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Creamy Feta Jalapeno

Classic
کالسیک

جبنۀ الفتۀ الهاالبینو
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) +500 فلس للبطاطس الحلوة المقلية(
(+500 Fils for sweet potato fries)

حجم كبير
UPSIZE  +0.400

2

1

ستريت: شاورما تقليدية، صغيرة وخفيفة.
- لحم: طماطم، بصل، بقدونس، مخلل، طحينية.

- دجاج: مخلل، بطاطس، نعناع، صلصة الثوم.

كبير: شاورما ياسالم الكالسيكية.
- لحم: طماطم، بصل، بقدونس، مخلل، طحينية.

- دجاج: مخلل، بطاطس، نعناع، صلصة الثوم.

STREET: Authentic shawarma, small and light.
- Beef: tomato, onion, parsley, pickles, tahini sauce.
- Chicken: pickles, fries, mint, garlic sauce.

LARGE: The classic YaSalam shawarma.
- Beef: tomato, onion, parsley, pickles, tahini sauce.
- Chicken: pickles, fries, mint, garlic sauce.

 BD 1.700

 وجبة )٢ سندويتش(
MEAL (2 Sandwiches)

 BD 0.500

سندويتش
SOLO

 BD 1.100

سندويتش
SOLO

 BD 1.800

وجبة
MEAL

وجبات الشاورما
SHAWARMA MEALS
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شمبوسة: سمبوسة الجبن محشية بالشاورما!!
- لحم: طماطم، بصل، بقدونس، مخلل، جبنة تشيدر، طحينية.

- دجاج: طماطم، نعناع، مخلل، جبنة شيدر، طحينية.

ملغوم
دجاج، لحم، بطاطس، بصل، خس، مخلل، جبنة تشيدر، طحينية، صلصة الثوم، شطة حارة.

SHAMBOOSA: Cheese samboosa stuffed with shawarma !!
- Beef: tomato, onion, parsley, pickles, cheddar cheese, tahini sauce.
- Chicken: tomato, mint, pickles, cheddar cheese, tahini sauce.

MALGHOOM
chicken, beef, fries, onion, romaine lettuce, pickles, cheddar 
cheese, tahini sauce, garlic sauce, spicy sauce.

اطلب الشاورما على 
طريقتك

MAKE YOUR OWN 
SHAWARMA
الرجاء طلب قائمة 

الشاورما الخاصة
Please request the 

shawarma tick 
menu. 

 BD 0.800

سندويتش
SOLO

 BD 1.500

وجبة
MEAL

 BD 1.200

سندويتش
SOLO

 BD 1.900

وجبة
MEAL

4

األسعار تشمل 5% ضريبة القيمة المضافة
PRICES INCLUDE 5% VAT
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أطباق الشاورما
SHAWARMA PLATTERS

BD 2.500 BD 2.500 BD 2.500

لحم
حمص، سلطة خضراء مع 
الطماطم، البصل والمخلل، 
طحينية.

 دجاج
حمص، سلطة خضراء مع 
الطماطم، البصل والمخلل، 
صلصة الثوم.

مشكل
حمص، سلطة خضراء مع 
الطماطم، البصل والمخلل، 
طحينية.

BEEF
hummus, green salad
with tomato, onion & 
pickles,tahini sauce.

CHICKEN 
hummus, green salad
with tomato, onion & 
pickles, garlic sauce.

MIX 
hummus, green salad
with tomato, onion & 
pickles, tahini sauce.

321

اكتشف الشاورما
بكل أنواعها

DISCOVER YOUR INNER
SHAWARMA
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باستا
PASTA

BD 1.350 BD 1.350 BD 1.350

صلصة حمراء
صلصة الطماطم محلية الصنع.

 صلصة بيضاء
صلصة الكريمة بالجبن.

صلصة وردية
صلصة الكريمة بالطماطم.

RED SAUCE
homemade tomato sauce.

WHITE SAUCE 
cheesy cream sauce.

PINK SAUCE 
creamy-tomato sauce.

321

ADD VEGGIESADD GRILLED CHICKEN BREASTADD POPCORN CHICKEN
BD 0.400BD 0.500BD 0.400

إضافة دجاج بوبكورنإضافة صدر دجاج مشويإضافة الخضار

اختر الصلصة + اإلضافات
Choose your sauce + toppings
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وجبات برجر اللحم
BEEF BURGER MEALS

V 2.0 البرجر العود
٣ شرائح برجر لحم بالجبن األمريكي، طماطم، خس مقطع، بصل مفروم، بصل مشوي، مخلل،  

صلصة ياسالم.

new
جديدجديد

THE BIG ONE  V 2.0
3 beef patties with american cheese, tomato, shredded iceberg, 
diced onion, grilled onion, yasalam burger sauce.

1

) +500 فلس للبطاطس الحلوة المقلية(
(+500 Fils for sweet potato fries)

حجم كبير
UPSIZE  +0.400

V E R S I O N  2 . 0

EXTRA PATTY WITH CHEESE
شريحة لحم إضافية مع الجبن + 600

F I L S BD 2.250

سندويتش
SOLO

 BD 2.950

وجبة
MEAL
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برجر ياسالم بالجبن
خس أخضر، طماطم، بصل مفروم، جبنة، صلصة ياسالم.

YASALAM CHEESEBURGER
green leaf lettuce, tomato, diced onion, american cheese, yasalam 
burger sauce.

2

برجر بالفطر
صلصة الفطر الطازجة، جبنة، مايونيز.

WILD MUSHROOM
fresh mushroom sauce, american cheese, mayo.

3

 BD 2.950 BD2.250 BD 2.200 BD 1.500

Double        دبل
MEAL    وجبةSOLO    سندويتش

Single        عادي
MEAL    وجبةSOLO    سندويتش

 BD 2.750 BD2.050 BD 2.100 BD 1.400

Double        دبل
MEAL    وجبةSOLO    سندويتش

Single        عادي
MEAL    وجبةSOLO    سندويتش
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برجر دجاج بالجبن
خس مقطع، بصل مفروم، جبنة، مايونيز.

CHICKEN CHEESEBURGER
shredded iceberg, diced onion, 
american cheese, mayo.

3

1

) +500 فلس للبطاطس الحلوة المقلية(
(+500 Fils for sweet potato fries)

حجم كبير
UPSIZE  +0.400

وجبات الدجاج
CHICKEN  MEALS

دجاج فيليه كرسبي
)عادي أو حار(
خس مقطع، بصل مفروم، جبنة، مايونيز.

CRISPY CHICKEN FILLET
(Regular OR Spicy)
shredded iceberg, diced onion, 
american cheese, mayo.

 BD 1.500

سندويتش
SOLO

 BD 2.200

وجبة
MEAL

BD 2.750BD 2.050

Double        دبل
MEAL    وجبةSOLO    سندويتش

BD 2.100BD 1.400

Single        عادي
MEAL    وجبةSOLO    سندويتش
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خس، طماطم، بصل، بقدونس، خيار، 
جبنة الفتة، صلصة اللبن باألعشاب

Romaine Lettuce, Tomato, Onion, 
Parsley, Cucumber, Feta Cheese, 
Herb-yogurt Sauce

 BD 0.650

 خس، طماطم، بصل، بقدونس، طحينية.

Romaine Lettuce, Tomato, Onion
Parsley, Tahini Sauce

 BD 0.450
بصل، هاالبينو، طماطم، خس، بقدونس، 

صلصة الشطة الحارة
Onion, Jalapeño, Tomato, 
Romaine Lettuce, Parsley,
Spicy Shatta Sauce

 BD 0.550



سندويتش سوبر فود
)مع خبز أسمر بالحبوب(

SUPERFOOD WRAP (In Brown Multi-grain)

2

دجاج، كينوا، شمندر، أفوكادو، أوراق مشكلة، 
طماطم مجففة، صلصة البلساميك.

chicken,quinoa,beetroot,avocad, 
mixed greens,sundried tomato, 
balsamic dressing.

 BD 2.000

464 
kcal

Option: Grilled Chicken Breast or Chicken Shawarma

إختيارك: صدر دجاج مشوي أو شاروما دجاج 

LIGHTER SANDWICHES سندويتشات خفيفة

حمص، خس، طماطم، بصل، بقدونس، جبنة 
حلومي، طحينية.

hummus, romaine lettuce, tomato, 
onion, parsley, halloumi cheese, 
tahini sauce.

 سندويتش فالفل
)مع خبز أسمر بالحبوب(
FALAFIL WRAP (In Brown Multi-grain)

3

474 
kcal

 BD 1.200

GRILLED CHICKEN SANDWICH (In Brown Bun)

390
kcal

 BD 1.600

صدر دجاج مدخن، خس آيسبرج، طماطم، جبنة، 
صلصة الروب باألعشاب.
smoked chicken breast, iceberg lettuce, 
tomato, american cheese, herb-yogurt.

سندويتش دجاج مشوي
)مع خبز أسمر(

1



أوراق خضراء مشكلة، كيل، كينوا، أفوكادو، 
حبوب الحمص، إدامامي، زيتون أخضر وأسود، 

بازالء، طماطم مجففة، حبوب ومكسرات، 
صلصة البلساميك.

mixed greens, kale, quinoa,  
avocado, chickpeas, edamame 
beans,  green & black olives, 
green beans, sundried tomato, 
nuts & seeds, balsamic dressing.

سلطة سوبر فود
SUPER FOOD SALAD

1

إضافات على السلطة
TOP-UP SALAD

صدر دجاج مشوي
Grilled Chicken  Breast   BD 0.500

شاورما )لحم أو دجاج(
Shawarma (Beef or Chicken)    BD 0.400

 BD 2.650

حجم كبير
Large Bowl

 BD 2.300

حجم وسط  
Medium Bowl

Large
620 
kcal

Med
495 
kcal

فتوش
FATTOUSH

2

new
جديدجديد

خس الرومان، طماطم، خيار، بصل أخضر،  
فجل، بصل ابيض، نعناع، بقدونس، سماق، 

خبز عربي محمص، زيت الزيتون بالليمون 
ودبس الرمان.

romaine lettuce, tomato, 
cucumber, spring onion, radish, 
white onion, mint, parsley, 
sumac, pita croutons,
lemon-olive oil & pomegranate 
molasses dressing.

Large
505 
kcal

Med
390 
kcal

 BD 2.150

حجم كبير
Large Bowl

 BD 1.800

حجم وسط  
Medium Bowl

إضافات على السلطة
TOP-UP SALAD

صدر دجاج مشوي
Grilled Chicken  Breast   BD 0.500

شاورما )لحم أو دجاج(
Shawarma (Beef or Chicken)    BD 0.400



خس آيسبرج، خيار، فاصوليا خضراء، بصل، 
تبولة، رمان، لقيمات الفالفل، بصل مقرمش، 

زعتر، طحينية، شطة حارة.

iceberg lettuce, cucumber, green 
beans, onion salad, taboul, 
pomegranate, falafil bites, 
crispy onion, za’atar, tahini 
sauce,
spicy shatta.

 سلطة كرنتشي )مقرمشة(
CRUNCHY SALAD

3

إضافات على السلطة
TOP-UP SALAD

صدر دجاج مشوي
Grilled Chicken  Breast   BD 0.500

شاورما )لحم أو دجاج(
Shawarma (Beef or Chicken)    BD 0.400

 BD 2.150

حجم كبير
Large Bowl

 BD 1.800

حجم وسط  
Medium Bowl

MAKE YOUR OWN SALAD
Please request the salad tick 
menu. 

Large
545 
kcal

Med
420 
kcal

سلطة قيصر
CAESAR SALAD

خس آيسبرج، طماطم تشيري، خبز محّمر 
بالثوم، جبنة بارميزان، صلصة قيصر.

iceberg lettuce, cherry tomato,
garlic croutons, parmesan 
cheese, caesar dressing.

 BD1.950

حجم كبير
Large Bowl

 BD 1.600

حجم وسط  
Medium Bowl

إضافات على السلطة
TOP-UP SALAD

صدر دجاج مشوي
Grilled Chicken  Breast   BD 0.500

شاورما )لحم أو دجاج(
Shawarma (Beef or Chicken)    BD 0.400

4

Large
583 
kcal

Med
454 
kcal

اطلب السلطة على 
طريقتك

الرجاء طلب قائمة السلطة الخاصة
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1

إضافات
 EXTRAS

BD 1.000

23

بطاطس لودد
صلصة الجبن الغنية، بصل مفروم، جاالبينو 

مقطع، بصل مكرمل.

Loaded Fries
creamy cheese sauce, diced onion, 
chopped jalapino, caramelized onion.

BD 0.700

دجاج البوب كورن )٩قطع(
Popcorn Chicken (9-pcs)

BD 0.650

لقيمات الفالفل
Falafil Bites
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وجبات األطفال
KIDS MEALS

3 4

هدية مع
كل وجبة

Gift with
every meal

برجر دجاج األطفال
جبنة، ماينويز

KIDS CHICKEN BURGER WITH CHEESE
american cheese, mayo.

برجر لحم األطفال
جبنة، كاتشاب

KIDS BEEF BURGER WITH CHEESE
american cheese, ketchup.

باستا األطفال
صلصة الكريمة بالطماطم الوردية.

أصابع الدجاج
صدر الدجاج بالبقصمات

KIDS PASTA
pink creamy-tomato sauce.

CHICKEN FINGERS
breaded chicken breast.

BD 1.600

BD 1.600

BD 1.600

BD 1.600

1 2
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frozen yogurt

كون
صغير
كبير
إضافات

Cone
Small
Large

Toppings

0.250
0.400
0.800
0.150

Cups & ConesCups & Cones

250
F I L S

400
F I L S

Golden Vanilla / Chocolate
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 طحينية
Tahini sauce

BD 0.150

الباربكو- مايو
BBQ-Mayo
BD 0.150

 صلصة الثوم
Garlic sauce

BD 0.150

 شطة حارة
Spicy Shatta

BD 0.150

برتقال
Orange
BD 1.000

ليمون بالنعناع
Lemon with Mint

BD 0.800

رمان
Pomegranate

BD 1.350

العصائر الطازجة
FRESH JUICES

انتعش

FRESHEN UP

Soft Drinks
BD 0.700

R
BD 1.000

L المشروبات 
Small Waterالغازية BD 0.400 مياه صغيرة


