
قريدس بروفنسال من أرل، فرنسا 
ثوم،بقدونس، بندورة 

غاسباشو من مالقة، إسبانيا 
شوربة بندورة باردة 

تورتيال من بالما دي مايوركا، إسبانيا 
بيض، بطاطا 

بان كون تومات من إيبيزا، إسبانيا  إسبانيا 
بندورة على الخبزة 

بيني بالبستو من باليرمو، سيسيل، إيطاليا 
باستا، حبق 

بارميجيانا من نابولي، إيطاليا  
باذنجان، بندورة، موزاريال 

أرانسيني من كالياري، سردينيا، إيطاليا 
طابة رز باللحم طابة رز باللحم 

داكوس من هيراكليون،كريت، اليونان 
بندورة، فيتا  على الخبز  

تاراما من باروس، اليونان 
كريم البيض بالسمك القد 

سلطة حلوم مشوي من الرنكا، قبرص 
حلوم، روكا 

كارباتشيو كوسا، جنوه، إيطاليا ، إيطاليا 
كوسا، صنوبر 

crevettes provençales d’Arles,France
ail, persil, tomate

gaspacho de Malaga,Espagne
soupe de tomates glacée

tortilla de Palma de Mallorca,Espagne
oeufs, pommes de terre 

pan con tomate pan con tomate d’ Ibiza,Espagne
tomates sur pain

penne al pesto de Palerme, Sicile,Italie
pâtes, basilic

parmigiana de Naples,Italie
aubergine, tomate, mozzarella

arancini de Cagliari,Sardaigne,Italie
boule de riz a la viandeboule de riz a la viande

dacos d’Heraklion, Crète,Grèce
tomate, feta sur pain

tarama de Paros,Grèce
crème d’oeufs de cabillaud

salade de halloumi grillé de Larnaka,Chypre
haloumiو rocca

carpaccio de courgettes carpaccio de courgettes de Gènes,Italie
courgettes, pignon

إخترنا لكم أطباقًا مشهورًة منها  سكان صور في عهد الفينيقين أبحروا وأسسوا مدن حول البحر المتوسط. 
Les pheniciens ont fondé des comptoirs tout autour de la méditerranée. Nous avons sélectionné des plats de ces villes
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سلطة روكا 

حمص مع كمون 
كمونة بندورة 

فراكة 
فول صور 

مجدرة جنوبية 
سلطة عدس سلطة عدس 

باذنجان مع دبس الرمان 
سردين بالحر 

بزري على طريقتنا 
سمك مشوي بورق الموز 25 دقيقة  

فريكة باللحم 
رز بالليمون مع الدجاج 

طبلية المحترفات طبلية المحترفات 

salade rocca
hommos & kammoun
kammounet banadoura
frakeh
foul de Tyr
mjaddara du sud
salade de lentilles
batenjan & debs remman
sardine aux épices
bizri à notre façon
poisson aux feuilles de bananiers
frekeh & lahme
riz à l’orange & poulet
plateau des ateliers
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تبولة 
تبولة المحترفات 

فتوش 
حمص 
متبل 

متبل شمندر 
محمرة    

بطاطا مقلية 
بطاطا حرة 

مقانق 
راس عصفور بدبس الرمان 

حلوم مشوي 
رقاقات جبنة 

سنبوسك لحمة سنبوسك لحمة 
فطاير زعتر بري 
مسخن بالدجاج 

كبة مشوية
لحمة مشوية 
كفتة مشوية 

طاووق مشوي 
مشاوي مشكل

tabboulé
tabboulé des ateliers
fattoush
hommos
mtabbal
mtabbal de betraves 
mhamara
frites
batata harra
makanek
ras asfour & debs remman
halloumi grillé
rkakat fromage
sambousik viande
fatayer thym sauvage
msakhane poulet
kebbé grillée
brochettes de boeuf
brochettes de kafta
brochettes de poulet
brochettes mixtes
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t  +961 (0)7 346332                           +961 (0)3 475 787  m

éco lodge

  vendredis soirée Oud

samedis brunch

samedis soirée DJ

dimanches buffet

poterie, peinture sur verre  activités

       hiking, VTT, marionnettes  plein air

   renseignements à l’accueil  cours d’arts

بيوت ضيافة بيئّية 
  الجمعة  سهرة عود
السبت  برنش

DJ السبت سهرة 

 األحد بوفيه

 فّخار، رسم على الزجاج نشاطات حرفّية

 هيكنغ، درجات، دمى في الطبيعة في الطبيعة

لإلستعالم مراجعة اإلدارة صفوف فنّية 

salade d’oranges

mhalabiyé à l’orange

fondue au chocolat

churros

knéfé rolls
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مهلبية بالليمون 

فوندو بالشوكوال 

تشوروس 

كنافة رول 
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