


Cold Appetizers
مقبالت باردة



Moutabal Eggplant with yogurt

 Grilled eggplant mixed with virgin olive oil, 
homemade yogurt and fresh garlic

متبل باذنجان باللبن
باذبجان مشوي متبل باللبن

والثوم مع زيت زيتون 

* 6,500 l.l.*

برغل بالبندورة
برغل متبل ومخلوط مع الفليفلة، البقدونس

 البصل األخضر، بهارات ودبس الرمان 

* 6,500 l.l.*

Burgul with tomato
soaked bulgur wheat mixed with capsicum, 

parsley, green onion, spices and
 pomegranate sauce

شمندر باللبنة
شمندر باللبنة الطازجة والثوم

دولما مشكل
ورق عنب، فليفلة، وباذنجان بالزيت

محشوةبالخضار واألرز

* 7,000 l.l.* * 8,500 l.l.*

Beetroot yogurt
Homemade yogurt mixed with

 beetroot and garlic

Dolma mied 
Vine leaves, capsicum and eggplant

 in oil stuffed with rice and vegetables

Sun-dried tomato
Sun-dried tomatoes served with olive oil,

 walnut and pomegranate sauce

طماطم مجففة
طماطم مجففة تقدم مع الجوز والزيت الزيتون

ودبس الرمان 

* 9,500 l.l.*

حمص
 حمص معد على الطريقة المنزلية مع زيت

الزيتون

* 6,000 l.l.*

Hummus
Homemade Humus drizzled with olive oil

فاصوليا بيضاء
فاصوليا بيضاء متبلة مع الحامض

الثوم و زيت الزيتون

بقلة باللبنة سميزوتو
أوراق البقلة النادية المتبلة باللبنة

زيت الزيتون وثوم

* 6,500 l.l.* * 6,000 l.l.*

Navy bean
White Beans with 

lemon-garlic olive oil sauce

Semizotu purslane with yogurt
Fresh purslane mixed with homemade 

labneh, virgin olive oil and garlic



Hot Appetizers 
مقبالت ساخنة



Ras asfour
Grilled cubes of marinated lamb

لحمة راس عصفور
قطع صغيرة مشوية من لحم الغنم المتبل

* 13,500 l.l.*

حمص مع لحمة
حمص مع قطع لحم الغنم المشوية

والصنوبر المحمص 

* 11,000 l.l.*

Hummus with ras asfour
Homemade humus topped with grilled 

cubes of marinated lamb, with 
roasted pine seed

حمص بسطرمة
حمص مع زيت الزيتون يقدم

مع البسطرمة

 متبل باذنجان باللبن
مع اللحمة

متبل باذنجان باللبن مع اللحمة والصنوبر

* 11,000 l.l.* * 11,000 l.l.*

Hummus pastrami
Homemade hummus topped with olive oil

and pastrami

Mutabbal eggplant with
 yogurt &meat

Eggplant yogurt with ras 
asfour meat and pine seed

Meatly kebbe (4 pcs)
Boiled meatballs stuffed with red pepper, 

onion and walnut

ميتلي كبة
 كبة مسلوقة محشية باللحم المفروم، فلفل احمر،

والبصل والجوز

* 7,000 l.l.*

رقاقات جبنة
عجينة الرقاقات التقليدية ملفوفة ومحشوة بالجبنة

* 6,500 l.l.*

Cheese rakakat 
Filo pastry dough rolled and stuffed with 

cheese

رقاقات جبنة وبسطرمة
 عجينة الرقاقات التقليدية ملفوفة ومحشوة بالجبنة

و البسطرمة

كبة قراص
كبة مقلية محشية لحمة مفرومة وصنوبر

بطاطا مقلية

* 9,000 l.l.* * 7,000 l.l.*

* 6,500 l.l.*

Cheese pastrami rakakat 
Filo pastry dough rolled and stuffed with 

cheese and pastrami

Kebbe
Fried meatballs stuffed with grinded 

meat and pine seed

Fries



Salads
سلطات

From Meatly Oven
معجنات ميتلي



Fattoush 
Lettuce, rocket, cucumber, redradish,
 mint, onion & tomato, tossed with 
lemon, olive oil andpomegranate 

dressing & topped with homemade pita 
chips

سلطة فتوش
،سلطة الخس والجرجير، طماطم، خيار

فجل احمر، نعناع، بصل، متبلة بصلصة دبس 
الرمان وزيت الزيتون، يقدم مع الخبز المحمص 

* 9,500 l.l.*

سلطة دجاج
سلطة الدجاج المشوي تقدم مع الخس األخضر
 الطماطم الكرزية والزيتون مع صلصة مايونيز 
بالليمون حمص مع قطع لحم الغنم المشوية

والصنوبر المحمص 

* 13,500 l.l.*

Chicken Salad
Lettuce, cherry tomatoes and green

olives with slices of barbecued
chicken in lemon-mayo dressing

سلطة جبن حلومي مشوي
خس، جرجير، طماطم كرزية، جبن الحلومي

المشوي مع صلصة مايونيز بالليمون 

تبولة
بقدونس مفروم ناعم، بندورة، نعنع، بصل
برغل زيت الزيتون البكر وعصير الحامض

* 13,500 l.l.* * 9,500 l.l.*

Halloumi Salad
Lettuce and rocket served with cherry

tomatoes, Halloumi cheese with
lemon-mayo dressing

Tabbouleh
Finely chopped parsley, tomatoes, mint, 

onion and bulgur with virgin olive oil and 
lemon juice

Lahmeh Bi A’jine
Thin pie with ground,

seasoned meat, herbs and spices

لحمة بعجين
فطيرة باللحمة المفروم والبهارات والتوابل

* 9,000 l.l.*

فطيرة جبنة بلغاري صغيرة
فطائر صغيرة بجبنة البلغاري والنعنع

* 1,500 l.l.*

Mini Bulgari Cheese pie
Small traditional pie with Bulgari cheese 

and mint

فطيرة سبانخ صغيرة
فطائر صغيرة محشية بالسبانغ وحب الرمان

لحمة بعجين صغيرة
فطائر صغيرة باللحمة المفرومة

* 1,500 l.l.* * 1,750 l.l.*

Mini Spinach
Small traditional pie with spinach and 

pomegranate seeds

Mini Lahmeh Bi A’jine
Small traditional pie with ground

seasoned meat

فطيرة بالجبن

* 8,500 l.l.*

Cheese Pie



In Pottery
بالفخارة

Meatly’s Grilled Sushi
سوشي ميتلي ا لمشوي

مانتي
 فطائر صغيرة من العجين محشوة بلحمة الغنم

 المتبل والمفروم مع البصل مطهية بالفرن يقدم
مع صلصة اللبن والثوم منكهة بالتوابل

* 21,500 l.l.*

Manti
Little dumplings made of seasoned 

ground lamb with
onion, wrapped in a homemade dough, 

cooked in oven, topped with garlic yogurt 
sauce and garnish with

melted butter and spices.



Shrimps
Shrimps seasoned with spices, cooked with 

tomato, capsicum and onion

قريدس
 قريدس متبل مع البهارات مطهية مع الطماطم،

الفليفلة والبصل

* 22,500 l.l.*

موزات غنم
 موزات غنم مطهية بالفرن على نار هادئة منكهة

بالتوابل

* 28,500 l.l.*

Lamb Shanks
Slow cooked lamb shanks in the oven, and 

seasoned with special spices

كباب باللبن
 كباب مشوي ويقدم على الخبز المقطع، مع

صلصة البندورة واللبن

مقانق
 مقانق مشوية بالفرن مع الطماطم، الفليفلة

والبصل مع دبس الرمان
* 19,000 l.l.*

* 11,500 l.l.*
Yogurt kebab

Grilled Kebap, laid on homemade
bread, covered with homemade

tomato sauce and yoghurt on the side

Makanek
Roasted makanek with tomato, capsicum 

and onion with pomegranate sauce

Sushi Cherry Kebab
Hand-ground lamb kebab wrapped 
in homemade bread, cut & grilled to 

perfection! Topped with cherry sauce and 
served with French fries

Sushi Soujok Kebab
Hand-ground soujok kebab wrapped 
in homemade bread, cut & grilled to 

perfection! Topped with light tomato sauce 
and served with French fries

سوشي كباب بالكرز البري
كباب لحم الغنم المفروم يدويا، مغلف بخبز

 يقطع ويشوى مقرمشا، يغطى بصلصة الكرز ،
ويقدم مع البطاطا المقلية

سوشي كباب سجق
 كباب سجق مغلف بخبز، يقطع ويشوى مقرمشا،
يغطى بصلصة طماطم ويقدم مع البطاطا المقلية

Sushi Meat Kebab
Hand-ground lamb kebab wrapped 
in homemade bread, cut & grilled to 

perfection! Topped with garlic flavored 
yoghurt sauce and melted butter with 
spices and served with French fries

سوشي كباب لحم
كباب لحم الغنم المفروم يدويا، مغلف بخبز

 يقطع ويشوى مقرمشا، يغطى بصلصة اللبن مع ،
الثوم، زبدة منكهة بالتوابل ويقدم مع

البطاطا المقلية

* 18,000 l.l.* * 23,000 l.l.* * 18,000 l.l.*

سوشي كباب مشكل )3-4 أشخاص)
 تشكيلة من كباب لحم ضأن مفروم، كباب بالكرز

 وكباب سجق، ملفوفة بخبز ، مقطعة ومشوية،
مغطاة بصلصة طماطم، صلصة لبن بنكهة الثوم

* 42,500 l.l.*

Sushi Mixed Platter (3-4 Persons)

Selection of hand-ground lamb kebab, 
cherry kebab and sujuck kebab, wrapped 

in homemade bread and topped with 
light tomato sauce and garlic flavoured 

yoghurt sauce.



From Meatly Grill
مشاوي ميتلي



Meatly Kebab
(spicy or mild)

Signature lamb kebab, hand ground daily
and marinated in spices

ميتلي كباب
)حار او معتدل)

كباب لحم الغنم المفروم يدويًا والمتبل بالبهارات

* 21,000 l.l.*

كباب بالكرز
 كباب لحم الغنم المفروم يدويًا مع البسسل،

البقدونس وصلصة الكرز البري و الصنوبر

* 27,000 l.l.*

Cherry Kebab
Signature lamb kebab, hand ground daily

Served with onion, parsley and cherry 
sauce with pine seeds. كباب دجاج

 كباب دجاج مخلوط مع الفليفلة الحمراء
والبقدونس والبهارات

* 19,500 l.l.*

Chicken Kebab
Chicken kebab mixed with red capsicum,

parsley and spices

شيش طاووق
قطع من لحم الدجاج المتبلة والمشوية

* 18,000 l.l.*

Tawook Cubes
Barbecued spicy marinated

chicken cubes

Beef Slices
Barbecued slices of specially

marinated beef and onion rings

لحم بقر مشوي
 شرائح من لحم البقر الرقيقة المتبلة والمشوية مع

حلقات البصل

* 24,000 l.l.*

فيله ستيك مشوي
 شرحات فيله من لحم البقر التندرلوين المشوية

على الفحم

* 29,000 l.l.*

Meatly Steak
Grilled cutlet of marinated beef

tenderloin

ريش غنم
قطع ريش غنم متبلة مع البهارات الخاصة

مشاوي مشكلة
 تشكيلة من قطع الدجاج، شرائح رقيقة من لحم

البقر المتبل وكباب لحم الغنم مع البطاطا المقلية

* 27,500 l.l.* * 23,000 l.l.*

Lamb Chops
Lamb chops marinated with special spices

Mixed Grill
Tender chicken cubes, marinated beef
slices and special lamb kebab with 

French fries



Desserts
الحلويات



Layali Meatly

ليالي ميتلي

* 9,000 l.l.*

كنافة

* 12,500 l.l.*

Kunafa

أيس كريم قشطة

أيس كريم

* 7,500 l.l.*

* 6,000 l.l.*

Ice Cream Ashta

Ice Cream ( 2 scoops)

Cheese Cake

تشيز كيك

* 9,000 l.l.*

أوريو كيك

* 9,000 l.l.*

Oreo Cake

تيراميسو

* 9,000 l.l.*

Tiramisu

مربى صنع منزلي

* 11,000 l.l.*

Home made Jam



Beverages
مشروبات



 

11000
11000
1500
3000
3500
4500
8000
8000
8000
12000
4500
8000
5000
5000
4000
8000
5000
5000
5000

Imported Water
Sparkling Water

Local Water Small
Local Water Big

Soft Drink
Cherry Sprite

Fresh Orange Juice
Fresh Lemonade

Fresh Minted Lemonade
Fresh Pomgrenate

Iced tea (lemon or peach)
Aryan (natural or with mint)

Tea
Turkish Coffee

Espresso (regular or decaf)
Double Espresso

Café Crème
Black Coffee
White Coffee

مياه مستوردة
مياه غازية
مياه محلية صغيرة
مياه محلية كبيرة
مشروبات غازية
سبرايت مع كرز
عصير البرتقال الطازج
 ليموناضة
ليموناضة بالنعنع
عصير الرمان الطازج
)شاي مبرد )بطعم الليمون أو الخوخ
)لبن عيران )عادي أو بالنعنع
شاي
قهوة تركية
)قهوة اسبريسو )عادي أو بدون الكافيين
)قهوة اسبريسو )مزدوجة
قهوة بالحليب
قهوة سوداء
قهوة بيضاء

Cold & Hot Beverages



6,000
19,000
29,000
48,000

10,000
38,000
65,000
15,000
60,000
110,000

9,000
65,000
15,000
95,000

7,500
27,000
40,000

6,000
9,000

Arak
Regular Glass

1/4
1/2 

1

Whiskey
Regular Glass

1/2
1

Premium Glass
1/2

1

Vodka
Regular Glass

1
Premium Glass

1

Wine
Regular Glass

1/2 
1

Local Beer
Imported Beer

Alcoholic Beverages
عرق
كأس عادي
 4/1
2/1
1

ويسكي
كأس عادي

 2/1
1
كأس اكسترا
2/1
1

فودكا
كأس عادي
1
كأس اكسترا
1

نبيذ
كأس عادي
2/1
1

بيرة محلية
بيرة مصدرة


