
Zalata
Where it all begins

Classic Zalata  75 Cal SAR 14 14 ريال سعودي

 Slow cooked organic tomato & onion dip with
our classic tamees bread

Classic Tamees  727 Cal SAR 3

Chedder Cheese  970 Cal SAR 9

Local Zaatar  1,025 Cal SAR 11

Black Olive  1,021 Cal SAR 12

Fresh Leek & Green Onions  780 Cal SAR 12

Kasat (Cream) Cheese  1,300 Cal SAR 15

Home-made Spicy Cheese  1,323 Cal SAR 15

Zalata Tamees  1,323 Cal SAR 12

Labnah Zattar Tamees  1,250 Cal SAR 15

3 ريال سعودي

9 ريال سعودي

11 ريال سعودي

12 ريال سعودي

12 ريال سعودي

15 ريال سعودي

15 ريال سعودي

12 ريال سعودي

15 ريال سعودي

Traditional Tamees
Ancient technique, modern toppings, sliced into 8 pieces

Hot Pies
Our signature Tamees pies, stuffed with your choice 
of �lling, 2 pieces

Late Night Lamb  652 Cal SAR 24
Slow cooked Naemi lamb mixed with potatos, bell 
pepper and local herbs and yogurt mix made with 
whole-wheat �our

Classic Chicken  455 Cal SAR 20

Local pan fried chicken, potatoes & bell peppers 
with dried paprika & our homemade Tahini

Friday Falafel  718 Cal SAR 16

Home-made mix falafel pie with pickles, potatoes 
& tahini sauce 

Abod's Eggs  425 Cal SAR 12

Scrambled eggs with fresh parsley & Abod's 
mayo-sauce

Latifa's Veggies  274 Cal SAR 15

Pan stirred vegtables; including caulli�ower, 
bell-pepper, zucchini,  potatoes and onions with 
our home-made pepper and tahini sauce

Amal's Eggplant  718 Cal SAR 15

24 ريال سعودي

20 ريال سعودي

16 ريال سعودي

12 ريال سعودي

15 ريال سعودي

15 ريال سعودي

Our famouse eggplant, potato and zalata mix 
combined in our hot pies

زلطة

الزلطة الكالسيكية  75 كالوري

طماطم عضوية مطبوخة ببطء مع البصل مع خبز التميس الشعبي

تميس الكالسيك  727 كالوري

تميس بالشيدر  970 كالوري

تميس بالزعتر  1,025 كالوري

تميس بالزيتون  1,021 كالوري

تميس الكراث و البصل األخضر  780 كالوري

تميس جبن كاسات  1,300 كالوري

تميس الجبن و الشطة الحارة  1,323 كالوري

تميس زلطة  1,323 كالوري

تميس اللبنة و الزعتر  1,250 كالوري

التميس التقليدي
 الطعم القديم بطريقة حديثة، مقطع ٨ قطع

حيث يبدأ كل شيء

الفطائر الساخنة
تميس زلطة بحشوات مختلفة، قطعتين

فطيرة اللحم  652 كالوري
لحم غنم نعيمي مطبوخ ببطء مع البطاطا والفلفل

الحلو واألعشاب المحّلية والزبادي المكّون مع دقيق 
القمح الكامل

فطيرة الدجاج الكالسيك  455 كالوري
دجاج مقلي محّلي، بطاطا، فلفل حلو، بابريكا مجففة، 

طحينة زلطة الخاصة

فطيرة الفالفل  718 كالوري
فطيرة الفالفل والمخلل من زلطة مع البطاطا

وصوص الطحينة

فطيرة بيض عبود  425 كالوري
بيض مخفوق مع البقدونس الطازج وصوص

مايونيز عبود

فطيرة لطيفة  274 كالوري
خضار مشكّلة مقلية بالصلصة، ُزهرة، الفلفل الحلو، 

الكوسة، البطاطا، البصل، مع صوص الطحينة والفلفل 
الخاص بزلطة

فطيرة باذنجان أمل  718 كالوري
زلطة الباذنجان والبطاطا الخاص في فطائرنا الساخنة



Naemi Lamb  1,622 Cal SAR 38

12 Hour marinated Naemi lamb served on top of 
our hand kneaded tamees tacos with fresh onions 
& local herbs our homemade mint yougurt sauce

Chicken Zalata  1,425 Cal SAR 35

Local pan cooked chicken served on top of our 
hand kneaded tamees tacos with Zalata & fresh 
parsley mix & our homemade Tahini yougurt sauce

Farmer's Eggplant Mix 1,470 Cal SAR 27

Fresh eggplant & tomato zalata combined with 
dried herbs and tahini sauce

Tamees Tacos
Main meals to share (or not!)

Umma's Shakshouka  1,470 Cal

Our mother's home-made shakshouka recipe 
served on top of our hand kneaded tamees tacos 
with local herbs and cream cheese

SAR 26

 Condiments
Give your tamees a kick of �avor 

Cream Cheese  14 Cal SAR 3

Yumma’s Sauces
Give your tamees a kick of �avor 

Spicy Green pepper sauce  14 Cal SAR 3

Spicy red pepper sauce  18 Cal SAR 3

Tahini sauce  72 Cal SAR 3

Yogurt-mint sauce  14 Cal SAR 3

38 ريال سعودي حمسة لحم النعيمي  1,622 كالوري

لحم غنم نعيمي متبل لمدة ١٢ ساعة نقدمه بلمستنا في 
سندويشات تاكو التميس مع البصل الطازج واألعشاب 

المحّلية وصوص الزبادي بالنعناع من مطبخنا

35 ريال سعوديزلطة الدجاج  1,425 كالوري

دجاج محّلي مقلي نقدمه بلمستنا في سندويشات تاكو 
التميس مع الزلطة والبقدونس الطازج وصوص الزبادي 

بالطحينة 

27 ريال سعوديوجبة حمسة الباذنجان  1,470 كالوري

باذنجان طازج مع زلطة الطماطم باألعشاب المجففة 
وصوص الطحينة

الوجبات التاكو
 الوجبات الرئيسية

وجبة شكشوكة  1,470 كالوري
شكشوكة بوصفة أمنا نقدمها بلمستنا في سندويشات 

تاكو التميس مع األعشاب المحّلية وكريمة الجبنة

26 ريال سعودي

إضافات
اضف للتميس نكهة 

3 ريال سعوديجبنة كريمية  14 كالوري

صلصات يمة
اضف للتميس نكهة 

3 ريال سعوديصوص الحبحر األخضر  14 كالوري

3 ريال سعوديصوص الحبحر األحم  18 كالوري

3 ريال سعوديصوص الطحينية  72 كالوري

3 ريال سعوديصوص الزبادي بالنعناع  14 كالوري

Sweet Tamees
Sugar Kasat (Cream) Cheese  1,305 Cal SAR 15

Whole-Wheat Dates & Cardamom 1,240 Cal SAR 15

Local Acacia Honey & Cream  985 Cal SAR 15

Toffee Tamees  781 Cal SAR 16

Nutella Tahini  1,300 Cal SAR 18

التميس الحلو
جبن كاسات و سكر  1,305 كالوري

15 ريال سعوديالتمر و الهيل 1,240 كالوري

15 ريال سعوديقشطة وعسل  985 كالوري

16 ريال سعوديتميس حالوة بقر  781 كالوري

18 ريال سعوديطحينية بالنوتيال  1,300 كالوري

15 ريال سعودي



Cold Drinks

Pepsi  147 Cal

Mineral Water  0 Cal SAR 2

7up  156 Cal

SAR 8

SAR 8

Pepsi Diet  0 Cal SAR 8

Brewed Habaq & Mint Iced-Tea  4 Cal SAR 12

2 ريال سعودي

8 ريال سعودي

8 ريال سعودي

8 ريال سعودي

12 ريال سعودي

Hot Drinks

Classic Black - Cup  2 Cal SAR 6

Habaq Tea - Cup  4 Cal SAR 8

Black Tea & Organic Mint - Cup  4 Cal SAR 8

Karak - Cup  122 Cal SAR 11

6 ريال سعودي

8 ريال سعودي

8 ريال سعودي

9 ريال سعودي

المشروبات الساخنة
شاهي أحمر  2 كالوري

شاهي حبق  4 كالوري

شاهي بالنعناع  4 كالوري

شاهي كرك  122 كالوري

المشروبات الباردة

بيبسي  147 كالوري

مياه معدنية  0 كالوري

سفن آب  156 كالوري

دايت بيبسي  0 كالوري

حبق و شاي مثلج بالنعناع  4 كالوري


