Our Branches

Badaro - Lebanon
Lusail - Qatar

sawanifalfoul.qa
�ي حساسية من الطعام الرجاء التواصل مع النادل
For any food allergy request: consult your server

حر

Spicy

نباتي

Vegan

1١

2٢

COLD STARTERS

مقبـــــــ�ت بـــاردة

21 Q.R.

.ق. ر٢١ لبنة

Labneh Falfoul

24 Q.R.

.ق. ر٢٤ لبنة فلفول

Halloumi cheese

26 Q.R.

.ق. ر٢٦ جبنة حلوم

Moutabal
Mixture of roasted eggplant,
tahina and lemon juice

22 Q.R.

.ق. ر٢٢ متبل

Makdous
pickled egglpant, stuffed
with wallnuts and chilli

19 Q.R.

.ق. ر١٩ مكدوس

Warak Enab with oil
Stuffed vine leaves in olive oil

24 Q.R.

.ق. ر٢٤ ورق عنب بالزيت

Labneh

Traditional
Lebanese Creamy Yoghurt

Creamy Strained Yoghurt
With Tomato, cucumber & olives

Fresh Halloumi
Cheese Slices With Tomato

HUMMUS

لبنة بلدية لبنانية تقليدية

 زيتون، خيار، بندورة،لبنة بلدية

شرائح جبن حلوم
مقطع مع شرحات الطماطم
 طحينة،خليط من الباذنجان
و عصير حامض

كبيس الباذنجان محشي
بالجوز والحر
لفايف ورق عنب بزيت الزيتون

حــمـــص

22 Q.R.

.ق. ر٢٢ بليلة

22 Q.R.

.ق. ر٢٢ حمص بالطحينة

Mosabaha

24 Q.R.

.ق. ر٢٤ مسبحة

Malaysian Mosabaha

28 Q.R.

.ق. ر٢٨ مسبحة ماليزية

Balila

Slow Cooked Whole Chickpeas,
Cumin, Olive Oil

Hummus Bil Tahina

Chickpeas Paste, Tahina,
Lemon Juice Topped With
Whole Chickpeas

Whole Slow Cooked Chickpeas,
Tahina, Garlic, Lemon Juice

Mosabaha Topped With
Fried Chili And Nuts

Hummus Bil Kawarma

Chickpeas Paste,
Topped With Kawarma

Hummus Bil Sumsum

Chickpeas Paste, Topped
With Roasted Sesame Seeds

Hummus Bil Lahmeh

Chickpeas Paste, Topped
with Fresh Beef & Nuts

حمص حب مع
الكمون وزيت الزيتون

، طحينة،حمص مسلوق
حامض مغطى بحمص حب
 ثوم، طحينة،حمص حب
وعصير الحامض
مسبحة مغطاة بالفلفل
الحار والمكسرات

36 Q.R.

.ق. ر٣٦

حمص بالقاورما
حمص بالطحينة
مغطاة بالقاورما

28 Q.R.

.ق. ر٢٨ حمص بالسمسم

36 Q.R.

.ق. ر٣٦ حمص باللحمة

حمص بالطحينة مغطاة
ببذور السمسم المحمصة
حمص بالطحينة مغطاة
بلحم البقر الطازج والمكسرات
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BAYD BALADI

بـيـــــض بلــــــدي

.ق. ر٢٦ شكشوكة قطرية

Qatary Shakshouka

26 Q.R.

Bayd Oyoun

22 Q.R.

Bayd Bil Kawarma

29 Q.R.

.ق. ر٢٩ بيض بالقاورما

Bayd Bil Soujouk

29 Q.R.

.ق. ر٢٩ بيض بالسجق

Bayd Bil Cheese

26 Q.R.

.ق. ر٢٦ بيض بالجبنة

Tomato omelette

Oven Baked 3 Sunny Side Eggs

Baked Scrambled 3 Eggs
With kawarma

Baked scrambled 3 eggs with
armenian garlic sausage slices

Baked Scrambled 3 Eggs Mixed
With Kashkawan Cheese

عجة بيض مخفوقة مع الطماطم

.ق. ر٢٢ بيض عيون
ث�ث بيضات

ث�ث بيضات مخفوقين مع لحمة القاورما

ث�ث بيضات مخفوقين مع سجق

ث�ث بيضات مخفوقين مع جبنة القشقوان

29 Q.R.

.ق. ر٢٩ بيض باللحمة

Bayd Bil Batata

26 Q.R.

.ق. ر٢٦ بيض بالبطاطا

Bayd Bil Basterma

29 Q.R.

.ق. ر٢٩ بيض بالبسترما

4 Q.R.

.ق. ر٤ اضافة جبنة

Bayd Bil Lahmeh

Baked Scrambled 3 Eggs
Mixed With Grounded Beef

Baked Scrambled 3 Eggs Mixed
With Fried Potato Cubes

Baked Scrambled 3 Eggs
Mixed With Basterma

Add cheese

FOUL

ث�ث بيضات مخفوقين مع اللحمة المفرومه
ث�ث بيضات مخفوقين مع مكعبات البطاطا المقلية
ث�ث بيضات مخفوقين مع شرائح البسترما

فـــول

Foul Medamas

22 Q.R.

.ق. ر٢٢ فول مدمس

Foul Sada

22 Q.R.

.ق. ر٢٢ فول سادة

Foul Bil Tahina

24 Q.R.

.ق. ر٢٤ فول بالطحينة

Foul Bil Youghurt

24 Q.R.

.ق. ر٢٤ فول باللبن

Qudsiyeh

28 Q.R.

.ق. ر٢٨ قدسية

Slow Cooked Fava Beans &
Chickpeas, Lemon
Juice, Minced Garlic, Salt

Slow Cooked Fava Beans,
Lemon Juice, Minced Garlic, Salt

Slow Cooked Fava Beans, With Tahina

Slow Cooked Fava Beans, Topped
With Tahina Yougurt

Hummus Bil Tahina Mix with
Foul Medamas

فول مدمس مع عصير
 ثوم وملح،الحامض
فول سادة مع عصير
 ثوم وملح،الحامض

فول سادة مع طحينة
فول سادة مغطى باللبن والطحينة

حمص بالطحينة مع فول مدمس
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HOT MEZZEH

مــازات ساخنة

Makanek
Lebanese Sausage With Or
Without Pomegranate Molasses

28 Q.R.

.ق. ر٢٨ مقانق

Soujouk
Armenian Garlic Sausage

28 Q.R.

.ق. ر٢٨ سجق

Sawda Djej
Chicken Livers With Or
Without Pomegranate Molasses

26 Q.R.

.ق. ر٢٦ سودة دجاج

Lsanat
pan fried tongue with
lemon & garlic

36 Q.R.

.ق. ر٣٦ لسانات

Rokakat Cheese with Zaatar
4 pieces of cheese
rokakat with fresh thyme

24 Q.R.

.ق. ر٢٤ رقاقات بالجبنة و الزعتر ا�خضر

Grilled Halloumi
Light Salted Grilled Halloumi
Slices Served With mint sauce

36 Q.R.

.ق. ر٣٦ حلوم مشوي

Rokakat Falafel
4 pieces of rokakat
stuffed with Falafel

24 Q.R.

.ق. ر٢٤ رقاقات ف�فل

Rokakat Basterma
4 pieces of rokakat stuffed
with basterma and chilli

28 Q.R.

.ق. ر٢٨ رقاقات بالبسترما

Makadem Plate
2 Pieces of bonless
slow cooked lamb legs

36 Q.R.

.ق. ر٣٦ صحن مقادم

Batata Harra
Fried Potato Cubes
With Spicy Garlic Coriander

22 Q.R.

.ق. ر٢٢ بطاطا حرة

Falafel Plate
5 pieces of falafel served with tahina sauce

21 Q.R.

.ق. ر٢١ صحن ف�فل

Fried Kebbe
Mixture of meat and burgul, stuffed
with minced beef, onion & herbs (4 Pcs)

26 Q.R.

.ق. ر٢٦ كبة مقلية

French Fries
Traditional French Fries,
Fried To Golden Perfection

16 Q.R.

.ق. ر١٦ بطاطا مقلية

مقانق لبناني مع دبس الرمان

سجق على الطريقة ا�رمنية مع ثوم
سودة دجاج مع دبس الرمان

لسانات مقلية متبلة
بالحامض والثوم

أربع حبات من الرقاقات محشية
بالجبنة مع الزعتر الطازج

حلوم مشوي خفيف الملح
مقطع شرحات و يقدم مع صوص النعنع
اربع حبات من عجينة
الرقاقات المحشية بالف�فل

أربع حبات من الرقاقات
محشية بالبسترما الحر
قطعتين من المقادم
مطبوخة على نار هادئة

مكعبات البطاطا المقلية
مع الثوم والكزبرة والحر
خمسة أقراص ف�فل تقدم مع صوص الطحينة

 محشو,خليط من اللحم والبرغل
( اقراص٤) باللحم البقري المفروم مع البصل وا�عشاب
بطاطا مقلية

SALADS

سلطات

28 Q.R.

.ق. ر٢٨ سلطة ف�فل

Fattouch Salad

24 Q.R.

.ق. ر٢٤ فتوش

Tabouleh

28 Q.R.

.ق. ر٢٨ تبولة

Halloumi Salad

32 Q.R.

.ق. ر٣٢ سلطة حلوم

Rocca Salad

28 Q.R.

.ق. ر٢٨ سلطة روكا

28 Q.R.

.ق. ر٤٢ سلطة جبنة الماعز

Falafel Salad

Romaine Lettuce, Tomatoes,
Turnip Pickles, Mint, Radish
Parsley, Topped With Falafel
Pcs, Lemon-tahina Dressing

Traditional Homemade Fattouch
lettuce, tomato, cucumber, mint
radish, onion, pomegrante, molasses
Topped with Toasted Bread
Traditional Homemade Tabouleh
Parsley, Burgul, onion, mint
tomato, lemon, olive oil

Traditional Fattouch
Topped with grilled Halloumi

Rocca , beetroot, walnuts
served with lemon sauce

Goast Cheese SALAD

Mix Lettuce with Goat Cheese
dry ﬁgs fresh apple and nuts

 بقدونس، فجل، نعنع، كبيس اللفت، طماطم،خس
مغطاة بأقراص الف�فل و الحامض والطحينة
، نعنع، خيار، بندورة،خس
 دبس رمان،فجل
، بندورة، نعنع، بصل، برغل،بقدونس
 زيت الزيتون،حامض

فتوش مغطى بشرائح الحلوم المشوية
 صلصة الحامض،جوز،  شمندر،روكا
تشكيلة من الخس مع جبنة الماعز
و التين المجفف مع التفاح و المكسرات
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SAWANI

صـــــــواني

Grilled Rubian

55 Q.R.

.ق. ر٥٥ روبيان مشوي

Hammour Harra

90 Q.R.

.ق. ر٩٠ هامور حرة

Kafta Bil Saniyeh

48 Q.R.

.ق. ر٤٨ كفتة بالصينية

Kafta Bil Tahina

52 Q.R.

.ق. ر٥٢ كفتة بالطحينة

Fillet Meat Slices

65 Q.R.

.ق. ر٦٥ شرحات فيليه بقر

Tawouk Breast

44 Q.R.

.ق. ر٤٤ صدر طاووق

Baby Chicken Bil Summak

48 Q.R.

.ق. ر٤٨ دجاج محمر بالسماق

Kibbeh Bil Saniyeh

52 Q.R.

.ق. ر٥٢ كبة بالصينية

Shawarma Meat

48 Q.R.

.ق. ر٤٨

Cauliflower Tahina

30 Q.R.

.ق. ر٣٠ زهرة بالطحينة

10 grilled shrimp pcs
with smoked falfoul sauce

Oven Baked Hammour Fillet served
with the famous Lebanese Harra sauce

Baked Kafta With
Tomato & Potato Slices

Falfoul’s Favorite Tray, Baked Kafta
Covered With Tahina Sauce and nuts

Grilled beef ﬁllet
slices with tomato and onions

Grilled Chicken Breast, tawouk
dressing served with roast
potato slices

Oven Roasted Fresh Baby Chicken
with Sumak served with Zaatar potatoes
and Falfoul special sauce

Traditional kibbeh bil saniyeh
served with yoghurt cucumber

Slice of tender beef Shawarma topped
with parsley and tahina Sauce
and grilled Tomatoes

Fried Cauliﬂower baked with
Tahina Sauce topped with
Parsley and Nuts

.ق. ر١٠

 بطاطا مقلية/ رز بالشعرية

 حبات روبيان مشوي١٠
بصلصة فلفول المدخنة
فيليه هامور مشوي يقدم
مع الصلصة الحرة اللبنانية الشهيرة

صينية كفتة محمرة مع
طماطم وقطع البطاطا
صينية كفتة مع صوص اللبن
بالطحينة والمكسرات
شرحات فيليه بقر مشوية
مع الطماطم والبصل

 صوص،صدر دجاج مشوي
الطاووق تقدم مع شرحات البطاطا
دجاج صغير محمر بخلطة السماق يقدم
مع البطاطا بالزعتر و صلصة فلفول المميزة
كبة لبنانية مقدمة مع لبن وخيار

شاورما لحمة

شرائح شاورما اللحمة تقدم مع البقدونس
و صلصة الطحينة و الطماطم المشوية

زهرة مقلية مشوية بصلصة الطحينة
مع البقدونس و المكسرات

اختيارك من ا�طباق الجانبية

Your choice of side dishes Rice vermicelli / French fries 10 Q.R.
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FATTET

فــــــــتات
ّ

Fatteh Hummus

28 Q.R.

.ق. ر٢٨ فتة حمص

Fatteh Djej

36 Q.R.

.ق. ر٣٦ فتة دجاج

46 Q.R.

.ق. ر٤٦ فتة مقادم

Fatteh Kawarma

46 Q.R.

.ق. ر٤٦ فتة قاورما

Fatteh Lsanat

46 Q.R.

.ق. ر٤٦ فتة لسانات

Fatteh Batinjan

42 Q.R.

.ق. ر٤٢ فتة باذنجان

46 Q.R.

.ق. ر٤٦ فتة شيش برك

Toasted Bread, Chickpeas, Garlic & Cumin,
tahina yoghurt topped with fried nuts

Toasted Bread, Chickpeas, Garlic &
Cumin, Tahina yoghurt topped
with Chicken Breast in summak

Fatteh Makadem

Toasted Bread, Chickpeas, Garlic &
Cumin, Tahina yoghurt topped with
2 deboned beef Heels, nuts

Toasted Bread, Chickpeas, Garlic &
Cumin, Tahina yoghurt topped
with kawarma (Beef Conﬁt)

Toasted Bread, Chickpeas, Garlic &
Cumin, Tahina yoghurt topped
with Grilled ,tongue & nuts

Toasted Bread, Chickpeas, Garlic &
Cumin, Grilled eggplants, tahina
yoghurt topped with grounded beef, nuts

Fatteh Shish Barak

Chickpeas, Garlic & Cumin, tahina
yoghurt topped with
shish barak, coriander and nuts

 طحينة،كمون
ّ ، ثوم، حمص،خبز محمص
مع لبن مغطاة بالمكسرات
،كمون
ّ ، ثوم، حمص،خبز محمص
سماق
ّ  مغطاة بصدر دجاج مع،طحينة مع لبن
 طحينة، كمون، ثوم، حمص،خبز محمص
مع لبن مغطاة بقطعتين من اللحم والمكسرات
 طحينة، كمون، ثوم، حمص،خبز محمص
مع لبن مغطاة بالقاورما والمكسرات
 طحينة مع لبن، كمون، ثوم،حمص
مغطاة باللسانات والمكسرات

 باذنجان، كمون، ثوم، حمص،خبز محمص
 طحينة باللبن مغطاة بصلصة،مقلي
الطماطم باللحمة والمكسرات

 طحينة باللبن، كمون، ثوم،حمص
 مكسرات، كزبرة،مغطاة بالشيش برك
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SANDWICHES

سندويشات

Halloumi

21 Q.R.

.ق. ر٢١ حلوم

Sawda Djej

24 Q.R.

.ق. ر٢٤ سودة دجاج

Meat Shawarma

24 Q.R.

.ق. ر٢٤ شاورما لحمة

Kofta

21 Q.R.

.ق. ر٢١ كفتة

Grilled Halloumi,
eggplant, tomato, mayo pesto

Chicken livers, tomato,
pickles and Tahina sauce

Traditional Meat Shawarma
served with biwaz and
tahina sauce on saj bread
and tomato

Grilled kafta ,Parsley, tomato ,
pickles with tahina sauce

Djej Msahab

Pulled Chicken breast, garlic
and pickles

Shrimps

grilled shrimps
with tartar sauce and salad

Falafel

3 pcs Falafel, mixed
veggies, Tahina sauce, pickles

Falafel Extra

3 pcs Falafel, salad
, Hummus, eggplant

صوص,باذنجان,طماطم,حلوم مشوي
الحبق و المايونيز
،سودة دجاج
طحينة،كبيس

شاورما لحمة تقليدي
يقدم مع بيواظ بخبز الصاج
والطماطم
، بقدونس،كفته مشوية
طحينية،طماطم،كبيس

24 Q.R.

.ق. ر٢٤ دجاج مسحب

28 Q.R.

.ق. ر٢٨ روبيان

16 Q.R.

.ق. ر١٦ ف�فل

 كبيس، ثوم،دجاج مسحب

روبيان مشوي مع
صوص التارتار وسلطة
، خضرة،ث�ث أقراص ف�فل
 كبيس،صوص الطحينة

19 Q.R.

.ق. ر١٩ ف�فل إكسترا

ث�ث قطع اقراص الف�فل
باذنجان,حمص,سلطة
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MANAKISH

مناقيش

Zaatar

14 Q.R.

.ق. ر١٤ زعتر

Akkawi cheese

17 Q.R.

.ق. ر١٧ جبنة عكاوي

Cocktail Zaatar & Cheese

24 Q.R.

.ق. ر٢٤ كوكتيل زعتر و جبنة

Lahm bel ajin

17 Q.R.

.ق. ر١٧ لحم بالعجين

Manakish dough
baked with thym & olive oil

Manakish dough
baked with unsalted akkawi cheese

Manakish dough baked with a
mixture of akkawi cheese topped
with thym & olive oil

Manakish dough topped with
minced meat ,tomato & onion

SWEET TREATS

Kunafa Nabulsia

Nutella and banana dough

عجينة المناقيش مغطاه
 طماطم و بصل،بمزيج اللحم المفروم

حلـــــــويـــــــــات

28 Q.R.

.ق. ر٢٨ كريم برولي ح�وة

36 Q.R.

.ق. ر٣٦ بان بيردو

32 Q.R.

.ق. ر٣٢ شوكو بنانا

Traditional French toast served with
date caramel sauce and vanilla ice cream

Choco Banana

،عجينة المناقيشالمحشوة بالجبنة
مغطاه بطبقة من الزعتر وزيت الزيتون

.ق. ر٢٤ كنافة نابلسية

A Lebanese version of the famous crème
brulée mixed with HALWA paste

Pain Perdue

عجينة المناقيش
مغطاه بجبنة العكاوي المح�ة

24 Q.R.

Osmaliya Dough stuffed with
Akkawi cheese topped with sugar syrup

Crème Brulée HALAWA

عجينة المناقيش
مغطاه بالزعتر وزيت الزيتون

 قطر، جبنة عكاوي،عجينة عثملية

 ح�وة،كريم برولي محمرة

فرانش توست تقليدي يقدم مع
صلصة التمر بالكراميل و الفاني� ايس كريم

عجينة الشوكو� و الموز
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BEVERAGES

Soft Drink

8 Q.R.

Mineral Water S

5 Q.R.

Mineral Water L

10 Q.R.

Sparkling Water

12 Q.R.

Fresh Orange Juice

18 Q.R.

Minted Lemonade

18 Q.R.

Fresh Lemonade

18 Q.R.

Fresh Laban Airan

16 Q.R.

HOT BEVERAGES

Turkish Coffee

10 Q.R.

Espresso

12 Q.R.

Double Espresso

14 Q.R.

Cappuccino

16 Q.R.

Cafe Latte

16 Q.R.

Café Macchiato

14 Q.R.

Red Tea

10 Q.R.

Green tea

10 Q.R.

Karak Tea

10 Q.R.

مشــــــــروبـــــات

.ق. ر٨

.ق. ر٥
.ق. ر١٠
.ق. ر١٢
.ق. ر١٨
.ق. ر١٨
.ق. ر١٨
.ق. ر١٦

مشروبات غازية
مياه معدنية صغيرة
مياه معدنية كبيرة
مياه غازية
عصير برتقال طـــــبيعي
ليمون ونعنع
ليموناضة طازجة
لبن عيران طازج

مشروبات ساخنة

.ق. ر١٠ قهوة تركية
.ق. ر١٢ إسبريسو

.ق. ر١٤ دوبل إسبريسو
.ق. ر١٦ كابوتشينو

.ق. ر١٦ كافيه �تي
.ق. ر١٤ ماكياتو

.ق. ر١٠ شاي احمر

.ق. ر١٠ شاي اخضر
.ق. ر١٠ شاي كرك
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