
MENU
قائمة الطعام

0 5 9 8 9 5 0 8 9 7 

10:00 Am - 5:00 Pm

cAll us At

working hours

 SAT-Thu

w w w . m A t r A b A n . c o m

for offerS & online orderS, viSiT our webSiTe

ساعات العمل 

اتصل على 

 من السبت - الخميس 

للمزيد من العروض والطلب من خالل موقعنا 

*PriceS do noT include delivery coST *األسعار ال تشمل التوصيل

0 2 - 2 9 5 0 8 9 7 



Chicken Shawerma, Market Greens, Tomatoes, Red 

Onions, Parsley, Shrak Bread , Roasted Almonds

lemon & sumAc olive oil dressing 

شاورما دجاج، أوراق خضراء، بقدونس، بندورة، بصل أحمر، 
شراك، لوز محمص

صلصة الليمون مع زيت الزيتون والسماق

Chicken Shawerma Salad

سلطة شاورما الدجاج

Roasted Sweet Potato, Market Greens, Dried 

Cranberries, Bulgarian Feta Cheese, Walnuts

lemon & olive oil dressing

Palestinian Freekeh, Market Greens, Tomatoes, 

Red Onions, Mint, Parsley, Bulgarian Feta 

Cheese

lemon & cumin olive oil dressing

بطاطا حلوة مشوية, أوراق خضراء، توت أزرق مجفف، جوز، 
جبنة بلغارية، 
صلصة الليمون مع زيت زيتون 

فريكة فلسطينية، أوراق خضراء، بندورة، بصل أحمر، نعنع، 
بقدونس، جبنة بلغارية
صلصة الليمون مع زيت زيتون وكمون

Sweet potato Salad Freekeh Salad

سلطة البطاطا الحلوة سلطة الفريكة

Brown Lentil, Market Greens, Cucumber, Cherry 

Tomato, Parsley, Mint, Bulgarian Feta Cheese, 

Walnuts

lemon & cumin olive oil dressing

عدس، أوراق خضراء، خيار، بندورة شيري، بقدونس، نعنع، جوز، 
جبنة بلغارية
صلصة الليمون مع زيت زيتون وكمون

Lentil Salad

سلطة العدس

Grilled Halloumi, Market Greens, Cherry 

Tomato, Fresh Mushrooms, Sun-Dried 

Tomatoes, Walnuts

Pesto sAuce

حلوم مشوي، أوراق خضراء، بندورة شيري، فطر، جوز، 
بندورة مجففة

صلصة البيستو

Halloumi Salad

سلطة الحلومي

*PriceS do noT include delivery coST *األسعار ال تشمل التوصيل

Quinoa, Market Greens, Tomatoes, Cucumbers, 

Carrots, Red Peppers, Fresh Mushroom, Celery, 

Parsley , Walnuts

lemon & olive oil dressing

كينوا، أوراق خضراء، بندورة، خيار، جزر، فلفل حلو، مشروم 
طازج، كرفس، بقدونس، جوز
صلصة الليمون مع زيت زيتون

Quinoa Salad

سلطة الكينوا

Salad Meals
وجبة سلطة

ADD chicken 100 GR. + 5 NIS إضافة 100 غم دجاج + 5 شيكل

ExTRA sAuce + 2 NIS علبة صلصة إضافية + 2 شيكل
25
nis

ADD chicken 100 GR. + 5 NIS إضافة 100 غم دجاج + 5 شيكل

ExTRA sAuce + 2 NIS علبة صلصة إضافية + 2 شيكل
25
nis

ExTRA sAuce + 3 NIS علبة صلصة إضافية + 3 شيكل
30
nis

ADD chicken 100 GR. + 5 NIS إضافة 100 غم دجاج + 5 شيكل

ExTRA sAuce + 2 NIS علبة صلصة إضافية + 2 شيكل
30
nis

ADD chicken 100 GR. + 5 NIS إضافة 100 غم دجاج + 5 شيكل

ExTRA sAuce + 2 NIS علبة صلصة إضافية + 2 شيكل
ADD chicken 100 GR. + 5 NIS إضافة 100 غم دجاج + 5 شيكل

ExTRA SAuCE + 2 NIS علبة صلصة إضافية + 2 شيكل
25
nis

30
nis



Salad Meals
وجبة سلطة

Red Cabbage, Celery, Carrots, Cucumbers, Spring 

Sprouts, Spring Onions, Coriander, Raw Cashew, 

Roasted Sesame Seeds

teriYAki sesAme dressing

ملفوف أحمر، خيار، جزر، كرفس، فاصولياء صينية، بصل 
أخضر، كزبرة، سمسم محمص، كاجو ني
صلصة الترياكي مع السمسم

Asian Salad

سلطة آسيوية

Tuna, Market Greens, Bell Peppers, Black 

Olives, Sweet Corn, Pickles, Parsley

lemon & olive oil dressing
or tAhini dressing

تونا، أوراق خضراء، فلفل حلو، زيتون أسود، بقدونس، ذرة، 
مخلل

صلصة الليمون مع زيت زيتون
أو صلصة الطحينية

Tuna Salad

سلطة التونا

30 NIS

Falafel Salad

*PriceS do noT include delivery coST *األسعار ال تشمل التوصيل

Lettuce, Croutons ,Parmesan cheese

cAesAr dressing

خس، خبز محمص، جبنة البارمازان
صلصة السيزر

Caesar Salad

سلطة السيزر

Cucumber, Tomatoes, Bell Peppers, Market 

Greens, Black Olives, Bulgarian Feta Cheese

lemon & olive oil dressing with 
oregAno 

خيار، بندورة، فلفل حلو، أوراق خضراء، زيتون اسود، جبنة 
بلغارية
صلصة الليمون مع زيت زيتون مع زعتر فارسي

Greek Salad

سلطة يونانية

Cucumbers, Tomatoes, Bell Peppers, Rocca Leaves, 

Spring Onions, Parsley, Mint, Radish

lemon & sumAc olive oil dressing

خيار، بندورة، فلفل حلو، جرجير، بصل أخضر،بقدونس، نعنع، فجل
صلصة الليمون مع زيت الزيتون والسماق

Vegetables Salad

سلطة الخضار

فالفل مشوي، أوراق خضراء، ملفوف، بقدونس ،نعنع، 
بندورة، خيار، فجل، مخلل
صلصة الطحينية

سلطة الفالفل

Roasted Palestinian Falafel, Market Greens, Red 

Cabbage, Parsley, Mint, Tomatoes, Cucumber, Radish, 

Pickels

tAhini sAuce dressing

ExTRA sAuce + 2 NIS علبة صلصة إضافية + 2 شيكل
25
nis

ADD chicken 100 GR. + 5 NIS إضافة 100 غم دجاج + 5 شيكل
ADD crAb 65 GR. + 5 NIS إضافة 65 غم سلطعون + 5 شيكل

ExTRA sAuce + 2 NIS علبة صلصة إضافية + 2 شيكل

ADD chicken 100 GR. + 5 NIS إضافة 100 غم دجاج + 5 شيكل

ExTRA sAuce + 2 NIS علبة صلصة إضافية + 2 شيكل
25
nis ExTRA sAuce + 2 NIS علبة صلصة إضافية + 2 شيكل

30
nis

ExTRA sAuce + 2 NIS علبة صلصة إضافية + 2 شيكل
25
nis

25
nis

ExTRA sAuce + 2 NIS علبة صلصة إضافية + 2 شيكل
25
nis



Pastas
معكرونات

Pesto Chicken, Market Greens, Fusilli Pasta, 

Cherry Tomatoes, Sun-Dried Tomatoes, 

Parmesan Cheese

lemon & olive oil dressing

Fusilli pasta,Garlic Yogurt, Roasted Almonds, 

Parsley, Beef

دجاج البيستو، أوراق خضراء، معكرونة، بندورة شيري، جبنة 
البارمازان، بندورة مجففة
صلصة الليمون مع زيت زيتون

معكرونة، لبن مثوم، بقدونس، لحمة مفرومة، لوز محمص

Pesto PastaYogurt Pasta

معكرونة باللبنسلطة المعكرونة بالبيستو

Fusilli pasta,Fresh Tomato Sauce, Black Olives, 

Market Greens,Beef, Parmesan Cheese

معكرونــة، صلصــة بنــدورة طازجــة، زيتــون أســود، أوراق خضــراء، 
لحمــة مفرومة،جبنــة بارمــازان

Tomato Sauce Pasta

معكرونة بالبندورة

ExTRA chicken 100 GR. + 5 NIS 30إضافة 100 غم دجاج + 5 
nis ExTRA beeF  50 GR. + 5 NIS إضافة 50 غم لحمة مفرومة + 5 

30
nis ExRA beeF  50 GR. + 5 NIS إضافة 50 غم لحمة مفرومة + 5 شيكل

ExTRA chicken 100 GR. + 5 NIS إضافة 100 غم دجاج + 5 شيكل

ExTRA sAuce + 2 NIS علبة صلصة إضافية + 2 شيكل
30
nis



Morning jars
فطورات 

جرانوال التوت

جرانوال الموز والمانجا

جرانوال مع التفاح والقرفة

Granola
الغرانوال

berrY grAnolA JAr

Honey

Chia Seeds

Yogurt with berries

Shredded Coconuts

Dried Cranberries

عسل وبذور الشيا

More Granola
المزيد من الغرانوال 

لبن مع الفواكة البّرية

جوز الهند المبشور
توت أزرق مجفف

mAngo bAnAnA
grAnolA JAr

Honey

Chia Seeds

Walnuts

Yogurt with Mango

Banana Slices

Granola

عسل

بذور الشيا

الجوز

الغرانوال

لبن مع المانجا

قطع الموز 

APPle cinnAmon 
grAnolA JAr

Yogurt with cinnamon & Honey 
Sliced Green Apples

Granola
جرانوال

لبن مع القرفة و العسل
تفاح أخضر مّقطع

Honey

 Cinnamon

Walnuts

عسل

قرفة مطحونة 

الجوز

*PriceS do noT include delivery coST *األسعار ال تشمل التوصيل

280ml

280ml

280ml

15

15

15

NIS

NIS

NIS



*PriceS do noT include delivery coST *األسعار ال تشمل التوصيل

ليالي لبنان

LAYALI LEBNAN

semolina & Milk
سميد و حليب

whip cream
كريما بيضاء

Honey

Pistachio
    عسل

فستق حلبي

280ml

Rice with Milk & Orange 
blossom water
آرز  بحليب مع ماء الزهر

  Coconut

Walnuts
جوز هند  

جوز

280ml

Desserts
حلويات

280ml
مهلبية البرتقال 
Orange  Muhalabia

رز بحليب
Ruz B   Halib

Sugar

Starch
سكر 
نشا

  Coconut

Walnuts

12 NIS

10 NIS

8 NIS

مهلبية برتقال

Milk With Starch 
حليب مع نشا 

Orange Pudding  

جوز هند  

جوز



cAll us At

w w w . m A t r A b A n . c o m

for offerS & online orderS, viSiT our webSiTe

اتصل على 

للمزيد من العروض والطلب من خالل موقعنا

*PriceS do noT include delivery coST *األسعار ال تشمل التوصيل

0 5 9 8 9 5 0 8 9 7 

0 2 - 2 9 5 0 8 9 7 


