
Bon appétit...

IT'S ALL ABOUT THE FINEST IN LEBANESE CUISINE

Everything you love about us since 1977, good food, generous portioning, and friendly people, 
just got even better.

Automatic Restaurant and Grill remains the best destination for different nationalities in UAE 
for a wide range and original Lebanese cuisine.

Our nominations as the Best Shawarma in town by the Gulf News and your endless journey 
with over three decades, have strengthened our commitment to offer you better service and 
more splendid menu.

Continue your epicurean experience with us at our new and modern restaurants and outlets.

Savour the flavourful fusion of old and new as our culinary journey tickles your palate anew.

We know you'd rather be here for the best and original Lebanese cuisine.

THE Best Lebanese 
Restaurant Near You!



lentil soup
A traditional yellow lentil soup 
with spices

شوربة عدس
شوربة عدس  أصفر محضرة على الطريقة
التقليدية مع بهارات

seafood soup
A rich selection of seafood flavoured 
with herbs

شوربة املأكوالت البحرية
تشكيلة غنية من المأكوالت البحرية
مضاف إليها األعشاب العطرية

chicken soup
A rich aromatic chicken soup flavoured 
with spices and herbs

شوربة دجاج
شوربة دجاج  غنية بنكهة التوابل والبهارات
واألعشاب العطرية

14

18

15

Soups الشوربات



greek salad
A selection of fresh greens from the 
garden  with white cheese and olives

سلطة يونانية
تشكيلة من الخضروات الطازجة من الحديقة
مع مكعبات جبنة بيضاء وزيتون

tabbouleh
Finely chopped parsley with crushed wheat,
diced tomato, onion, lemon and olive oil

تبولة
بقدونس طازج مفروم ناعمًا مع برغل، قطع البندورة،
البصل، ليمون وزيت الزيتون

20

19

fattoush
A selection of fresh vegetables topped 
with pomegranate syrup, fried bread and sumac

فتوش
تشكيلة من الخضروات مغطاة بطبقة من دبس 
19الرمان مع الخبز المقلي والسماق

Salads السلطات



rocca salad
Fresh rocca leaves with tomato,
onion,  lemon and olive oil

سلطة جرجري )روكا(
أوراق جرجير طازجة مع بندورة، بصل، 
ليمون وزيت زيتون

oriental salad
A selection of diced fresh vegetables
 with lemon and olive oil

سلطة شرقية
تشكيلة من الخضروات الطازجة مقطعة 
صغيراً مع ليمون وزيت زيتون

16

16

42 Mixed Appetizers 3 تشكيلة املقبالت     
70 Mixed Appetizers 5 تشكيلة املقبالت     

Salads السلطات



Appetizers  املقبالت

hummus
Mashed chick peas with lemon and tahina

حّمص
18حبوب حمص مهروسة مع ليمون وطحينة

hummus & meat
Mashed chick peas with lemon, tahina topped with
fried meat with pine nuts

حمص باللحمة
حبوب حمص مهروسة مع ليمون، طحينة ومغطاة
28بلحمة مفرومة مقلية وصنوبر
hummus shawarma
Mashed chick peas with lemon, tahina, 
topped with shawarma meat or chicken

حمص مع شاورما
حبوب حمص مهروسة مع ليمون، طحينة، ومغطاة
30بشاورما لحم أو دجاج

hummus beiruti
Mashed chick peas with lemon, garlic, 
tahina and parsley

حمص بريوتي
حبوب حمص مهروسة مع ليمون، ثوم، 
18طحينة وبقدونس



fatteh meat
Toasted Lebanese bread with chick peas, tahina and 
yoghurt topped with fried minced meat and pine nuts

فتة حلمة
خبز لبناني محمص، حمص حب مع خليط طحينة ولبن زبادي
28ومغطى بلحم مفروم مقلي مع صنوبر

fatteh hummus
Toasted Lebanese bread with chick peas, tahina, 
yoghurt,pine nuts with butter and garlic

فتة حّمص
خبز لبناني محمص مع حمص حب، طحينة، لبن زبادي،
20صنوبر مع زبدة وثوم

moutabal
Grilled eggplant with lemon, tahina and pomegranate

متبل
باذنجان مشوي ومهروس مع ليمون، 
18طحينة وحب الرمان
foul moudamas
Boiled beans in the Lebanese style

فول مدمس
15فول مدمس محضر على الطريقة اللبنانية

Appetizers  املقبالت



Appetizers  املقبالت

vine leaves
Vine leaves stuffed with rice, tomato and onion

ورق عنب
20ورق عنب محشو باألرز، البندورة والبصل
baba ghanouj
Grilled eggplant with diced tomato
green pepper, lemon and herbs

بابا غنوج
باذنجان مشوي مع بندورة، فلفل أخضر
18مفروم ناعم مع ليمون وأعشاب
shanklish
Dried cheese with thyme, tomato and onion

شنكليش
20جبنة مجففة مع زعتر، بندورة وبصل
labneh with garlic
Labneh and minced garlic

لبنة بالثوم
18لبنة مع ثوم مهروس



yoghurt & cucumber
Laban zabadi and diced cucumber with dried mint

لنب زبادي وخيار
10لبن زبادي مع خيار مفروم ناعمًا مع رشة نعنع يابس

Appetizers  املقبالت

halloumi cheese
Halloumi cheese fried or grilled

جبنة حلومي
20جبن حلوم مشوي أو مقلي
fried egg or omelette
Fresh eggs fried in butter or oil scrambled eggs 
with onion and herbs

بيض مقلي أو أومليت
بيض طازج مقلي بالزبدة أو بالزيت أو بيض مخفوق
15مع بصل وأعشاب
falafel (8 pcs)
Chick peas and broad beans mix with herbs 
and fried

فالفل )8 قطع(
15حمص وفول مهروس مع خلطة من األعشاب ومقلية



spiced potato
Fresh diced potato fried with garlic, 
fresh coriander and onion

بطاطا حّرة
مكعبات بطاطا طازجة مقلية مع ثوم 
16وكزبرة طازجة وبصل

french fries
Crispy fried finger potato

بطاطا مقلية
10أصابع بطاطا مقلية ومقرمشة

Appetizers  املقبالت

fried kebbeh (5 pcs)
Grindery wheat mixed with meat, stuffed with 
mince meat onion pine nuts toasted and fried

كبة مقلية )5 قطع(
خليط البرغل واللحم محشو بلحم مفروم مع 
15بصل وصنوبر محمر ومقلي

chicken wings (10 pcs)
Fried chicken wings toasted with 
coriander and lemon

جوانح دجاج )10 قطع(
جوانح  دجاج مقلية ومطفاية بكزبرة 
28طازجة وليمون



sambousek meat/cheese (5 pcs)
Delicious sambousek of minced meat
or white cheese

سمبوسك حلمة أو جبنة )5 قطع(
سمبوسك لذيذة باللحمة 
15أو الجبنة البيضاء

spinach sambousek (5 pcs)
Sambousek stuffed with fresh spinach, onion,
sumac & deep fried

سمبوسك سبانخ )5 قطع(
سمبوسك مقلية محشوة بسبانخ طازجة، بصل 
15وسماق
cheese roll (5 pcs)
Fried rolls stuffed with cheese and herbs

رقائق اجلنب )5 قطع(
15رقائق من المعجنات مقلية ومحشوة بجبنة وأعشاب
mixed pastries (5 pcs)
A delicious selection of freshly fried pastries

فطائر مشّكلة )5 قطع(
15تشكيلة لذيذة من الفطائر الطازجة والمقلية

Appetizers  املقبالت



Appetizers  املقبالت

okra with oil
Okra prepared with tomato, garlic, herbs 
and olive oil

بامية بالزيت
24بامية محضرة ببندورة، ثوم، أعشاب وزيت زيتون

eggplant mousakaa
Eggplant prepared with tomato sauce, 
chick peas with olive oil

مسقعة باذجنان
باذنجان محضر مع صلصة بندورة وحمص 
24حب بزيت الزيتون

plain rice
Freshly cooked rice

أرز سادة
10أرز طازج-مطبوخ

18vegetables platter
Selection of fresh vegetables from the garden

طبق خضروات
تشكيلة من الخضروات الطازجة من الحديقة

15garlic sauce
Minced Garlic blended with oil and lemon

صلصة ثوم
ثوم مهروس مع الزيت والليمون



kabab halabi
Charcoal grilled minced meat with onion 
and parsley

كباب حلبي
لحم مفروم مع بصل، بقدونس ومشوي على الفحم

Grilled platters أطباق املشاوي

35
60

Plate | صحن

0.5kg | نصف كيلو 

kabab chicken
Charcoal grilled minced chicken with parsley

كباب دجاج
35دجاج مفروم مع البقدونس ومشوي على الفحم

60

Plate | صحن

0.5kg | نصف كيلو 

shish tawook
Charcoal grilled marinated chicken breast

شيش طاووق
35قطع من صدور الدجاج متبلة ومشوية على الفحم

60

Plate | صحن

0.5kg | نصف كيلو 

mixed grill
A selection of charcoal grilled meat kabab
shish tawook, tikka and chicken kabab

مشاوي مشّكلة
تشكيلة من اللحوم المشوية على الفحم،
كباب دجاج، كباب، شيش طاووق و تكا

45

72

Plate | صحن

0.5kg | نصف كيلو 



Plate | صحن

lamb chops (5 pcs)
Charcoal grilled tender lamb chops

ريّش غنم )5 قطع(
55رّيش غنم طرية مشوية على الفحم

80
0.5kg | نصف كيلو 

arayess meat (4 pcs or 8 pcs)
Charcoal grilled loaf of Lebanese bread stuffed
with minced meat, parsley and onion

عرايس باللحمة )4 قطع أو 8 قطع(
رغيف خبز لبناني محشو باللحم المفروم مع
بقدونس، بصل ومشوي على الفحم

25
50

Plate | صحن

0.5kg | نصف كيلو 

Grilled platters أطباق املشاوي

grilled meat tikka
Charcoal grilled meat tikka, onion and tomato

حلم مشوي تكا
39لحم تكا مع بصل وبندورة مشوي على الفحم

69

Plate | صحن

0.5kg | نصف كيلو 

automatic special
A speciality of Automatic charcoal grilled meat 
kabab, chicken kabab, shish tawook, tikka, arayes 
and lamb chops

خاص األتوماتيك
طبق خاص من تشكيلة األتوماتيك من اللحوم المشوية 
على الفحم و عرايس، كباب، شيش طاووق، 
كباب دجاج، تكا و ريش

55
83

Plate | صحن

0.5kg | نصف كيلو 



chicken wings (10 pcs)
Grilled chicken wings tossed with coriander,
lemon and garlic

جوانح دجاج )10 قطع(
جوانح دجاج مشوية متبلة بالكزبرة 
مع الليمون والثوم

boneless grilled chicken
Charcoal grilled chicken with bones or (boneless)

فروج مشوي مسحب
30عادي أو )مسّحب( على الفحم

28

55

Half | نصف

Plate | صحن

Whole | كامل 

arayess meat & cheese
Charcoal grilled loaf of Lebanese bread stuffed
with minced meat, cheese, parsley and onion

عرايس باللحمة واجلبنة
رغيف خبز لبناني محشو باللحم المفروم والجبنة مع 
بقدونس، بصل ومشوي على الفحم

30
60

Plate | صحن

0.5kg | نصف كيلو 

Grilled platters أطباق املشاوي

(4 pcs or 8 pcs)

)4 قطع أو 8 قطع(



grilled meat tikka
Charcoal grilled meat tikka, onion 
and tomato

حلم مشوي تكا
لحم تكا مع بصل وبندورة 
مشوي على الفحم

Family 
special meals الوجبات

العائلية املميزة

kabab halabi
Charcoal grilled minced meat with onion and 
parsley

كباب حلبي
لحم مفروم مع بصل، بقدونس ومشوي على الفحم

shish tawook
Charcoal grilled marinated chicken breast

شيش طاووق
قطع من صدور الدجاج متبلة ومشوية على الفحم

kabab chicken
Charcoal grilled minced kabab chicken 
with parsley

كباب دجاج
 كباب دجاج مفروم مع البقدونس 
ومشوي على الفحم

120
1KG

120
1KG

120
1KG

135
1KG



automatic special
A selection of charcoal grilled meat, kabab
shish tawook, tikka, lamp chops, arayess 
and kabab chicken

خاص االتوماتيك
تشكيلة من اللحوم المشوية على الفحم،
كباب، شيش طاووق، تكا ،ريش، عرايس و كباب دجاج

arayess meat (16 pcs)
Charcoal grilled loaf of Lebanese bread 
stuffed with minced meat, parsley and onion

عرايس باللحمة )16 قطع(
رغيف خبز لبناني محشو باللحم المفروم مع
بقدونس، بصل ومشوي على الفحم

100

165

mixed grills
A selection of charcoal grilled meat,
kabab shish tawook، kabab chicken and tikka 

مشاوي مشكل
تشكيلة من اللحوم المشوية على الفحم،
كباب، شيش طاووق، تكا و كباب دجاج

140

160

lamb chops
Charcoal grilled tender lamb chops

ريّش غنم
رّيش غنم طرية مشوية على الفحم

Family 
special meals الوجبات

العائلية املميزة

1KG

1KG

1KG

1KG



Gourmet Specials وجبات الذواقة

meal 1
Half Grilled Chicken Boneless 
+ 500g Meat Kabab  

وجبة 1
 نصف فروج مشوي مسحب 
+ 500g 89كباب لحم

meal 2
Half Grilled Chicken Boneless 
+ 500g Shish Tawook 

وجبة 2
 نصف فروج مشوي مسحب 
+ 500g 89شيش طاووق



Automatic Platters  صحن األتوماتيك 

chicken escalope
Fried chicken breast coated with egg and crumbs.
Served with fries and salad

اسكالوب دجاج
صدر دجاج مقلي مغطى بالبيض وفتات الكعك.
38يقّدم مع بطاطا وسلطة
shawarma
Chicken or meat shawarma marinated with 
special Automatic spices, served with hummus 
and fries

شاورما
شاورما دجاج أو لحم متبلة ببهارات 
29خاصة باألتوماتيك، يقّدم مع بطاطا وحّمص
fried eggs with meat
Fried eggs with meat and tomato.
Served with fries and salad

بيض مقلي مع حلم
بيض مقلي مع لحم وبندورة.
28يقّدم مع بطاطا وسلطة
fried mixed vegetables
A variety of fresh fried vegetables

خضار مشّكلة مقلية
24تشكيلة من الخضروات الطازجة مقلية



makanek sausage
Mince meat mixed with special spices and
herbs on the Lebanese style

مقانق لبنانية
لحم مفروم مع تتبيلة من البهارات الخاصة وأعشاب على
28الطريقة اللبنانية

Automatic Platters  صحن األتوماتيك 

chicken livers
Fresh chicken livers fried and tossed with lemon
and pomegranate sauce

كبدة دجاج )سودة(
كبدة دجاج طازجة مقلية ومطفاية بالليمون
28ودبس الرمان

sujuk sausage
Mince meat mixed with special spices and herbs

سجق نقانق
28لحم مفروم مع تتبيلة من البهارات الخاصة وأعشاب

served with



grilled squid
Fresh grilled squid

حبار مشوي
50حبار طازج ومشوي
shrimps grilled or pane
Fresh shrimps grilled or fried coated 
with eggs and crumbs

قريدس مشوي او بانيه
قريدس طازج مشوي او مقلي مغطى 
75بالبيض وفتات الكعك

Seafood Platters املأكوالت البحرية

grilled hammour or pane
Boneless fresh hammour, grilled or fried with our 
special sauce and tartar sauce on the side

هامور فيليه مشوي او بانيه 
شريحة سمك هامور طازج بدون عظم مشوية أو 
55مقلية مع صلصة ترتار على الجانب
seafood mixed grill
A selection of grilled fresh seafood from the 
fisherman,s basket have it your way, served with 
fries and vegetables

مأكوالت بحرية مشوية
تشكيلة من المأكوالت البحرية الطازجة المشوية من سلة 
70الصياد تقدم حسب الطلب مع بطاطا مقلية وخضروات



falafel

فالفل

shawarma meat/chicken

13شاورما حلم/دجاج
Large

shish tawook

13شيش طاووق
Large

grilled meat

15حلم مشوي
Large

10
Large

7
Regular

8
Regular

8
Regular

10
Regular

Sandwiches السندويشات



Sandwiches السندويشات

Combo sandwich
 (Regular)

وجبة السندويشات 
)حجم عادي(

15
Combo sandwich

 (Large)

وجبة السندويشات 
)حجم كبري(

20

kabab halabi

kabab chicken

كباب حلبي

كباب دجاج
8/13
8/13

makanek sausage

مقانق

halloumi cheese

9جبنة حلومي
Regular

8
Regular

chicken liver

8سودة دجاج )كبدة(
Regular

Sandwiches السندويشات



35

35

Daily Dish الطبق اليومي

enjoy our daily dish lunch special with a soup, 
a salad and a soft drink.

استمتع بأطباقنا اليومية املميزة على الغداء مع 
الشوربة، السلطة، ومشروب غازي.

stuffed vegetables
Stuffed mixed vegetables filled with rice 
and minced meat flavoured with aromatic herbs

حماشي
خضار مشّكلة محشية باألرز و اللحم المفروم 
بنكهة األعشاب العطرية

fish sayadiyeh
Fish fillets with cooked rice, Lebanese style

صيادية
أرز مطهو بالبهارات يقدم مع السمك
على الطريقة اللبنانية

buffet lunch every friday 
at jumeirah restaurant for 75aed
بوفيه الغداء متوّفر لدينا كل يوم جمعة
75aed يف مطعم اجلمريا بــ



Desserts

beverages

احللويات

املشروبات
ayran yoghurt

soft drinks

mineral water l/s

lebanese water l/s

tea

perrier

turkish coffee

nescafe

لنب عريان
مشروبات غازية

مياه لبنانية كبرية/صغرية

شاي

مياه كبرية/صغرية

برييه

قهوة تركية
نسكافيه

149
8/5
10/6

8
13

9
12

fresh fruits platter

fruit salad

mouhallabiya

صحن فواكه طازجة
سلطة فواكه
مهلبية

30
20
7

custard 7كاسرتد

kashta, fruit & honey

kashta & honey

ayesh el saraya

قشطة بالفواكه والعسل
قشطة بالعسل

عيش السرايا
20
18

15
Biscuits & Delights

baklawa

بسكوت وراحة
بقالوة

7
15



fresh juices عصائر طازجة
lemonade

minted lemonade

ليموناضة

ليموناضة بالنعناع

16
18

pineapple

watermelon

kiwi

carrot

guava

orange

strawberry

mango

pomegranate

cocktail

أناناس

بطيخ

كيوي

برتقال

فراولة

جزر

جوافا

ماجنو

رمان

كوكتيل

cocktail with fruits

avocado

كوكتيل مع الفواكه

أفوكادو

18

18
18

18

18

18

20
20

22

18

18

22



أسرار املطبخ اللبناين
لبنان... بجباله الشاخمة وسواحله الساحرة يحمل صورة األصالة والعراقة.

حســن الضيافــة وتعريــف أصالــة املطبــخ اللبنــاين للعــامل أجمــع بدأهــا مطعــم ومشــاوي األتوماتيــك عــام 
ــار الكثــري مــن التســاؤالت لــدى الذواقــة وعشــاق املأكــوالت  ــة اإلمــارات أث 1977 يف مشــوار طويــل وناجــح بدول

ــة. ــة والعربي اللبناني

وبالرغــم مــن تشــابه األطبــاق العربيــة إىل حــد كبــري، إال أن املطبــخ اللبنــاين والبريوتــي باألخــص ينفــرد بلمســات 
ــروات  ــة. وعلــى هــذه ال ــروة البحري وإضافــات متجــددة مســتوحاة مــن احليــاة الطبيعيــة واألرض الغنيــة وال
بالنكهــات  والغنيــة  الســخية  ووجباتــه  الفخمــة  مازتــه  تقــدمي  يف  األتوماتيــك  ومشــاوي  مطعــم  اعتمــد 

واملكونــات الريــة.

ــوز  ــف ني ــة جل ــل صحيف ــاورمامن قب ــق ش ــدم طب ــن يق ــل م ــك كأفض ــاوي األتوماتي ــم ومش ــيح مطع إن ترش
ــم. ــوع الدائ ــزام باجلــودة والتن ــة وهــدف املطعــم بااللت ــزز رؤي ــة، قــد ع االجنليزي

وتقــدمي قائمــة طعــام حافلــة باألطبــاق والوجبــات الشــهية. نرحــب بكــم يف سلســلة مطاعمنــا املتجــددة 
واملنتشــرة يف كافــة املناطــق واملراكــز التجاريــة الفخمــة لتعيشــوا علــى مائدتنــا جتربــة فريــدة متّوجــة 

باألصالــة والعراقــة.

وتقديــرًا منــا لزيارتكــم املطعــم نطلــب منكــم أن تتذوقــوا قهوتنــا الغنيــة التــي نكمــل بهــا مشــوار احلفــاوة 

واالســتقبال اللذيــن اشــتهرنا بهمــا.

وصحتني!!

الـمـطعـم الـلـبــنــانـي 
األفـضــل واألقــرب مــنــك! 


