
قــــائـــمة الــــتــــذوق الـــعــمـــاني
OMANI TASTING MENU

OMR 28 plus taxes at 17% per guest

كثيرا ما يقال » الناس الذين يشتركون معك طعامهم, يعطونك قلبهم«  اقتباس يجسد كرم الضيافة العمانية 
و لماذا نحن نعمل على قائمة التذوق على الطراز العائلي

It is often said “the people who share with you their food give you their heart
A quote that embodies Omani hospitality & why we serve our tasting menu in a family style.”

حساء الشيف الخاص لليوم 
حمص, سلطة الرمان, لبنة الخضار الصغيره. مع تشكيلة من الخبز العربي

Chef Special Soup of the day

Hummus, prawn zaatar salad, zuchchini moutabel with selection of Arabic breads

فطائر بالجبن, الطماطم و البقدونس

Cheese pide with cherry tomato, parsley

طاجـــن لحـــم بقر
حساء لحم البقر المطهو ببطئ، التمور، رمان، سلطة الخضروات و الكسكس

Beef Tagine
Slow cooked beef, dates, pomegranate, garden vegetables and couscous

يـــخنـــة الـــدجاج
الدجاج المشوي مع التوابل و البهارات، اليقطين، حساء البطاطا المطبوخه بالطماطم و الزعفران

Dajiji Yakni
Roast chicken with bharat spice, pumpkin, potatoes cooked in tomato and saffron sauce

كنافة بالمسكربون, فيتا, موتزاريال مع العسل, مهلبية الزعفران و الفستق

Kunafeh with mascarpone, feta, mozzarella and honey, saffron mahalabia with pistachio
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It is often said “the people who share with you their food give you their heart
A quote that embodies Omani hospitality & why we serve our tasting menu in a family style.”

حساء الشيف الخاص لليوم 
حبابا غنوش، لبنة الجزر, سلطة خضراء عضوية, مع تشكيلة من الخبز العربي

Chef Special Soup of the day
Baba Ganoush, carrot labneh, organic garden salad, with selection of Arabic breads

فطائر بصلصة الطماطم المتبله و جبن موزاريال و الجمبري و الثوم

Pide with spiced tomato sauce, mozzarella and garlic shrimps

مـــشـــاوي عـــمــــانية
لحم الضأن المتبل المطبوخ على نار هادئة مع صلصة الطماطم

Omani Shuwa
Omani spiced slow cooked lamb with fresh al tzmat dukkus sauce

مـــــــــرق
جمبري مطبوخ مع صلصة الطماطم مع الحامض المجفف و الزعفران, سلطة الفتوش مع كابولي االرز

Marak
Prawns cooked in a fragrant tomato sauce with dried lime and saffron Fatoush salad and Kabuli rice

أم علي بالشوكوالتة, حلويات تركية, آيس كريم الهيل

Chocolate Oum Ali, Turkish delight, cardamom ice cream
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It is often said “the people who share with you their food give you their heart
A quote that embodies Omani hospitality & why we serve our tasting menu in a family style.”

حساء الشيف الخاص لليوم 
حمص, سلطة الرمان, لبنة الخضار الصغيره. مع تشكيلة من الخبز العربي

Chef Special Soup of the day
Hummus, pomegranate salad, labneh with baby vegetable with selection of Arabic breads

فطائر باللحم
Pide with lamb

صالــــــونة ســـمك 
السمك المحلي المتبل بالليمون الحامض, الفلفل االحمر, الكمون, زيت الزيتون و االرز

Salona Samak
Chermoulla marinated local fish with lemon zests,  paprika, cumin, olive oil & harra rice

كفتة الدجاج

كــرات كفتــة الدجــاج بالبهــارات العمانيــة مــع صلصــة الطماطــم تقدم مع خبز جبــن الفيتا

Chicken Kefta
Omani spiced mince Chicken Kefta ball with tomato sauce, feta cheese pita bread

بقالوة الجوز و الفستق مع أيس كريم التوت
Pistachio and walnut baklava with raspberry ice cream


