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الشـــاورما

SHAWARMA

شاورمــا لحــم

MEAT SHAWARMA
شاورما لحم :عجل  -مبرد  -أسترايل

Meat Shawarma: Australian - Chilled - Beef

شاورمـ ــا لحم ـ ــة

شاورمـ ــا مكسيك ــي

أميريكـ ــان شاورمـ ـ ــا

شاورم ـ ــا لحم ـ ــة ،بـ ـ ـ ــواز،
مخـ ـ ــلل ،طحين ـ ــة ،بنـ ــدورة
مشوي ـ ـ ـ ــة ،بالخ ـ ــبز اللبنان ـ ـ ــي.

شاورم ـ ـ ــا لحـ ـ ــم ،خ ـ ـ ــس ،هاالبينـ ــو،
بيكــو دي جال ــو ،صلصــة مكسيكية،
بخب ـ ــز الص ـ ــاج.

شاورم ــا لحم ــة ،خ ــس ،بن ـ ــدورة،
بصـ ــل ،مخـ ــلل ،صلصـ ــة الثاوزان ـ ــد
أيلنـ ــد ،بخب ـ ــز الصمون.

Meat Shawarma

Mexican Shawarma

American Shawarma

Meat Shawarma, Bewaz,
Pickles, Tahina, Grilled
Tomato, in Lebanese Bread.

Meat Shawarma, Lettuce,
Jalapeno, Pico de Gallo,
Mexican Sauce, in Saj Bread.

Meat Shawarma, Lettuce, Tomato,
Onion, Pickles, Thousand Island
Sauce, in French Bread.

Combo
1.600

Sandwich
0.850

Combo
1.700

Sandwich
0.950

Combo
1.700

Sandwich
0.950

شاورمـا دجــاج

CHICKEN SHAWARMA

شاورما دجاج :دجاج  -طازج  -الكويت

Chicken Shawarma: Kuwait - Fresh - Chicken

شاورم ـ ـ ــا دج ـ ــاج

شاورم ـ ـ ــا سي ـ ـ ــزر

شاورم ـ ــا دج ـ ـ ــاج ،بطاطـ ـ ــا مقلي ـ ــة ،مخـ ــلل،
ثـ ــوم ،بالخـ ـ ــبز اللبنانـ ــي.

شاورمـ ـ ــا دج ـ ــاج ،خـ ـ ــس ،كرانشـ ـ ــي،
صلص ـ ــة السي ـ ــزر ،بخـ ـ ــبز الصـ ـ ــاج.

Chicken Shawarma

Caesar Shawarma

Chicken Shawarma, French Fries,
Pickles, Garlic, in Lebanese Bread.

Chicken Shawarma, Lettuce, Crunchy,
Caesar Sauce, in Saj Bread.

Combo
1.500

Sandwich
0.750

Combo
1.600

Sandwich
0.850

إ كسترا شاورمـا

Extra Shawarma 0.500

الساندويشات

SANDWICHES
ساندويشات لحم

MEAT SANDWICHES
كباب :غنم أسترايل  -طازج  -الكويت

تندرلوين :عجل  -مثلج  -أمريكا  /باراغواي

Kabbab: Kuwait - Fresh - Australian Lamb
Tenderloin: Paraguay / USA - Frozen - Beef

كب ـ ـ ــاب لحـ ـ ـ ـ ــم

فيلـ ــي تش ـ ــيز ستيـ ــك

كب ـ ــاب لح ـ ــم ،حم ـ ــص ،ب ـ ــواز ،مخـ ــلل،
بالخ ـ ــبز اللبنان ـ ــي.

لحـ ـ ــم مش ـ ــوي ،فليفل ـ ــة ،بصـ ــل ،مش ـ ــروم،
جبنـ ــة ،مايون ـ ــيز ،بخ ـ ــبز الصمـ ــون.

Meat Kabbab

Philly Cheese Steak

Meat Kabbab, Hummus, Bewaz,
Pickles, in Lebanese Bread.

Grilled Beef, Capsicum, Onion, Mushroom,
Cheese, Mayo, in French Bread.

Combo
1.500

Sandwich
0.750

Combo
1.750

Sandwich
1.000

كبـ ـ ـ ــاب سجـ ـ ـ ــق
سج ـ ــق كب ـ ــاب ،شرائ ـ ــح بنـ ــدورة ،مايونـ ــيز ،مخـ ــلل
خيـ ــار ،عصـ ــير ليمـ ــون ،بالخ ـ ــبز اللبنان ـ ــي.

Kabbab Soujouk
Soujouk Kabbab, Tomato Slice, Mayo,
Pickles, Lemon Juice, in Lebanese Bread.
Combo
1.600

تكـ ـ ـ ـ ــة لحـ ـ ـ ـ ــم
مكعب ـ ــات لح ـ ــم متبل ـ ــة ،حم ـ ــص،
ب ـ ــواز ،مخ ـ ــلل ،بالخ ـ ــبز اللبنان ـ ــي.

Meat Tikka
Marinated Meat Cubes, Hummus,
Bewaz, Pickles, in Lebanese Bread.
Combo
1.900

Sandwich
1.150

Sandwich
0.850

ساندويشات دجاج

CHICKEN
SANDWICHES

صدر دجاج :دجاج  -مثلج  -األمارات

Chicken Breast: UAE - Frozen - Chicken

شيـ ـ ــش ط ـ ــاووق

دجـ ـ ــاج فاهي ـ ـ ــتا

شيـ ـ ــش طـ ـ ــاووق ،بطاطـ ـ ــا مقليـ ــة ،مخـ ــلل،
ث ـ ــوم ،بالخ ـ ــبز اللبنان ـ ــي.

صـ ـ ــدر دجـ ــاج مش ــوي ،خـ ــس ،فليفلـ ــة ،بص ـ ـ ــل،
مشــروم ،جبنـ ــة ،مخــلل ،مايونـ ــيز ،بخ ـ ــبز الصمــون.

Shish Taouk

Chicken Fajita

Shish Taouk, French Fries, Pickles,
Garlic, in Lebanese Bread.

Grilled Chicken Breast, Lettuce, Capsicum,
Onion, Mushroom, Cheese, Pickles, Mayo,
in French Bread.

Combo
1.500

Sandwich
0.750

Combo
1.600

Sandwich
0.850

شيــش طـ ــاووق ماتي ـ ــك
شي ـ ــش ط ـ ــاووق ،بطاط ـ ــا مقل ـ ــية ،كولسلـ ــو،
مخ ـ ــلل ،ث ـ ــوم ،كاتشـ ــب ،بالخ ـ ــبز اللبنانـ ـ ــي.

Shish Taouk Matic
Shish Taouk, French Fries, Coleslaw, Pickles,
Garlic, Ketchup, in Lebanese Bread.
Combo
1.600

دجـ ـ ــاج فرانسيسك ـ ـ ــو

صـ ــدر دجـ ــاج مشـ ــوي ،خ ـ ــس ،ذرة
حل ـ ــوة ،مخـ ــلل ،جبنـ ــة ،مايون ـ ــيز،
بخـ ــبز الصمـ ــون.

Francisco Chicken
Grilled Chicken Breast, Lettuce,
Sweet Corn, Pickels, Cheese,
Mayo, in French Bread.
Combo
1.600

Sandwich
0.850

Sandwich
0.850

ساندويشات نباتي

VEGETARIAN
SANDWICHES

بطاطا ماتيك

حل ـ ـ ــوم مش ـ ــوي

بطاط ـ ـ ــا مقليـ ـ ــة ،كولسلـ ـ ــو ،مخـ ـ ــلل ،ث ـ ـ ــوم،
كاتش ـ ـ ــب ،بالخـ ـ ــبز اللبنانـ ـ ــي.

حل ـ ــوم مش ــوي ،خيـ ــار ،بنـ ــدورة ،نعنـ ـ ــاع،
زيتـ ـ ــون ،زع ـ ـ ــتر ،بخـ ـ ــبز الصمـ ــون.

Batata Matic

Grilled Halloumi

French Fries, Coleslaw, Pickles,
Garlic, Ketchup, in Lebanese Bread.

Grilled Halloumi, Cucumber, Tomato,
Mint, Olive, Zaatar, in French Bread.

Combo
1.400

Sandwich
0.650

ساندويشات أسماك

SEAFOOD SANDWICHES

روبيان:أسماك  -مثلجة  -الكويت

Shrimp: Kuwait - Frozen

روبيـ ـ ـ ــان مقرم ـ ــش

روبي ـ ــان مقـ ــرمش ،صلصـ ــة
كوكت ـ ــيل ،مخـ ــلل خي ـ ــار ،خ ـ ــس
رومان ـ ــي ،بخ ـ ــبز الصمـ ــون.

Crispy Shrimps
Breaded Shrimps, Cocktail Sauce,
Pickles, Romaine Lettuce,
in French Bread.
Combo
1.900

Sandwich
1.150

Combo
1.400

Sandwich
0.650

ماتيكـس

MATICS

حمـ ــص ماتيـ ـ ــك

حم ـ ـ ـ ــص م ـ ـ ــع اختيـ ـ ـ ــارك م ـ ــن أن ـ ـ ــواع
الشاورمـ ـ ـ ــا (لحـ ـ ــم أو دجـ ــاج).

Hummus Matic

Traditional Hummus topped with your
choice of Shawarma (Meat or Chicken).
1.750

سلط ـ ــة ماتيـ ــك

خـ ـ ــس ،طماط ـ ـ ــم ،ملفـ ـ ــوف ،بصـ ـ ــل،
كرانشـ ـ ــي ،مـ ــع اختي ــارك من أنـ ــواع
الشاورم ــا والصلص ــة.

Salad Matic

Lettuce, Tomato, Cabbage,
Onions, Crunchy, with your choice of
Shawarma & Sauce.
1.750

سكيني ماتيك دجاج

شاورمـ ــا دج ـ ــاج ،حم ـ ــص،
مخ ـ ــلل وث ـ ـ ــوم.

Skinny Matic Chicken

سكيني ماتيك لحم

شاورما لحم ،حمص ،بندورة
مشوية ،بواز وطحينة.

Skinny Matic Meat

Chicken Shawarma, Hummus,
Pickles and Garlic Dip.

Meat Shawarma, Hummus, Grilled
Tomato, Bewaz and Tahina.

3.250

3.250

أرز ماتي ـ ــك

لودي ــد فرا يــز ماتيــك

أرز بالزعفران مع اختيارك
من أنواع الشاورما ،بيكو
دي جالو ،صلصة حمراء.

بطاطا مقلية ،صلصة جبنة الشيدر ،صلصة
مكسيكية ،بصل مقرمش ،مع اختيارك من
أنواع الشاورما وصلصة بيكو دي جالو.

Rice Matic

Loaded Fries Matic

French Fries, Cheddar Cheese Sauce,
Mexican Sauce, Crispy Onions, topped with
your choice of Shawarma & Pico de Gallo.

Saffron Rice topped with your
choice of Shawarma, Pico de
Gallo, Red Sauce.

1.750

1.750

الطلبـات الجانبيـة

SIDE ORDERS
هاالبينـ ــو بوبـ ــرز

0.850

Jalapeno Poppers

قطـع حلـوم مقرمشـة

1.150

Crispy Halloumi Bites

تشكـ ـ ــن تنـ ـ ــدرز

0.950

Chicken Tenders

مخ ـ ــلل مقل ـ ــي

0.750

Fried Pickles

بطاط ـ ــا مقليـ ــة

0.650

French Fries

حمـ ــص

0.850

Hummus

سلطـ ــة خاصـ ــة

0.850

House Salad

ورق عن ــب

0.950

Vine Leaves

الحلويــات

DESSERTS

كاسترد ماتيك
مهلبية
ترايفل

0.600
0.600
0.600

Custard Matic
Mhalabiyeh
Trifle

ميني ماتيكس

MINI MATICS
هاوس ميني ماتيكس

إختيـ ــارك لـ  6ساندويشـ ــات شاورم ــا (لحـ ــم أو دج ــاج)
مقطعـ ــة اىل  18مينـ ــي.
تق ــدم مع صلصــة الطحين ــة والث ــوم بالخ ــبز اللبنان ــي.

House Mini Matics

Your choice of 6 Sandwiches Shawarmas (Meat
or Chicken) cut into 18 Mini, served with Tahina
& Garlic Sauce in Lebanese Bread.

طبلية ماتيك

4.750

بريميوم ميني ماتيكس

إختي ـ ــارك لـ  6ساندويشـ ـ ــات مقطعـ ــة اىل  18مينـ ــي
من اإلختيـ ـ ــارات التالي ـ ــة:
شاورم ــا :لح ــم ،دج ــاج ،أميريك ــان ،س ــيزر ،مكسيكــي.
ساندوي ـ ــش :كبـ ــاب ،كبـ ــاب سجــق ،شيـ ـ ـ ــش طـ ـ ــاووق.
تقـ ــدم مع صلص ــة الطحين ــة والث ــوم بالخ ــبز اللبنان ــي.

Premuim Mini Matics

 6مين ــي طبلي ــة شاورمـ ــا أو ساندويـ ــش من
أح ـ ــد اإلختيـ ــارات التالي ـ ــة:
شاورم ـ ــا دجــاج ،شاورمـ ــا لح ـ ـ ــم ،كب ـ ـ ـ ــاب،
كبـ ـ ــاب سجـ ـ ــق ،شيـ ـ ـ ــش طـ ـ ــاووق ،تق ــدم مع
كولسلـ ـ ــو أو سلطـ ــة خاص ــة ،حمـ ــص دي ـ ــب،
بطاط ــا مقلي ـ ــة ،ثـ ــوم أو طحين ــة،
بالخ ــبز اللبنان ــي.

Tabliyeh Matic

Your choice of 6 Sandwiches cut into
18 Mini from the following:
Shawarma: (Meat, Chicken, American, Caesar,
Mexican), Sandwich: (Kabbab, Kabbab Soujouk
& Shish Taouk), served with Tahina & Garlic
Sauce in Lebanese Bread.

6 Mini Shawarma or Sandwich Tabliyeh
from one of the following choices:
Chicken Shawarma, Meat Shawarma,
Kabbab, Kabbab Soujouk & Shish Taouk,
Served with Coleslaw or House Salad,
Hummus Dip, French Fries, Tahina or
Garlic Dip, in Lebanese or Saj Bread.

4.950

2.750

كوكاكـ ــوال  /سبـ ــرايت  /فانتـ ــا

0.250

Coca Cola / Sprite / Fanta

(ال تقدم لدون ال  18عاماً)

0.950

)Red Bull (Not served under the age of 18

مش ـ ــروب اللب ـ ــن

0.300

Yoghurt Drink

ميـ ــاه معدني ـ ــة

0.250

Mineral Water

رد ب ـ ــل

@shawarmamatic

