
Manakish Zaatar

Manakish Lahme

Fattouch

Tabboule

Sahen Khodra

Kabis Mehchi

Kebbeh Nayi

Arnabit Mekli

Salatit Malfouf

Horrak Osbao

Hommos

Moutabbal Batenjen W Remmen

Labneh Bil Khodra

Bourghol Bil Banadoura

Fattet Batenjan

Kebbeh Sajiyeh W Mouhammara

Briwat Jebneh

Batata Mekliyeh

Makanek

Kreidis Meshwi

Taouk

Kabab

Tabekh Em Sherif

Mouhallabiyeh

Meghli

Biscuit Au Chocolat

Nashawiyit Remmen

Tamriya

Watermelon

Melon

LUNCH MENU

QAR 186 (Excluding Beverages)
The set menu is subject to change depending on seasonal products and Em Sherif’s inspiration.

Gathering friends and family around tables layered with seasonal delicacies, with
traditional plates, and original creations. Em Sherif invites you to experience elegance.

نجمع ا�صدقاء والعائلة حول مائدة من أشهى ا�طباق الموسمية والتقليدية
 وا�بداعات ا�صيلة. تفضلوا لخوض تجربة ا�ناقة.

الئحة الغداء
مناقيش زعتر

مناقيش لحمة

فتوش

تبولة

صحن خضرة

كبيس محشي

كبة نية

سلطة ملفوف

حراق أصبعو

حمص

قرنبيط مقلي

برغــل بالبندورة

بالخضرة  لبنة 

متبل باذنجان و رمان

فتة باذنجان

بريوات جبنة

بطاطا مقلية

قريدس مشوي

مقانق

طاووق

كباب

مهلبية

مغلي

بســكويت بالشوكوالتة

رمان نشوية 

تمرية

بطيخ

شمام

قد تتغير الئحة الطعام على أساس المنتجات الموسمية ووحي أم شريف
186 ر.ق (من دون مشروب)

طبخ أم شــريف

كبــة صاجيــة و محمرة  



Manakish Zaatar

Manakish Lahme

Fattouch

Tabboule

Sahen Khodra

Kabis Mehchi

Salatit Malfouf

Kebbeh Nayi

Labneh Bil Khodra

Horrak Osbao

Yalanji

Hommos

Moutabbal Batenjen W Remmen

Bemieh

Samkeh Traboulsieh

Bourghol Bil Banadoura

Fattet Batenjan

Kebbeh Sajiyeh W Mouhammara

Sambousik

Briwat Jebneh

Batata Mekliyeh

Kibet Naanaa

Makanek

Kreidis Meshwi

Toshka

Taouk

Lahme

Tabekh Em Sherif

Mouhallabiyeh

Meghli

Foret Noir

Maamoul Bil Jebneh

Nashawiyit Remmen

Em Ali

Watermelon

Melon

DINNER MENU

Gathering friends and family around tables layered with seasonal delicacies, with
traditional plates, and original creations. Em Sherif invites you to experience elegance.

نجمع ا�صدقاء والعائلة حول مائدة من أشهى ا�طباق الموسمية والتقليدية
 وا�بداعات ا�صيلة. تفضلوا لخوض تجربة ا�ناقة.

الئحة العشاء

مناقيش لحمة

فتوش

تبولة

حراق أصبعو

حمص

برغــل بالبندورة

مية با

ســمكة طرابلسية

صحن خضرة

كبيس محشي

كبة نية

يلنجي

كبــة صاجيــة و محمرة  

معمــول بالجبنة

نعنع كبة 

سك سمبو

بريوات جبنة

فتة باذنجان

قريدس مشوي

بطاطا مقلية

توشكا

طاووق

لحمة مشوية

مهلبية

طبخ أم شــريف

مغلي

أم علي

فوريه نوار

مناقيش زعتر

سلطة ملفوف

رمان نشوية 

متبل باذنجان و رمان

بالخضرة لبنة 

نق مقا

The set menu is subject to change depending on seasonal products and Em Sherif’s inspiration.
QAR 298 (Excluding Beverages)

قد تتغير الئحة الطعام على أساس المنتجات الموسمية ووحي أم شريف

298 ر.ق (من دون مشروب)

بطيخ

شمام



Manakish Zaatar

Manakish Lahme

Fattouch

Tabboule

Sahen Khodra

Kabis Mehchi

Salatit Malfouf

Kebbeh Nayi

Labneh Bil Khodra

Horrak Osbao

Yalanji

Hommos

Moutabbal Batenjen W Remmen

Bemieh

Samkeh Traboulsieh

Bourghol Bil Banadoura

Fattet Batenjan

Kebbeh Sajiyeh W Mouhammara

Sambousik

Briwat Jebneh

Batata Mekliyeh

Kibet Naanaa

Makanek

Kreidis Meshwi

Toshka

Taouk

Lahme

Tabekh Em Sherif

Mouhallabiyeh

Meghli

Foret Noir

Maamoul Bil Jebneh

Nashawiyit Remmen

Em Ali

Watermelon

Melon

WEEKEND LUNCH MENU

QAR 254 (Excluding Beverages)
The set menu is subject to change depending on seasonal products and Em Sherif’s inspiration.

Gathering friends and family around tables layered with seasonal delicacies, with
traditional plates, and original creations. Em Sherif invites you to experience elegance.

نجمع ا�صدقاء والعائلة حول مائدة من أشهى ا�طباق الموسمية والتقليدية
 وا�بداعات ا�صيلة. تفضلوا لخوض تجربة ا�ناقة.

الئحة عطلة نهاية ا�سبوع

قد تتغير الئحة الطعام على أساس المنتجات الموسمية ووحي أم شريف

254 ر.ق (من دون مشروب)

مناقيش لحمة

فتوش

تبولة

حراق أصبعو

حمص

برغــل بالبندورة

مية با

ســمكة طرابلسية

صحن خضرة

كبيس محشي

كبة نية

يلنجي

كبــة صاجيــة ومحمرة  

معمــول بالجبنة

نعنع كبة 

سك سمبو

بريوات جبنة

فتة باذنجان

قريدس مشوي

بطاطا مقلية

توشكا

طاووق

لحمة مشوية

مهلبية

طبخ ام شــريف

مغلي

أم علي

فوريه نوار

مناقيش زعتر

سلطة ملفوف

رمان نشوية 

متبل باذنجان و رمان

بالخضرة لبنة 

نق مقا

بطيخ

شمام


