


جميع رسوم الخدمات المطبقة والرسوم الدرهم اإلماراتي" وتشمل بجميع األسعار "

 المحلية والضرائب

 
 

المقبالت

 60 كيالوين

 بالخل والفلفل الحار. متبلة شرائح التونة  

الخنزير المقرمشة اذن 60  الخنزير( )يتضمن الطبق لحم 

)يتضمن الطبق لحم الخنزير( 145التقليدية االطعمة الفلبينية 

 مشاوي خنزير ايرز انتستين وكرات الحبار والسمك 

المشوي

  انج بقري مقلي   60
 النج بقري متبلة ومقلية

 65  كاالماري
 مقلية.حلقات حبار 

 65 كامارون ريبوسادو

 مع الزبدةروبيان مقلي 

  على لحم الخنزير(هذا الطبق يحتوي )55المبيانغ شانغهاي

 وحارةلفائف الربيع محشوة بلحم الخنزير مع صلصة حلوة

60 جوانح بوفالو

جوانح الدجاج مع صوص البوفالو

 )هذا الطبق يحتوي على لحم الخنزير(65 توكوات بابوي 

 بالبهارات الخلخنزير في صلصة  حمتوفو ول

)هذا الطبق يحتوي على لحم الخنزير(70سينوجلو

 خل بالتوابل لحم الخنزير وتونة وخيار في صلصة

  )هذا الطبق يحتوي على لحم الخنزير( 85 شيكارون بوالكلك
 الفلبيني الشعبي يقدم مع صلصلة خل بالشطةطبق بولوتان 

الشوربات

  45 بينابايتان

 مع لحم بقري لذيذة  فوارغشوربة 

 65 بيناكول تشيكن

 قطع دجاج تقدم مع شوربة لحم بجوز الهند الطازج
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   سينيغانغ

   75 ضالع الخنزير65  اللحم البقري  

شوربة مكعبات لحم الخنزير المملحة تقدم مع فاصولياء طويلة، 

سوخ ابيض باذنجان، فجل

   الباز باتشوي  85  الخنزير()يتضمن الطبق لحم  
 حساء مدينة ايلويلو الشهير و اللذيذ ساخناً جدا

 

 

تينوال دجاج 65
السمك صلصلة مع والبصل  والزنجبيل اخضر بابايا مع دجاج  

األطباق الرئيسية

 اللحم البقري 

 80   كالديريتانغ باكا

 جزر، وفليفلة متنوعةحم بقري باليخنة مع بطاطس، ل

 85  كاري –كاري 

 صلصة الفول السوداني في وفوارغ لحم بقري مع  اوكس بقري 

 أنشوجة يقدم مع

 85 بواللو

والذرة  أو نخاع العظم تقدم مع الخس  اوكس بقرشوربة 

 الفاصوليا الطويلةو

الطماطم   80   

الطماطمبصلصة  ةمطهو نات البقرلسا  

لحم الخنزير

 )هذا الطبق يحتوي على لحم الخنزير(   75نيالجانج بابواي 

خنزير مسلوقة مع الكرنب والبطاطا فوارغ 

اينيهاو نا ليمبو

كرشة الخنزير المشوي و المخلل

 

ديناكداكان  85  

الخنزير  لحم  الفوارغ و طبق مشهور آخر من ايلكانو و المكون من

 الحارة
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 كريسبي سيسيغ 85 

قطع لحم الخنير المقرمشة مع البيض المقلي

 

 85 سيسيج

 خنزير بالبهارات الحارة تقدم في طبق ساخن  فوارغ لحم 

 145  باتكريسبي 

خنزير مقلية ومقرمش كوارع لحم

 85 كاواليليتشون 

 شرائح لحم خنزير مقلية

 85 بيناغونغان بابوي

لحم خنزير مطبوخة في صلصة أنشوجة شرائح  

 85 دينوغوان

 سوداءبودينغ وكرشة خنزير مطبوخة في صلصة  فوارغ 

  85ستيك لحم الخنزير 

لحم الخنزير مع صويا صوص والليمون وشرائح البصل

 

 85 أدوبوورك ب

 لحم الخنزير  مع البطاطا وصويا صوص مع الخل ا

مينودو ة  85  

لحم و كبد الخنزير مع البطاطا و الفليفلة في صلصة طماطم  

ةكثيف  

140   الباغنيت الكبيرة 

كرشة الخنزير المقلية المقرمشة

85   بيكول اكسبريس 

 كرشة الخنزير المطهوة في حليب جوز الهند المبهر قليالً 

 85 لحم الخنزير حلو وحامض

لحم الخنزير مقلي مع الفلفل االخضر واالحمر والبصل والثوم مع 

االناناس وصلصة الطماطم

 

 85اغادو 

لحم خنزير مع الفلفل االخضر واالحمر  والبطاطا والجزر وكبدة 

الخنزير

  85امبوتيدو 

مفروم مع البصل والفلفل والسيليري نزير حم خل
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 الدجاج 

 تشيكن أنسال 65
سيناماك  مع تقدم  باكولود متبلة   دجاج 

  تشيكن كاري 65

طريقتنا الخاصة لتحضير الدجاج بالكاري يقدم مع بطاطس 

متنوعة من الفليفلة وتشكيلة

 دجاج ادوبو 60

مطبوخ مع صويا صوص والخل والبصل الثوم تقدم مع  دجاج 

البيض المسلوق

األسماك

  )هذا الطبق يحتوي على لحم الخنزير(85  ريلينونغ بانجوس 

 سمك سلماني محشو بالسمك ولحم الخنزير

  داينغ نا بانغوس 

 سمك العنقد المقلي و المخلل بالثوم 

 سينيجانج نابنجوس  75  

شوربة سمك تمارين تقدم مع الحبوب والباذنجان والخس 

 والفجل

االبيض 

خنزير رضيع -ليشون دي ليشي    

 

                                  4 kg - 330  خنزير مطبوخة على

 لحم نار هادئة
صغير  نزير خ  -1375                                       

كغ 10كامل   
- 18 كغ - 1650                كغ   ر نزير خ 12

صغير كامل

 

 
 

 
درهم إماراتي 1  50 كجم 10  

كجم 12إلى   18تقريباً 1850 درهم إماراتي       
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المأكوالت البحري

 58 هاالبوساه يبون

 ربيان محضر على البخار

  أدوبونغ بوسيت 75

 خنة سمك بالصلصة السوداءي

 

 مأكوالت كاري كاري البحرية 85

يخنة تمتزج فيها أشهى المأكوالت البحرية الطازجة و المطهوة 

  لسوداني الكثيفةافي قشدة الفول 

85   نيالسينغ نا هيبون 

 روبيان كبير مطهي بالبيرة

 سينيجانغ نا هيبون 90

شوربة الروبيان المملحة تقدم مع فاصولياء طويلة، باذنجان، فجل 

  وخس

الخضار

  )هذا الطبق يحتوي على لحم الخنزير(  55 تشوبسوي

خضار محمرة مكونة من ملفوف، جزر، ذرة صغيرة، فاصولياء 

 وأصفر، وشرحات لحم خنزيرأحمر وأخضر  طويلة، فلفل

  هذا الطبق يحتوي على لحم الخنزير()  55 بيناكبيت

، باذنجان مع صلصة اكوس بامية محمرة، قرع مر، فاصولياء طويلة،

 وشرحات لحم خنزير أنشوجة

  )هذا الطبق يحتوي على لحم خنزير(  65 لينغ

 وراق تارو ولحم الخنزير في صلصة جوز الهند بالبهارات الحارةأ

نودلز

 ( ر)هذا الطبق يحتوي على لحم الخنزي  بانسيت كانتون أو بيهون   60
نودلز األرز أو البيض تقدم مع لحم الخنزير وخضاراختيارك من 
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 ( ر)هذا الطبق يحتوي على لحم الخنزي   لومي نودلز 60 

 كرات و   معكرونة نودلز البيض الطازج مع كبده الخنزيرمع الدجاج

  يض مع شرحات الليمون والبصل االخضر المقطع والب الحبار 

األرز

 20 كالو –كالو  

 أرز باجونغ

)هذا الطبق يحتوي على لحم الخنزير(  تشكيلة أرز مقلي   40   

 أرز مقلي مع خضار، روبيان، لحم خنزير، وبيض

 ارز مع الثوم 20

 أرز بشذا الياسمين محضر على البخار

  

  20 أرز سادة

 أرز بشذا الياسمين محضر على البخار

األطفال قائمة

 

ماك اند تشيز  40    
 باستا مع الصوص االبيض وبيف بيكون

)هذا الطبق يحتوي على لحم 35 كويا هوان جوانح الدجاج المقلية 

  الخنزير(

 جوانح الدجاج  الجنوبي  المقرمشة تقدم مع البطاطا المقلية 

 

 سباغيتي كاربونارا 35

سباغيتي باستا مع  الصوص االبيض  وبيكون الخنزير

 هوت دوغ لحم الخنزير  35 
يقدم مع البطاطا المقلية والسلطة

     سلطة

 إنساالدانغ تالونغ  30

 باذنجان مشوي، مكعبات طماطم وبصل مع صلصة 

الخل والصويا
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 إتلوغ نا ماالت 30

 بيض مملح، مكعبات طماطم وبصل متبلة بالملح 

 والبهار

  أتسارا 25

 سلطة بابايا مخلل

  إنساالدانغ مانجا 30

مكعبات المانجو األخضر، بيض مملح، طماطم وبصل متبلة بالملح 

  والبهار

الحلويات

هالو –هالو  50  
حلوى بينوي المثلجة مع فواكه متنوعة وآيس كريم ورغوة 

الليشي

 30 ليشيه فالن

الفلبينية آيس كريم بالكراميل على الطريقة  

 

 باندان بوكو

مكونة من الجيلي وجوز الهند والحليب حلوة فلبينية باردة 

المكثف الحلو

بامباالميغ/المشروبات

20ع  طبق غوالمان المتنو  

عرق السوس بأنواع مختلفة من جيالتين شراب  

  اجار و ساجو أو تابيوكا 

 20 ساجوت جوالمان

 مشروب عرق السوس مع جيالتين أجار وساجو أو تابيوكا

 20 شاي بالحليب مع ساجو أسود

 شاي بالحليب مثلج يقدم مع تابيوكا سوداء

 بوكو 30

 مخلوط مع الحليبعصير جوز الهند مع بوكو أو لحم بجوز الهند 



جميع رسوم الخدمات المطبقة والرسوم الدرهم اإلماراتي" وتشمل بجميع األسعار "

 المحلية والضرائب

 
 

 المثلج الشاي 60

 محدود غير

 

 


