BAR MENU
BITES

قائمة البار

عل خفيف

EXPLORE THE FINEST FLAVORS OF THE MIDDLE EAST WITH
DERWANDI’S HOT MEZZE, PERFECT FOR SHARING OR AS AN APPETIZER

 مناسبة للمشاركة أو،تذوق أجود نكهات الشرق األوسط مع مازة دروندي الساخنة
لطلبها كمقبالت
Shrimps Kunafa |  قريدس كنافة46

Deep-fried shrimps wrapped in kunafa pastry, served with cocktail sauce | قريدس مقلي مغلّ ف
 ُيقدم مع صلصة كوكتيل،بعجينة الكنافة

Cheese Rolls |  لفافات الجبنة25

Deep-fried filo dough pastry filled with our special blend of cheeses | لفافات العجين مقلية ومحشوة
بخلطتنا الخاصة من الجبنة

Sujuk Cheese Rolls |  لفافات السجق بالجبنة30

Deep-fried filo dough pastry filled with our special blend of cheeses & sujuk bites | لفافات العجين
مقلية ومحشوة بخلطتنا الخاصة من الجبنة وقطع السجق

Meat Kibbeh With Walnut |  كبة لحمة بالجوز36

Deep-fried kibbeh stuffed with seasoned minced meat and walnut |  محشوة،أقراص الكبة المقلية
بخليط لحم مفروم وجوز

Fatayer Bakle |  فطاير بقلة27

Dough filled with a mixture of seasoned purslane, red onion, and walnuts | عجينة محشوة بخليط من
البقلة المتبلة و البصل األحمر و الجوز

Fatayer Sbenekh |  فطاير سبانخ29

Dough filled with a mixture of spinach, red onion, pine nuts, olive oil and sumac | عجينة محشوة بخليط
من السبانخ والبصل األحمر وحبوب الصنوبر وزيت الزيتون والسماق

Ftiret El Derwandi |  فطيرة الدروندي32

Deep-fried dough filled with our special mix of seasoned 7 cheeses with olives and parsley | عجينة
 أجبان مع زيتون وبقدونس7 مقلية ومحشوة بخليط مميز من

Sambousik Lahmeh |  سمبوسك لحمة34

Deep-fried dough filled with minced meat, pine nuts and pomegranate molasses | عجينة مقلية
 حبوب الصنوبر ودبس الرمان,ومحشوة بخليط من اللحم المفروم

French Fries |  بطاطس مقلية23
Crispy French fries | بطاطا مقلية مقرمشة

Hummus Surra | صرة
ّ  حمص42

Hummus topped with pine nuts, pomegranate, pistachio, and fried bread filled with minced meat |
 و خبز عربي مقلي محشو باللحم المفروم, فستق حلبي, رمان,حمص على وجهه الصنوبر

Chicken Musakhan |  مسخن دجاج39

Slow-cooked seasoned chicken and spices wrapped in saj bread. Served with yoghurt | دجاج مطبوخ
بالتوابل ُيقدم داخل خبز صاج مع اللبن

Chicken Wings |  جوانح دجاج41

Grilled marinated chicken wings served with Provençal sauce |  تُ قدم مع،متبلة ثم مشوية
ّ جوانح دجاج
صلصة بروفنسال

Chicken Shawarma Bites |  لفائف شاورما الدجاج25

Chicken shawarma wrapped in saj bread with garlic sauce. Served with garlic dip | خبز الصاج محشو
 ُيقدم مع كريمة الثوم.بشاورما الدجاج و الثوم

Beef Shawarma Bites |  لفائف شاورما لحمة25

Beef shawarma wrapped in saj bread, pickles, tomato, onion, parsley and sumac, drizzled with tahini
sauce. Served tahini dip. | خبز الصاج محشو بشاورما لحم البقر والكبيس والبندورة والبصل والبقدونس والسماق
يقدم مع وصلصة الطحينة.الطحينة
وصلصة
ُ

Kafta Arayes |  كفتة عرايس53

Grilled fresh bread stuffed with kafta. Served with lemon wedges on the side | خبز طازج محمص
 ُيقدم مع شرائح حامض إلى جانبه.ومحشي كفتة

Fried Calamari |  كاليماري مقلي49

Fried breaded calamari served with tartar sauce |  يقدم مع صلصة التارتار,كاليماري مغطى بالكعك و مقلي

DESSERTS

الحلو

DELICATELY INFUSED WITH FLAVORS OF THE ORIENT, DERWANDI’S
DESSERTS ARE AN IRRESISTIBLE INDULGENCE

حلويات دروندي هي أطباق مطعمة بنكهة شرقية شهية وال تقاوم
Alf Layli W Layli |  ألف ليلة وليلة36

Traditional Arabian custard dessert topped with almond and pistachio |
مهلبية تقليدية على وجهها لوز و فستق حلبي

Ahlem El Derwandi |  أحالم الدروندي38

Our take on the classic cheesecake. Served with pistachio sauce and crumbled halawa | تشيز كيك
 إضافة الى قطع الحالوة، ُيقدم مع صلصة الفستق.على طريقتنا الخاصة

Warm Date Cake |  كيك التمر38

Date cake topped with ashta ice cream and crushed pistachio | كيك بالتمر على وجهه بوظة بالقشطة و
فستق مطحون

Knefetna |  كنافتنا35

Lebanese cheese kunafa | كنافة الجبنة اللبنانية

Umm Ali |  أم علي34

A creamy baked vanilla puff pastry pudding topped with mixed nuts |
عجينة باف باستري بالفانيليا مخبوزة وعلى وجهها مزيج من المكسرات

Meghli |  مغلي25

Cinnamon spiced rice pudding topped with grated coconut, almond & walnut |
 اللوز و الجوز،رز بحليب بالقرفة و جوز الهند المبشور

Ghazlet El Derwnadi |  غزلة الدروندي46

Achta ice cream topped with cotton candy and sugar syrup |
بوظة بالقشطة على وجهها غزل البنات و قطر

Ice Cream |  بوظة37

Ask your waiter for the available flavors | اسأل النادل عن النكهات المتوفرة

All our prices are in AED & are inclusive of all applicable service charges, local fees, and taxes.

Many of our products contain or may have come in contact with common allergens including gluten,
nuts, milk and eggs. Please ask your waiter for more details about each product before placing your
order.
 و تشمل رسم الخدمة و رسوم الحكومية المحلية والضرائب،جميع اسعارنا بالدرهم االماراتي
 بما في ذلك الجلوتين، مسببات الحساسية الشائعة-  أو قد تتالمس مع- تحتوي العديد من منتجاتنا على
. يرجى اإلستفسار عن كل منتج مع موظفينا قبل تقديم طلبك.والمكسرات والحليب والبيض

