
             MENU Cairo 30                                 

 

Breakfast 

 افطار

 

   فول   

ذبده (  –زيت زيتون  –) طحينه     

Foul with ( tahini – olive oil – butter )                                               

25 AED 

 

30 فالفل القاهره  

Falafel Cairo 30                                                                                      

25 AED 

 

 طبق جبن مشكل

جبنة حلوم ( –جبنة فيتا  –جبنة رومي  –) جبنة شيدر    

Mixed cheese Platter  

Cheddar, Roomi , Feta , Halloumi cheese                                                                          

35 AED 

 



 

 جبنه فيتا بالطماطم 

   تقدم مع شرائح الخيار والجرجير

Feta cheese with tomato                                                                     

Served with cucumber slices and watercress 

25 AED  

 

 اومليت

بسطرمه (-خضار -) جبنه    

 بيض مقلي ويقدم بالجبنه , خضار , بسطرمه

Omelet  Served with 

( cheese - vegetables – pastrami )                                        

35 AED  

 

 افطار ريفي 

  (جبنه قديمه -ل عس)فطير مشلتت يقدم مع 

Country Breakfast 

 Feteer served  with honey & mesh                                                              

40 AED 

 

 



 

 

Cold Sandwiches 

 سندوشات باردة

 كلوب سندوتش ويقدم في خبز توست ابيض

Club  Toast                                                                       45 AED 

 

 تونه سندوتش ويقدم في الخبز البني

Tuna brown bread                                                            40 AED 

 

 سندوتش دجاج مشوي مع الجبن الشيدر

Grilled chicken with cheddar cheese                            40 AED 

 

 شرائح التركي المدخن مع الجبن الشيدر

Smoked turkey with cheese                                           45 AED 

 

 شرائح السالمون المدخن مع جبن كريمي والجرجير

Smoked salmon with cream cheese                               45 AED 

 

المايونيز والخيار المخلللحم الروستو مع ال شرائح  



Roast Beef with mayonnaise and Pickle                                                                      

45 AED 

Hot Sandwiches 

 سندوشات ساخنة

  30حواوشي القاهره 

30خبز عربي , لحمه مفرومه , بصل مع بهارات القاهره   

Hawawshi Cairo 30                                                                45 AED 

Arabic bread , minced meat , onion with spices cairo 30 sirved gril 

 

ردجاج بانيه بالجبن الشيدسندوتش   

Chicken pane with cheese                                               40 AED 

 

 شاورما لحمه 

في ملفوف الخبز العربي ائح اللحم المتبل بخلطه الشاورماشر  

Beef shawerma                                                                     45 AED 

Marinated beef strips with shawerma mixture wrapped in Arabic bread 

 

 شاورما دجاج

المتبل بخلطه الشاورما في ملفوف الخبز العربي الدجاجشرائح   

Chicken shawerma                                                                40 AED 

Marinated chicken trips with shawerma mixture wrapped in Arabic bread 

 

 



 

 كبده اسكندراني 

الخبز العربيكبده بالفلفل االخضر الحاروتقدم في   

Alexandrian liver                                                                  40 AED 

Liver with spicy green pepper served in arabic bread  

 

 سجق اسكندراني

ملفوف في الخبز العربي مع الفلفل االلوان والبصل   

Sausage Alexandrian                                                           40 AED 

With pepper and onion wrapped I Arabic bread 

 

 

 

 

 

Soup  

 شوربة

 

عدس الشوربه    

الكمون وكركم وثوماصفرمع عدس   

Lentil soup                                                                             30 AED 

Yellow lentils with cumin , turmeric , garlic 



 شوربه جدتي

 لسان عصفور مع قطع الدجاج

Grandma Soup 

 Braised chicken with Orzo pasta                                                      30 AED 

 

فود سيشوربه                                                                             

 فواكه البحر , كريمه , خضروات

Seafood soup                

Seafood , cream , vegetables  45                                                       AED 

 

 شوربه جريفي

توست بالجبنهتقدم بقطع اللحم مع   

Gravy Soup                   35 AED  

Served with meat and cheesy toast 

 

Cold Appetizers & Salads 

 مقبالت باردة و سالطات

 

 طحينه

 مع الخل والثوم وزيت الزيتون

Tahini                                                                            20 AED 

With vinegar , garlic , olive oil  



 

 

 بابا غنوج

 باذنجان مفروم , طحينه , مع الرمان والنعناع

Baba ghanough                                                              20 AED 

Minced eggplant with tahini , pomegranate , mint 

 حمص

 مع الصنوبر وبابريكا

Hummus                                                                        22 AED 

With pine nuts , paprika 

 بصاره

تقدم مع عين جمل ورمان وشرائح البصل المقلي   

Besara                                                                            22 AED 

Served with pomegranate and fried onion slices 

 زبادي

 خيار , ثوم , نعناع وزيت الزيتون

Yogurt                                                                        20 AED 

Cucumber , mint , garlic , and olive oil 

  نطماطم وبذنجا

 , طماطم , زيت زيتون , ثوم , ليمون , باذنجان 

Eggplant and tomato                                                      22 AED 

Marinated eggplant ,tomato , garlic 

  



 فتوش

محمص , نعناع , ويقدم بصوص الرمانطماطم , خيار , فجل احمر , خبز   

Fattouch                                                                           30 AED 

Tomato , cucumber , red radish , croutons , served with pomegranate sauce  

  سي فود

 مكس سي فود بالجرجير والمشروم

Seafood salad                                                                40 AED  

Mix seafood with watercress , mushroom 

                                                                              روكا دجاج

 سلطه الجرجير مع المشروم وشرائح الدجاج

Rocca chichen                                                                    40 AED 

Rocca salad with mushroom & Chicken                                       

 سيزار بالدجاج

 شرائح الدجاج المشوي , خس ,توست محمص , مع الجبنه البرميزان

Chicken Caesar                                                                  40 AED 

Grilled chicken strips ,lattuce , toasted bread , served with parmesan cheese  

  سلطة يوناني

طماطم , فلفل الوان , خيار , مكعبات الجبن الفيتا , مع شرائح الزيتون   

Greek salad                                                                      40 AED 

Tomato , Mix pepper , cucumber , feta cheese with  olive slices 

تونة  سلطة  

الليمونقطع التونه مع الفلفل والزيتون وعصير   جرجير , 

Tuna salad                                                                        45 AED 



Tuna with peppers ,  olives , lemon juice , with watercress 

 

Hot Appetizers 

 مقبالت ساخنة

 

 كزاروله كبده

 تقدم مع الفلفل االلوان واوراق الكسبره وعصير الليمون

Liver Casserole                                                                      40 AED 

Served with mix pepper , coriander , leaves , lemon  

سجق كزاروله  

 تقدم مع الفلفل االلوان والبصل وصوص الطماطم

Casserole  Sausag                                                                 40 AED 

Served with mix pepper , onion , tomato sauce 

بورق العن  

Vine leaves                                                                                                 40 AED  

 ممبار محمر

Mombar                                                                                        40 AED 

هتشكيله دولم  

     ورق عنب , كرنب , كوسه , باذنجان

Mixed Traditional Dolmas                                                    40 AED 

vine leaves , cabbage , zucchini , eggplant 

جبنه ( –سمبوسك مشكله ) لحمه   



Mix sambosak  ( meat – cheese )                                                        35 AED 

 

 رول البسطرمة

Cigarette pastrami with cheese 40  AED 

 

 بطاطس روستو باللحم المفروم

Oven Potato with minced meat  35 AED 

 

 جمبري مقلي 

Fried shrimp                                                                 50 AED 

المقليحلقات الكلماري   

Fried  calamari                                                              40 AED 

 

 

 

 

Main Dish & Tajin 

 اطباق رئيسية

 

 ارز معمر
  ارز بالفرن ويقدم لحم او دجاج مع الكريمه الطازجه 



Muammar rice                                                                    60 AED 

Traditional baked rice with meat or chickenand fresh cream 

 

يفته مصر  

 فته مصري مع قطع اللحم المحمره

Egyptian Fattah                                                                      65 AED 

With oven roasted meat 

بالبصل القاورما عكاوي  

Braised Oxtail                                                                        65 AED 

Searved with onion roasted 

باللحم الموزهطاجن باميه   

Okra with meat                                                                                        60 AED 

 طاجن مسقعه

 شرائح الباذنجان مع صلصه البشاميل واللحم المفروم

Traditional Moussaka 60 AED 

Eggplant , béchamel , minced meat 

باللحمهر طاجن خضا  

Tajine Vegetables with meat                                              60 AED 

الجريفي صوصصدور الرومي مع   

Roasted Turkey Served with gravy sauce                        70    AED 

30القاهره  ضانيموزه   

بالزعفران والمكسراتمع ارز  30الموزه الضاني علي طريقه القاهره   



Lamb shank                                70 AED 

Lamb shank with cairo 30 style served with saffron rice and nuts 

 بط روستو

يقدم مع جالش باللحم المفروم   

Roasted Duck                                                                        70 AED 
served with minced meat Rokak   

 دجاج مسحب

Boneless chicken                                                                  60 AED 

 دجاج بانيه

Chicken pane                                                                         60 AED 

 مكرونه فرن

  مكرونه باللحمه المفرومه مغطاه بصوص البشاميل والموزريال

Oven pasta                                                                          60 AED 

With minced beef covered with beshamel sauce  

30كشري علي طريقه القاهره   

, طماطم , بصل مقليارز , مكرونه , عدس بني , شعريه , حمص   

Koshary  Cairo 30                                                        45 AED  

Rice , pasta , brown lentils , vermicelli , hummus . tomatos , fried onions and spices for cairo 30 

 

 

 

 



 

 

Side Items 

 اطباق جانبية

رز ابيضأ  

White rice                                                              25 AED 

رز بالخلطهأ  

Oriental rice                                                         30 AED 

محمرةبطاطس   

French fries                                                          20 AED 

 

Dessert  

 الحلو

م علي بالمكسراتأ  

Om Ali                                                                                      35 AED 

 كنافه بالمانجو

Konafa mango                                                                        35 AED 

 كنافه لوتس

Konafa lotus                                                                            35 AED 

 كنافه بالنيوتيال

Konafa Nutella                                                                        35 AED 



 ارز بالبن والقشطه والمكسرات

Rice pudding                                                                           35 AED 

 

بوله ايس كريم بالصوص والمكسرات 2     

 Ice cream                                                                                 35 AED 

 بطاطا بالعسل 

 Sweet potato with honey  35 AED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beverages 

 مشروبات

 شائ احمر

Red tea                                                                               15 AED 

 

 شائ اخضر

Green tea                                                                           15 AED 

 

 قهوه تركي

Turkish coffee                                                                    20 AED 

 

 اسبريسو

Espresso                                                                              25 AED 

  

  كابتشينو

Cappuccino                                                                        35 AED 

 

 نسكافيه بالحليب

Nescafe with milk                                                              25 AED 



 

 مياه كبيره

large water                                                                         18 AED 

 

 مياه صغيره

small water                                                                         12 AED 

 

 باربيكان

barbican                                                                               20 AED 

 

اب ( 7 –مشروبات غازيه ) بيبسي   

soft drink ( peppsi – 7up )                                                18 AED   

 

 مياه فواره

Sparkling water                                                                  20 AED 

 

 

 

 

 

 



 

Fresh Juice 

 عصاير فريش

 مانجو

Mango                                                                                  30 AED 

 برتقال فريش

Orange                                                                                  30 AED 

 

 ليمون بالنعناع

Lemon mint                                                                         28 AED 

 

 جوافه

Guava                                                                                   30 AED 

 

 فراوله

Strawberry                                                                          30  AED 

 

 بطيخ

Watermelon                                                                       30  AED 

 

 AED 30                                                                            قصب السكر



Sugar Cane 

 

 كركديه

Hibiscus                                                                               25  AED 

 

 تمر هندي

Tamrhindi                                                                            25 AED 

 

 خروب

Kharoub                                                                               25 AED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Shisha  

 شيشة

 

 تفاحتين فاخر

Double apple                                                                       90 AED 

 

 شيشه ميكس فواكه

Shisha mix                                                                             90 AED 

 

 شيشه نكهات

Shisha flavor                                                                         90 AED 

 

 


