
قائمة الطعام

لندن إلى أبوظبي

 من إعداد
الشيف أمني



موكتيل

شربات
 مشروب بلجريف اخلاص مع بذور الشيا وماء

الورد و النعناع

 شاي مثلج باخلوج

بيرشيان كيس
 البطيخ األحمر مع شراب الزعفران، عصير 

ليمون مع أناناس

الزعفران مارتيني
 عصير رمان ، شراب الزعفران ، عصير

ليمون مع رشة أناناس

بلو الجون
 فاكهة باشن فروت مع  بذور الشيا وصودا

 الليمون مع صوص بلو الجون

 باشن فور فاشن
 كوكتيل فاكهة باشن فروت اخلاصة بنا، دعنا

نفاجئك

40

40

40

40

40
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نبع / مياه غازية مشروبات غازية
كوكوال 

كوال دايت
كوال زيرو
سبرايت

دايت سبرايت
جينجر إيل

دوغ
زبادي منزلي مع نعناع ممزوج باملاء الفوار

15

22

20/25
درهم

درهم

درهم

 قائمة املشروبات



املقبالت

   خبز نان
خبز طازج من فرن التنور

سبزي خوردان
 تشكيلة أعشاب موسمية تقدم مع جبنة فيتا

مع اجلوز

 زيتون بارفارديه
 مزيج لذيذ من الزيتون مع اجلوز والرمان

واألعشاب

 كشك باذجنان
 باذجنان مشوي على اللهب، نعناع سوتيه ،

مغطى باجلوز الطازج ولنب بالزعفران

 خبز بالفستق
خبز بالفستق طازج من فرن التنور

 دومله
 ورق عنب محشو أرز، بازالء، زبيب مطبوخ

بصلصة رمان باألعشاب املنعشة

درهم12 درهم15

درهم30 درهم40

45 درهم45 درهم



 دجاج لولي بوب
 ساق دجاج مقرمشة محشوة بالبطاطا واألعشاب واجلنب تقدم مع صلصة 

التوابل

زبادي مدخن
باذجنان مشوي ممزوج باللبنة املدخنة مع السماق

   كرات الزعفران املقلية
 كرات مقرمشة بالزعفران محشية بأعشاب مع جبنة موزاريال

تقدم يف صلصة بلجريف احلارة

املقبالت

55

40

35

درهم

درهم

درهم



 كفتة تبريزي
 كرات اللحم العطرية احملشوة باجلوز البربري

املطبوخ بصلصة الطماطم

روبيان مقرمش
 روبيان بقسماط متبل يقدم مع صلصة ذهبية

 طبق للمشاركة
 اختيار الشيف الثنني من املقبالت الباردة  واثنني من

 املقبالت الساخنة

املقبالت

درهم40

درهم45

درهم120



قائمة احلساء

 شوربة اش رشته
 شوربة فارسية صحية تقليدية باألعشاب مع

 الفاصوليا واملعكرونة

عدسي
حساء العدس األخضر املطبوخ ببطء

دوغ خير )شوربة باردة(
 حساء بارد منعش، أعشاب طازجة عطرية، جوز، زبيب ذهبي،

 خيار، نعناع جاف، زبادي دسم، خبز مقرمش مع اللنب

45

30

50

درهم

درهم
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قائمة السلطات

سلطة أفوكادو
 أفوكادو ، خيار ، طماطم ، بصل أحمر مفروم
 ناعما مع رمان يقدم مع زيت زيتون و صلصة

سماق

 سلطة البو
 قطع شمندر يقدم يف طبقة من اللبنة والطحينة مع

اجلوز وجبنة الفيتا والتمر مغطاة بالفستق

 سلطة بلجريف
 خليط من أوراق السلطة  اخلضراء تقدم مع اجلوز و

 برتقال فالنسيا ، زعتر طازج ، كزبرة ، ريحان ، جبنة
موزاريال مع صوص بلجريف املميز

سلطة البطيخ
 بطيخ أحمر مع جبنة الفيتا، النعناع الطازج، مغطاة

بالفراولة وصلصة البطيخ

45

50

50

50

درهم

درهم
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األطباق الرئيسية

 قيمه / بدميجون
 يخنة كالسيكية من حلم الضأن العضوي مع البازالء ، والليمون املجفف  يف

 صلصة طماطم مغطاة و ميكنكم اختيار البطاطس املقرمشة أو الباذجنان
تقدم مع أرز بالزعفران

بامية
مرق حلم ضأن عضوي مطهو ببطء مع البامية يقدم مع الزعفران

درهم75

درهم80



أطباق الشيف اخلاصة

لندن إلى أبو ظبي
 رقبة حلم الضأن الكاملة مطبوخة ببطء ألكثر

من 6 ساعات تقدم مع األرز العطري األخضر

 تهجني
 أرز بالزعفران مخبوز بالفرن ممزوج مع صفار

 البيض واللنب ، محشو بالدجاج املبشور مع
اللوز املقطع و الفستق

 حلم الضأن باغيلي بولو
 رقبة أو ساق مطبوخة ببطء على بصل و

 طماطم مع ملسة من القرفة تقدم مع فاصولياء
و أرز بالشبت

مي غو بولو
 جمبري مقلي مع بصل مقلي فوق األرز

 األخضر والزعفران العطري مغطى بالفلفل
احللو وصلصة الفستق
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قائمة املشاوي

 كباب كوبيده
 سيخان من حلم الضأن املفروم على الفحم مع

 الزعفران الفارسي والفلفل األسود املطحون

شنجة
 أفضل أنواع حلم الضأن األسترالي العضوي

املشوي على الفحم يقدم مع الطماطم املشوية

حلم الضأن بارج
شرائح حلم خروف صغيرة متبلة

دجاج بارج
شريحة حلم دجاج متبلة بالزعفران

سلطاني
 سيخ واحد من شرائح حلم الضأن الصغير

وسيخ واحد من كباب كوبيده

 جوجه ماستي
 فيليه دجاج مشوي على الفحم

متبل بالزبادي و بهار أسود

(تقدم مع أرز أو خبز نان طازج أو بطاطا مقلية)
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 جوجه كباب بالزعفران
 مكعبات صدر دجاج مشوي متبل بالزعفران مع عصير

ليمون و يقدم مع طماطم مشوية

 ماهي كباب
سلمون مشوي متبل بصلصتنا السرية

روبيان مشوي
 روبيان النمري املتبل بصلصة

الزعفران

قائمة املشاوي
(تقدم مع أرز أو خبز نان طازج أو بطاطا مقلية)

100

130

130

درهم

درهم

درهم

 شيشليك
 قطع ريش حلم غنم أسترالية طرية متبلة

بالزعفران والبصل

درهم160



قائمة بلجريف اخلاصة

 روك آند رول
 دجاج طري متبل بالزعفران و فيليه حلم

مغلف باجلنب مع أعشاب عطرية

 مشاوي مشّكلة لشخصني
 تشكيلة لذيذة من الكوبيدة ، جوجه بالزعفران

، والتشنجي

ممتاز
 سيخ واحد من معكرونة الدجاج وسيخ واحد

من الكبيدة

 مشاوي مشّكلة ألربعة  أشخاص
 تشكيلة لذيذة من قطع حلم الضأن ، كوبيده ،

جوجي زعفران و تشينج

 كوبيده تريو
 ثالث أنواع مختلفة من أسياخ الكوبيده

 مشاوي مشّكلة بحرية
تشكيلة لذيذة من سمك السلمون و الروبيان

(تقدم مع أرز أو خبز نان طازج أو بطاطا مقلية)

140

220

100

340
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قائمة إتش كي املفضلة

 
  (قائمة طعام لشخصني)

املقبالت
 أطباق مختلفة للمشاركة

 خبز النان ، كشك باذجنان ، دومله ، زيتون ، زبادي مدخن
األطباق الرئيسية

تهجني مع مرقة قيمة أو مشاوي لشخصنين
احللويات

اختيارك لطبقني
املشروبات

اختيارك ملشروبني

 مشاوي مشكله لشخصني
تشكيلة لذيذة من الكوبيدة ، جوجه بالزعفران ، والتشنجي

 تهجني
 أرز بالزعفران مخبوز بالفرن ممزوج مع صفار البيض واللنب ، محشو

بالدجاج املبشور مع اللوز املقطع و الفستق

درهم399



أطباق جانبية

سلطة شيرازي
 خيار مفروم ، طماطم ، بصل ممزوج بعصير

الليمون مع زيت الزيتون

باغيلي بولو
 أرز بالشبت مع الفاصوليا العريضة

ثالث أنواع أرز

 ماست خير
زبادي منزلي مع قطع اخليار والنعناع املجفف

 بطاطا مقلية أرز بالزعفران
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مشروبات ساخنة

روز التيه

 رهش التيه

 إبريق الشاي الفارسي

كورتادو

 قهوة مبردة كولد دريب

درهم28 درهم23
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 إسبريسو
                         أمريكانو

سبانش التيه
                              بيكولو

كافيه التيه
 كابتشينو

فالت بيضاء
 الشاي 

اإلجنليزي
 إبريق شاي 

عطري



احللويات

كرمي بروليه بالزعفران

 بيرشيان لوف كيك

 فالودة

 كعكة براونيز التوت

بودنغ التمر

 تشيز كيك بالزعفران

 إكلير باحللوى

 آيس كرمي بالزعفران

لوحة بلجريف
إختيار الشيف

حلوى اليوم
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