بحرية مشكلة

طبق مأكوالت بحرية مشكلة
بحجم العائالت 

طماطم رومسة ، ثوم ، ريحان وزيت زيتون

.موتزاريال ، صلصة طماطم ، زيت زيتون وريحان

ا�طباق الرئيسية

أطباق جانبية

باستا

بيتزا مارجريتا

تيراميسو

طبق فواكه مشكلة
أيس كريم

أيس كريم معلقتين
أيس كريم ثالث معالق

بيتزا رفيعة مع فلفل مشوي و زعتر
بيتزا ببروني

بيتزا فروتي دي ماري
بيتزا خضار حارة

بيتزا كالزوني

بيتزا

الحلويات

APPETIZERS

SALADS

Roas ted Butter  Fr ied Prawns

Cr ispy  Fr ied Ca lamar i

Shr imps and F i sh  Kabab

Rocca Sa lad wi th  gr i l l 
ha l loumi  cheese

SOUPS

Soup of  the day

Lent i l  Soup

Seafood Soup

Cold Mezzeh

Greek Sa lad

Fresh garden sa lad

Add Gr i l led Chicken
Add  Gr i l led Shr imps

Caesar  Sa lad   
Romaine le t tuce ,  anchov y  dress ing , 
c routons  and armesan

Ask your  wa i ter  fo r  today 's  f lavor

Class ic  Cheese Beef  Burger

Chicken Burger

Waves Club Sandwich

With le t tuce ,  tomato ,  on ion  and cheese

Vegan Burger  (Beyond Meat)
Vegan Burger  (Beyond Mince)

Our burgers  are  100% ha la l  f rom grass 
fed  AUS beef
Ser ved w i th  Co le  s law and French f r ies

BURGERS
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المقبالت
روبيان مقلي بالزبدة

كاليماري مقلي

كباب روبيان وسمك

السالطات

الحساء

سلطة جرجير مع جبنة
حلومي مشوي 

سلطة سيزر

مازة باردة
سلطة يونانية

سلطة فريش جاردن

أضف دجاج مشوي

 خس روماني ، صلصة أنشوجة ، خبز
محمص و بارميزان

حساء اليوم

شوربة العدس
شوربة سيفود

اسأل النادل عن شوربة اليوم

كالسيك تشيز برجر لحم

برجر دجاج

ويفس كلوب ساندويتش

مع الخس والطماطم والبصل والجبنة

برجر نباتي

برجر

تقدم مع كول سلو وبطاطا مقلية

 البرغر لدينا حالل ٪100 من لحوم البقر
ا�سترالية التي يتم تغذيتها على العشب

أضف روبيان مشوي


