
Here at Hadoota Masreya
we are committed to 

serving you the highest 
quality Egyptian food.

Enjoy our authentic 
Egyptian atmosphere, 
and friendly service.

Bel Hana w el Shefa!

هنا في مطعم
حدوتة مصرية

نقدم لكم أطيب
و أجود المأكوالت

بخدمة متميزة
و جو مصري
دافئ أصيل.

بالهنا و الشفا!



Good Morning Hadoota!
Served 9am to 12 pm

حدوتة! الخير  صباح 
يقدم 9 صباحا إلى 12 ظهرا

Eggs your Style
Our chef will cook your eggs the 
way you like with your choice of 
toppings (Pastrami, sausage, veg... 
etc)

Eggs with Pastrami

22

23

بيض على مزاجك
اختر طريقتك المفضلة و سيقوم الشيف 

بٍاعدادها مع اختيارك من ااٍلضافات )بسطرمة، 
سجق، خضار...(

بيض بالبسطرمة

Feteer Meshaltet
Served with cheese and Honey or 
Molasses and Tahina

80 فطير مشلتت
يقدم مع جبنة و عسل أبيض 

أو أسود بالطحينة

Half Feteer Meshaltet 50 نصف فطير مشلتت

Omda Breakfast
A traditional breakfast containing 
foul, ta’ameya, feta cheese w/
tomato and Pastrami eggs. Served 
with your choice of tea or coffee or 
Orange Juice

39 فطار العمدة 
يتكون من فول، طعمية، جبنة بيضاء 

بالطماطم و بيض بالبسطرمة. يقدم مع 
اختيارك من الشاي أو القهوة أو عصير برتقال 

طازج

Hadoota Breakfast
A traditional Egyptian breakfast 
containing foul, ta’ameya, feta 
cheese w/tomato, Halawa, Molasses 
with tahina. Served with your 
choice of tea or coffee or Orange 
Juice

39 فطار حدوتة
فطار مصري يتكون من فول، طعمية، جبنة 

بيضاء بالطماطم، حالوة، عسل و طحينة. يقدم 
مع اختيارك من الشاي أو القهوة أو عصير برتقال 

طازج

Hadoota’s Daily Dish!
Served Sun to Thu 
12  pm to 5 pm

بتحبك! حماتك 
يقدم من األحد للخميس 

12 ظهرا  إلى 5 مساء

Specialty meals served with salad 
and soft drink

45 وجبات مختارة تقدم مع السلطة
و مشروب بارد

With Shisha 65 مع الشيشة

Hadoota Speciality اقتراح حدوتة

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 



بيض على مزاجك
Eggs your Style

فول بزيت الزيتون
Foul w Olive Oil

فطار حدوتة
Hadoota Breakfast



Cold Appetizers باردة مقبالت 

Besara
Seasoned fava beans and green 
leaves puree

18 بصارة
فول و خضرة مطهية، متبلة 

و مهروسة

Keshk
A mix of  cooked yogurt and flour, 
topped with fried onions

18 كشك 
على الطريقة المصرية مع البصل المحمر

Tahina
Seasoned ground sesame seeds 
paste

16 طحينة
بالثوم و الليمون و الكمون

Hummus 16 حمص

Baba Ghanoug
Smoked, roasted eggplant tahina

16 بابا غنوج
باذنجان بالطحينة و التوابل

Tomato w Garlic & Vinegar 18 طماطم بالخل و الثوم

Fried Eggplant 
Fried Eggplant seasoned with garlic 
& vinegar

20 باذنجان بالخل و الثوم
الباذنجان المقلي متبل بالخل و الثوم

Feta Cheese with Tomato 20 جبنة بيضاء بالطماطم

Tomeya
Garlic Paste

14 ثومية
صلصة الثوم

Soup شوربة

Risoni Soup 18 شوربة لسان عصفور

Lentil Soup 18 شوربة عدس

Vegetable Soup 18 شوربة خضار

Kaware’ Soup 35 شوربة كوارع

Pigeon Soup 35 شوربة حمام

HadootaSpecialityVeganSpicy حارنباتياقتراح حدوتة

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 



شوربة عدس
Lentil Soup

شوربة لسان عصفور
Risoni Soup

طحينة
Tahina

طماطم بالخل و الثوم
Tomato w Garlic & Vinegar

بصارة
Besara

جبنة بيضاء بالطماطم
Feta Cheese with Tomato

كشك
Keshk

باذنجان بالخل و الثوم
Fried Eggplant



Salads ت سلطا

Baladi Salad
Green salad with Egyptian spices

18 سلطة بلدي
سلطة خضراء بالبهارات المصرية

Taboula 20 تبولة

Fatoush
With pomegranate molasses

20 فتوش
مع دبس الرمان

Gargeer
Rocca with Balsamic Dressing
& Parmisan cheese

28 سلطة جرجير
مع صلصة خل البلسميك

و جبنة بارميزان

Yogurt Salad
Yogurt with cucumber and mint

12 سلطة زبادي 
بالخيار و النعناع

Potato Salad
Seasoned potato

16 سلطة بطاطس
بطاطس مسلوقة متبلة

حمص
Hummus

سلطة جرجير
Gargeer

تبولة
Taboula

فتوش
Fatoush

سلطة بلدي
Baladi Salad

سلطة زبادي 
Yogurt Salad

Hadoota SpecialityVegan نباتياقتراح حدوتة

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 



Hot Appetizers ساخنة مقبالت 

Ta’meya (falafel) 18 طعمية مصري

Alexandrian Ta'meya
Spicy stuffed Falafel

18 طعمية اسكندراني 
فالفل محشية حارة

Foul w Olive Oil

Foul w Butter

23

23

فول بزيت الزيتون

فول بالسمنه

Foul Shakshooka
Oven cooked Fava Beans with eggs

25 فول شكشوكة
فول في الفرن مع البيض

Foul Hadoota 28 فول حدوتة

Spicy Potato 20 بطاطس حارة

Chicken Liver 25 كبدة دجاج

Alexandrian Liver 30 كبدة اسكندراني

Alexandrian Sausage 35 سجق اسكندراني

Hadoota SpecialityVeganSpicy حارنباتياقتراح حدوتة

فول حدوتة
Foul Hadoota

فول شكشوكة
Foul Shakshooka

كبدة اسكندراني
Alexandrian Liver

كبدة دجاج
Chicken Liver

سجق اسكندراني
Alexandrian Sausage 

طعمية مصري
Ta’meya

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 



 طاجن مسقعة
Tagen Musaqa’a

بامية
Okra

قلقاس
Colcasia



Vegetables & Tagens طواجن و  خضار 

Molokheya 40 ملوخية

Molokheya with Chicken 
Or Meat

50
55

ملوخية مع الفراخ 
أو اللحمة

Okra 45 بامية

Tagen Batates
Oven cooked potato and meat stew

45 طاجن بطاطس 
قطع البطاطس و اللحمة المطهية في الفرن

Tagen Musaqa'a
Oven cooked eggplant, dal and 
meat in rich tomato sauce

45  طاجن مسقعة
طاجن باذنجان في الفرن مع اللحم المفروم و 

الحمص و صلصة الطماطم

Tagen Musaqa'a Bechamel 45 طاجن مسقعة بالبشاميل

Vegetables of the day 45 خضار اليوم
Green Peas بسلة
Mixed Vegetables تورلي

Colcasia قلقاس

All Vegetable dishes are served
with white rice or vermicelli rice

جميع أطباق الخضار تقدم مع 
رز أبيض أو رز بالشعرية

Hadoota Speciality اقتراح حدوتة

طاجن بطاطس
Tagen Batates

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 



مكرونة بالبشاميل
Macaroni Béchamel

كشري بالكبدة االسكندراني
Koshari with Alexandrian Liver

طاجن رز معمر
Tagen Roz Mua’mmar



Egyptian Specialities مصريات

Koshari
Rice and brown lentils topped with 
pasta, onions, chilli & tomato sauce

20|28 كشري
رز، عدس أسود، مكرونة، بصل مقلي، صلصة 

وتقلية

Koshari w Alexandrian Liver 35 كشري بالكبدة االسكندراني

Oriental Rice
Fried rice, chicken liver ,fried nuts

30 رز بالخلطة
رز بخلطة كبد الدجاج و المكسرات

Tagen Lesan Asfour
Risoni pasta with meat

35 طاجن لسان عصفور
 مكرونة لسان عصفور مع اللحم

Tagen Fereek 
Wheat-grain with vegetable and 
meat cubes

40 طاجن فريك
مع الخضار و قطع الحم

Tagen Roz Mua’mmar 
Oven-cooked rice w meat cubes

45 طاجن ارز معمر
رز مطهو في الفرن مع قطع اللحم

Negresco
Oven-baked pasta, chicken and 
béchamel

35 مكرونة نجريسكو
مكرونة في الفرن بالدجاج 

و البشاميل

Macaroni Béchamel
Oven-baked pasta, Bolognese, and 
béchamel

40 مكرونة بالبشاميل
مكرونة في الفرن باللحم المفروم وصلصة 

الطماطم والبشاميل

Spaghetti Bolognese 35 سباجيتي بولونيز

رز بالخلطة
Oriental Rice

Hadoota SpecialityVeganSpicy حارنباتياقتراح حدوتة

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 



رقاق
Roqaq with meat

شركسية
Sharkaseya

فتة بالموزة
Fatta with Lamb Shank

داوود باشا
Dawood Pasha

محاشي حدوتة
Mahashi Hadoota

فراخ بانيه
Chicken Escalope



More Egyptian Specialities كمان مصريات 

Warak Enab
Vine leaves stuffed with seasoned rice

30 ورق عنب
ورق عنب محشي بالخلطة المصرية

Warak Enab w Kaware' 45 ورق عنب بالكوارع

Stuffed Cabbage 30 كرنب محشي

Mahashi Hadoota 
Mixed Stuffed Vegetables

40 محاشي حدوتة
محاشي مشكلة مختارة

Mombar
Rice stuffed sausage, golden fried

35 محشي ممبار
فوارغ محشية بالرز و مقلية

Fatta
Rice, crisp bread, salsa, vinegar and 
garlic

30 فتة
خبز محمص و أرز أبيض بالخل 

و الثوم و الصلصة

Fatta w Lamb Shank 65 فتة بالموزة

Fatta w Kaware' or Meat 65 فتة بالكوارع أو اللحمة

Fatta w Meat Shawarma 60 فتة شاورما لحم

Roqaq w meat
Layers of delicate pastry dough and 
minced meat

40 رقاق باللحمة 
طبقات من الرقاق المخبوز مع حشو من اللحم 

المفروم

Sharkaseya
Chicken with walnut sauce. Served 
with white rice

45 شركسية
دجاج مع صلصة عين الجمل تقدم مع الرز 

األبيض

Dawood Pasha
Served with white rice or vermicelli rice

48 داوود باشا
تقدم مع رز أبيض أو رز بالشعرية

Cooked Meat Cubes
Served with white rice or vermicelli rice

48 كباب حلة
تقدم مع رز أبيض أو رز بالشعرية

Fried Stuffed Chicken 50 فراخ محشية محمرة

Meat Escalope
Served with French Fries and 
Sautéed Vegetables

55 لحمة بانيه
تقدم مع بطاطس محمرة  و خضار سوتيه

Chicken Escalope
Served with French Fries and 
Sautéed Vegetables

45 فراخ بانيه
تقدم مع بطاطس محمرة  و خضار سوتيه

Hadoota Speciality اقتراح حدوتة

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 



لوبستر حدوتة
Lobster Hadoota

حمام محشي 
Hamam Mahshi

جمبري حدوتة
Hadoota Shrimps



Hadoota Signature المميزة حدوتة  أطباق 

Hamam Mahshi
Rice or Wheat-Grain stuffed pigeon, 
fried to perfection

60|110 حمام محشي 
حمام محشي بالرز أو الفريك و محمر على 

الطريقة المصرية

Roasted Duck
Half duck served with oriental rice

110 بط مشوي
نصف بطة تقدم مع رز بالخلطة

Roasted Lamb Shoulder
Served with oriental rice

150 كتف خروف في الفرن
يقدم مع رز بالخلطة

Hadoota Shrimps
Shrimps in our special sauce served 
with sayadeya rice

60 جمبري حدوتة
جمبري بخلطة حدوتة المميزة يقدم مع رز 

صيادية

Jumbo Butterfly Prawns
Grilled or Deep fried

120 جمبري جامبو
يقدم مشوي أو مقلي  

Lobster Hadoota
Grilled or Oven-cooked with cream 
and cheese

150 لوبستر حدوتة
مشوي أو مطهو في الفرن مع الجبنة  و الكريمة

Side orders جانبية طلبات 

Fried Meat 25 لحم محمر

White or Vermicelli rice 15 رز أبيض أو بالشعرية

French fries 15 بطاطس محمرة

Sautéed Vegetables 15 خضار سوتيه

¼ fried chicken 20 ربع دجاجة محمرة

Hadoota Speciality اقتراح حدوتة

بط مشوي
Roasted Duck

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 



ريش
Lamb Chops

كفتة
Meat Kofta

شيش طاووق
Shish Tawook



Hadoota Grills حدوتة شواية  من 

Shish Kababs 75 | 175 كباب 

Lamb Chops 75 | 175 ريش

Tarb 80 | 180 طرب

Meat Kofta 55 | 140 كفتة لحم

Kabab and Kofta 65 | 160 كباب و كفتة

Lamb Chops and Kabab 75 | 175 ريش و كباب

Kofta and Tarb 65 | 160 كفتة و طرب

Lamb Chops and Kofta 65 | 160 ريش و كفتة

Lamb Chops and Tarb 80 | 180 ريش و طرب

Chicken Kofta  كفتة دجاج

Shish Tawook 45 | 120 شيش طاووق

Mixed Grills
Meat Kofta, Shish Tawook, Shish 
Kababs, Chicken Kofta, Hawawshi

65 | 160 مشويات مشكلة
كفتة ،شيش طاووق، كباب،

كفتة دجاج، حواوشي

كيلو|طبق

طرب
Tarb

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 

order | kilo

35 | 80



Hadoota Grills حدوتة شواية  من 

Mixed Grills Meat
Meat Kofta, Shish Kababs, Lamb 
chops, Tarb, Hawawshi, Sausage

شواية لحم
كفتة، كباب، ريش، طرب، حواوشي 

و سجق

Hadoota Mixed Grills
Meat Kofta, Shish Tawook, Shish 
Kababs, Chicken Kofta, Lamb 
chops, Tarb, Hawawshi

90 | 180 شواية حدوتة
كفتة ،شيش طاووق، كباب، كفتة دجاج، ريش، 

طرب، حواوشي

Grilled Sausage 40 سجق مشوي

Hawawshi
Meat-filled bread traditionally spiced

30 | 55 حواوشي 
خبز محشي باللحم المفروم المتبل

Grilled Chicken Breasts 40 صدور دجاج مشوية

Half Grilled Chicken 45 نص دجاجة مشوية

Grilled Neefa 80 نيفة مشوية

Grilled Quails
Two grilled Quails

50 سمان مشوي
زوج سمان مشوي

Grilled Pigeon
60 | 110

حمام مشوي

Hadoota Speciality اقتراح حدوتة

حواوشي
Hawawshi

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 

100 | 200

زوج|فرد
one|two



سجق مشوي
Grilled Sausage

حمام مشوي
Grilled Pigeon



Hadoota SpecialityVeganSpicy حارنباتياقتراح حدوتة

The Egyptian Feteer المصري الفطير 

Vegeterian 
Vegetables or Mushroom or Potato

Tuna

40

45

خضار
خضار أو مشروم أو بطاطس

 تونا

Cheese
Roumi or Feta with tomato 
Kraft

40
45

جبنة
رومي أو بيضاء بالطماطم

كرافت

Cheese Extravaganza 
Mixed cheese
Kraft with Honey

50
53

جبنة اكسترافاجانزا
جبن مشكل

كرافت بالعسل

Meat
Minced Meat
Pastrami or Sausage
Mixed Meat

50
58
58

لحوم
لحم مفروم

بسطرمة أو سجق
لحوم مشكلة

Sweet
Sugar or Honey
Cream & honey 
Cream & sugar

35
45
45

حلو
سكر أو عسل

قشطة وعسل
قشطة و سكر

Hadoota Sweet
Sugar and nuts
Chocolate

50
55

حلو حدوتة
سكر و مكسرات

شوكوالتة

Feteer Meshaltet
Served with cheese and Honey or 
Molasses and Tahina

80 فطير مشلتت
يقدم مع جبنة و عسل أبيض 

أوعسل أسود بالطحينة

 Half Feteer Meshaltet 50 نصف فطير مشلتت

Snacks لي تسا

Termes 15 ترمس

Halabessa
Spicy chickpeas & tomato

20 حالبسة
حمص الشام

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 



ترمس
Termes

حالبسة
Halabessa

فطير مشلتت
Feteer Meshaltet

فطير حلو حدوتة
Hadoota Sweet Feteer



أم علي
Umm Ali

 رز باللبن 
Roz Blaban

كنافة 
Konafa

بسبوسة
Basbousa

بقالوة
Baklawa



Dessert حلويات

Balah El Sham 15 بلح الشام

Zalabya
Sugar or Syrup    
Nutella

18
22

زالبية
بالسكر أو العسل  

بالنوتيال

Rice Pudding
with icecream

20
25

رز بلبن 
باآليس كريم

Rice pudding from the oven 22 رز بلبن من الفرن

Basbousa 18 بسبوسة

Konafa w cream 18 كنافة بالكريمة 

Baklawa 18 بقالوة

Umm Ali
Baked pastry with milk, sugar and 
topped with crunchy nuts

30 أم علي
رقائق العجين الهش مع خليط المكسرات و 

السكر و الحليب

Batata Helwa
Mashed sweet potato and nuts baked 
in the oven

15 بطاطا حلوة
بالمكسرات ،مهروسة و مطهوة في الفرن

Fruit Platter 40 طبق فاكهة

Fruit Salad
with ice cream

20 
25

سلطة الفواكه
مع اآليس كريم

Mango Mania
Mango cubes & Pomegranate topped 
with ice cream

35 مانجا مانيا
مكعبات المانجا و الرمان مع اآليس كريم

Mango Platter 45 طبق مانجو

Konafa Mango 35 كنافة بالمانجا

Hadoota Speciality اقتراح حدوتة

زالبية
Zalabya

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 



عصير قصب
Sugar Cane Juice

سموذي كيوي
Kiwi Smoothie

موهيتو الفراولة
Strawberry Mojito

كوكتيل حدوتة
Hadoota Cocktail

سموذي خوخ
Peach Smoothie

سموذي بطيخ
Watermelon Smoothie

سموذي ليمون نعناع
Lemon Mint Smoothie



Cold Drinks باردة مشروبات 

Kharoob, Karkade, Sobya 18 خروب، كركديه، سوبيا

Sugar Cane Juice 20 عصير قصب

Mojito 20 موهيتو

Strawberry Mojito 25 موهيتو الفراولة

Pina Colada 20 بينا كوالدا

Fresh Juices
Orange, Guava,Pineapple, Apple, 
Kiwi, Watermelon, Pomegranate, 
Lemon, Lemon Mint

20 عصير طازج
برتقال، جوافة، أناناس، تفاح، كيوي، بطيخ، رمان، 

ليمون، ليمون مع نعناع

Hadoota Mango \ Strawberry \ 
Avocado

25 مانجا حدوتة / فراولة / افوكادو

Hadoota Cocktail
Mango, Strawberry, Banana, Kiwi

25 كوكتيل حدوتة
مانجا، فراولة، موز و كيوي

Fakhfakhina
Fruit cocktail with fresh fruit pieces

30 فخفخينا
عصير كوكتيل مع قطع من الفاكهة

Smoothies
Kiwi, Watermelon, Peach, Lemon 
Mint

25 سموذي
كيوي ،بطيخ، خوخ، ليمون نعناع

Milk Shake 28 ميلك شيك

Yogurt w Fruits / Honey 20 زبادي بالفواكه / العسل

Coffe Frappaccino 22 قهوة فراباتشينو

Ice Tea 12 شاي مثلج

Barbican 20 باربيكان

Schweppes ginger ale 20 شويبس جنزبيل

Soft Drinks 12 مشروبات غازية

Mineral Water 12|8 مياه معدنية

Redbull 20 ريدبول

Hadoota Speciality اقتراح حدوتة

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 



Hadoota Speciality اقتراح حدوتة

Hot Drinks ساخنة مشروبات 

Tea Selections
(Black, Green, Herbal, with Mint, 
with Cardamon, with Ginger)

12 مختارات الشاي
)أحمر، أخضر، أعشاب، بالنعناع، بالقرنفل، 

بالجنزبيل(

Hadoota tea 20 شاي حدوتة

Moroccan tea 20 شاي مغربي

Mint 12 نعناع

Anise 12 ينسون

Ginger 12 زنجبيل

Herbal mix 18 كوكتيل أعشاب

Hot Karkade 18 كركديه ساخن

Hot apple cider 18 تفاح بالقرفة

Cinnamon with Milk 18 قرفة بالحليب

Sahlab 18 سحلب

Turkish coffee 
Single 
Double

15
20

 قهوة تركي
 سينجل

دوبل

Esspresso
Single 
Double

10
15

 اسبريسو
 سينجل

دوبل

Esspresso Machiato 10 اسبريسو ماكياتو

Caffe Latte 20 كافيه التيه

Cuppucino 20 كابوتشينو

Mocha 20 موكا

Hot Chocolate 20 شوكوالته ساخنة 

Nescafe with Milk 18 نسكافيه بالحليب

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 



شاي حدوتة
Hadoota tea

سحلب
Sahlab

تفاح بالقرفة
Hot apple cider

شاي مغربي
Moroccan tea





Shisha 55 شيشة

Apple تفاح

Grape عنب

Mint نعناع

Strawberry فراولة

Cherry كرز

Watermelon بطيخ

Melon شمام

Orange برتقال

Lemon ليمون

Guava جوافة

Peach خوخ

Apricot مشمش

Banana موز

Berry توت

Vanilla فانيليا

Cinnamon قرفة

Gum لبان

Mastic مستكة

Mixed Shisha your Style شيشة مكس على مزاجك

Salloum 40 سلوم

Hadoota Cocktail 65 كوكتيل حدوتة

All Shisha is with disposable pipes  لي طبي مع كل شيشة

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 



Delivery & Take-out خارجية طلبات 

Sandwiches سندويشات

Foul, Ta’meya, Fried eggplant, Feta 
Cheese, Halawa

10 فول، فالفل، باذنجان مقلي، جبنة بيضاء، حالوة

Eggs & pastrami, Foul w. eggs, 
Pastrami w. Cheese

14 بيض بالبسطرمة، فول بالبيض، بسطرمة 
بالجبنة

Alexandrian Liver, Sausage, 
Shish tawook, Meat Kofta, Meat 
Shawarma

18 كبدة اسكندراني، سجق، شيش طاووق،        
كفتة لحم، شاورما لحم

Kabab 24 كباب

Tarb 27 طرب

Roasted Turkey
with Oriental rice or Vegetables, 
Baladi salad, and Yogurt Salad 

650 ديك رومي 
مع رز بالخلطة أو خضار ، سلطة بلدي، سلطة 

زبادي 

Full Stuffed Lamb
with Oriental rice or Vegetables, 
Baladi salad, and Yogurt Salad 
(Approx 15 kg)

1200 خروف محشي
مع رز بالخلطة أو خضار ، سلطة بلدي، سلطة 

زبادي )١٥ كجم تقريبا(

Roqaq tray 160 صنية رقاق

Hadoota Sweet Trays صواني حلو حدوتة

Zalabya 50 زالبية

Balah al Sham 60 بلح الشام

Basbousa 65 بسبوسة

Konafa Cream 100 كنافة بالقشطة

Konafa Nuts 100 كنافة بالمكسرات

Baqlawa 100 بقالوة

Konafa Nutella 120 كنافة نوتيال

Umm Ali 150 أم علي

Konafa Mango 150 كنافة مانجا

all prices include 5% VAT األسعار تشمل ٥٪ قيمة الضريبة 



خروف محشي
Full Stuffed Lamb

صنية رقاق
Roqaq tray

ديك رومي
Roasted Turkey

كنافة مانجا
Konafa Mango
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