
Salads 
Al Falamanki’s tabbouleh (2 pers.)                38 
tabbouleh with special sour grape dressing

My mother Souad’s fattouch (2 pers.)            38
fattouch with grilled bread & pomegranate
 molasses dressing 

Field salad (4 pers.)            76
variety of greens & vegetables from the fields

Khalil’s salad  59
rocket leaves, purslane, mint, spring onions, cherry 
tomatoes, eggplants, Khalil’s cheese, walnuts, lemon 
& olive oil

Kale quinoa with shanklish           69
pomegranate seeds with lemon & olive oil

Seasonal salad                                           35
tomatoes, cucumbers & lettuce

Greek salad             42
tomatoes, cucumbers, lettuce, onions, olives 
& feta cheese

Rocket, summer purslane & feta salad             48
rocket leaves, summer purslane, cherry tomatoes, feta 
mixed with balsamic dressing topped with pine nuts

Cold Mezze
Hommos                                                      32

Hommos with meat & pine nuts          44

Historical fava hommos                                 37
hommos and fava beans with our spicy mix 
& almonds

Carrot tahina            28

Beetroot tahina     28

Pomegranate eggplant  32
grilled eggplant with pomegranate molasses 
& olive oil

Seasoned eggplant     32

Seasoned eggplant with our magical mix              37
with thyme, mint, parsley, tomatoes, 
pomegranate,  spring onions & walnuts

Mouhammara                              37

Country style labneh  32

Our labneh mix  37

Labneh with garlic                              32

Shanklish                              37

Khalil’s cheese  49

Vine leaves in oil & sour grape juice                   32

Seasonal pickles  24

Egpplant makdous                              27

Olive mix  18

Spicy olives                              21

Vegetable platter with olives   32

Side plate of veggies                              18

Al Falamanki Trays 
Served on an authentic tray with fresh vegetables

Mini mezza (2 pers.)  69
hommos, carrot tahini, beetroot tahini, eggplant 
with pomegranate molasses

Labneh & cheese (2 pers.)  96
country style labneh, our labneh mix, 
Khalil’s cheese, thyme & oil, shanklish, & olive mix

Fatteh

Hommos fatteh with yogurt  42
Eggplant fatteh   49
Shrimps fatteh   69

Seasonal Sides
Available all year long

Soaked almonds               22
Lupin beans                        19
Carrots with lemon & cumin                     19



All ingredients used at 
Al Falamanki are of premium quality 
and from various Lebanese villages.

Nationalized Platters
Grilled chicken breast burger  55
with french fries & coleslaw

Lebanese burger  55
with french fries & coleslaw 

Hamburger with halloumi  63
with french fries & coleslaw

Side order of rice 18

Grills & Mains
Herbed meat skewers (250gr.)  89
with french fries seasoned with spices, tomatoes, 
onions & tahini

Taouk skewers (250gr.)  79
with french fries seasoned with spices, grilled veggies 
& tahini

Mixed skewers (250gr.)                                       85
with french fries seasoned with spices, grilled veggies 
& tahini

Mixed grill (375gr.)                                       109
with french fries seasoned with spices, grilled veggies 
& tahin

Disciplinary kafta (250gr.)  79
with french fries seasoned with spices, tomatoes, 
onions & hommos

Grilled chicken breast (300gr.)                      86
with french fries seasoned with spices & garlic

Spicy grilled chicken breast (300gr.)                      86
with french fries seasoned with spices & garlic

Almond chicken escalope  89
with french fries & garlic

Grilled jumbo shrimps   109
served with tartar dip & cocktail sauce

Eggs
3 eggs of your choice

Sunny side up                            32

Scrambled                     32

Eggs and veggies                   36

Scrambled with sujok            45

Scrambled with meat                     45

Scrambled with cheese                     39

Add awarma 15

Hot Mezze
Foul medammas                                           32
with a side order of veggies

Balila               32
Balila mixed with veggies            35
Grilled halloum steak                       44
served with figs dipped in sugar syrup

Chicken mousakhan (4pcs)            48
Sujok with tomatoes     49
Sausages in pomegranate molasses               47
Sautéed diced meat     49
Sautéed diced chicken    47
Kafta with tahini in a clay dish  52
Shrimp provencal  63
kbaibeit whith yogurt  52
fried kebbé in yogurt with coriander, 
garlic & pine nuts

Cherry kafta  55

Fried Hot Appetizers 
Cheese rolls (4pcs)  32
Fried kebbé (4pcs)   36
Spicy potatoes   29
Sumac potatoes                                                  29
French fries  27

Oven
Thyme  21
Thyme & labneh  24
Al Falamanki’s mankoushé  24
thyme, onions & tomatoes                

Cheese akkawi  28
Spicy akkawi cheese  29
Halloumi  33
Kashkaval cheese  28
Kashkaval cheese & thyme  30
Kashkaval cheese & turkey  42
Legendary meat on dough                         36
Our kafta                                                 36
Our kafta with cheese                   42
Classic pizza  33
Vegetable pizza                                        42
Classic pizza (turkey)  49

Add vegetables 8  | Add pickles 8

Shisha

• Mouassal  95

• Persian            105

• Al Falamanki’s mix             115

• Shisha head top-up           45



Desserts
Fruits platter  109
Seasonal fruit platter  63
Watermelon platter  63
Ice cream (3 scoops)                        39
Ashta ice cream with honey  42
Ashtalieh  29
Chocolate fondant  42 
Anis’ cotton candy                        44
Lazy cake  29
ô kindness on baklava                    59
baklava with ice cream scoop

Knefeh                       45
Chocolat mou                                       37
Strawberry mou                         37

Saj
Nutella         29
Nutella & banana     33
Nutella & halawa     36
Halawa & banana           33

Saj
The dough used for saj is two thirds whole 
grain and contains no sugar, no oil & no milk.

Thyme  21
Thyme without oil (light)  24
Khalil’s saj  42
thyme topped with Khalil’s cheese 
& vegetables

Labneh  24
Labneh & thyme  24
Kashkaval cheese  35
Kashkaval cheese & thyme  39
Kashkaval cheese & turkey  45

Add vegetables 8  | Add pickles  8

Hot saj bread basket  6

Drinks

Homemade drinks  29
Rose | Julep | Berries | Tamarind | Dried 
apricot | Ayran yogurt | Ayran yogurt with 
fresh mint

Seasonal fresh juices                       31
Apple | Orange | Carrot | Strawberry | Mango 
Banana | Guava | Lemonade | Strawberry 
lemonade | Pomegranate lemonade Orange 
lemonade | Mint lemonade | Kiwi lemonade 
Melon |  Pineapple

Our fresh mixes                33
Apple & carrot | Orange & carrot | Carrot, 
orange & apple | Strawberry & banana  
Mango & strawberry  

Iced tea                      25
Peach | Apple | Lemon 

Homemade smoothies         33
Strawberry | Mango | Lemonade | Mint 
lemonade |  Apple | Banana | Green thyme 
lemonade

Milk shakes  33
Chocolate | Oreo | Vanilla | Strawberry
Mastic with cinnamon

Fruity yoghurt  33
Strawberry | Passion fruit | Wild berries

Mocktails  36
Falamanji: mango, strawberry, banana 
& passion fruit

Tazaji: orange & strawberry topped with 
fresh banana

Mazaji: strawberry, banana, milk 
& vanilla ice cream

Mkhafaaji: strawberry, orange & mixed berries

Fostokji: blended pistachios, milk 
& vanilla ice cream

Bawradji: apple, lemongrass & ginger

Hot teas              21
Regular tea | Tea with mint | Tea with 
cinnamon Anise tea | Green tea 

Hot & healthy               21
Flowers |  Anise | Camomile | khatmiye 
flowers

Hot coffees

Espresso 21
Doppio  26
Nescafe  24
Americano 24
Cappuccino 27
Lebanese coffee  22
White coffee      20
Café latté           27
Hot chocolate           27

Cold coffees             29
Blueberry | Strawberry | Caramel | Oreo  
Banana 

Cold & Refreshing 
Small water bottle  12
Large water bottle   18
Evian 29
Small sparkling water  18
Large sparkling water   29
Soft drinks   15
Energy drink  29
Soda tonic  21
Non alcoholic beer  18



مازة مو�سمية

على مدار ال�سنة

لوز منئوع                             22
19 ترمس 
19 جزر حامض و كمون   

�سلطة

38 تبّولة الفلمنكي )لشخصين(   
تبولة باحل�رصم

38 فتّوش إمي سعاد )لشخصين(  
فتو�س مع خبز حمم�س ودب�س الرمان

76 سلطة من البستان )ألربع أشخاص(  
ح�ساي�س وخ�رصة م�سكلة 

59 سلطة خليل  
مع  وباتنجان  كرزية  بندورة  اأخ�رص,  ب�سل  نعنع,  باألة,  روكا, 

جبنة خليل, جوز وحام�س وزيت زيتون 

69 كايل وكيناوا مع شنكليش  
رمان حّب وحام�س وزيت زيتون  

 35 سلطة الموسم  
بندورة, خيار وخ�س

42 سلطة يونانّية  
بندورة, خيار, خ�س, ب�سل, زيتون اأ�سود  جبنة فيتا

 48 سلطة روكا، بألة وفيتا  
روكا, باألة, بندورة كرزية, فيتا مع �سنوبر وخل بل�ساميك

�سواين الفلمنكي 

�سينية تقليدية مع خ�رصة 

             69 مازة مهضومة )لشخصين(  
حّم�س, جزر بطحينة, �سمندر بطحينة, مدبّ�س

باتنجان 

                                    96 ألبان وأجبان )لشخصين(  
لبنة بلدية, لبنتنا املخلوطة, جبنة خليل, زعرت وزيت, 

�سنكلي�س, زيتون م�سّكل

مقبالت باردة

32 حمص  

  44 حمص مع لحمة وصنوبر   

37 حمص تاريخي مفّول  
حم�س مفّول مع خلطتنا احلرة ولوز

28 جزر بطحينة  

28 شمندر بطحينة  

32 مدبّس باتنجان   
متّبل باتنجان مع دب�س الرمان وزيت زيتون

32 متّبل باتنجان  

متّبل باتنجان مع خلطتنا السحريّة                   37
مع زعرت, نعنع, بقدون�س, بندورة, رّمان, ب�سل اأخ�رص وجوز

37 محمرة 

  32 لبنة بلدية   

37 لبنتنا المخلوطة  

32 لبنة مع توم  

37 شنكليش متّبل  

49 جبنة خليل  

32 ورق عنب بالزيت محصرم  

24 كبيس الموسم  

27 مكدوس  

18 زيتون مشكل  

21 زيتون حر  

32 صحن خضرة مشكل مع زيتون  

18 صحن خضرة  

فتة

42 فتة حمص باللبن  
    49 فتة باتنجان  
69 فتة  قريدس  



مقبالت �سخنة

                                    32 فول مدمس                   
مع �رصفي�س خ�رصة

 32 بليلة                    
 35 بليلة متّبلة بالخضرة   
ستايك حلوم مشوي مع تين باألطر                  44       
48 مسخن دجاج )4 قطع(   
49 سجق بالبندورة  
47 مقانق بدبس الرمان  
49 لحمة راس عصفور  
47 دجاج راس زرزور   

 52 فخارة كفتا بالطحينة  
63 بروفنسال قريدس  
52 كبيبيات باللبن  

كبيبيات باللنب والكزبرة والتوم و ال�سنوبر

55 كفتا مشويّة باللبن والكرز  

مقبالت �سخنة مقلية

32 رقاقات بجبنة )4 قطع(  

36 كبة قراص مقلي )4 قطع(   
29 بطاطا حّرة    
29 بطاطا بالسّماء   

27 بطاطا مقلية  

بي�ض )3 بي�سات(

بيض عيون                                                                   32

بيض مخفوق                                                                 32

36 بيض بالخضرة      

بيض مخفوق بالسجق                                45

45 بيض مخفوق باللحمة  

39 بيض مخفوق بالجبنة  

مع قورما   ١٥ 

م�ساوي واأطباق رئي�سية

89 شيشين لحمة باألعشاب )25٠ غ(  
مع بطاطا مقلية ور�ّسة توابل, بندورة, ب�سل وطحينية

  79 شيشين طاووق )25٠غ(  
مع بطاطا مقلية ور�ّسة توابل, خ�رصة م�سويّة وطحينية

85 شيش طاووق وشيش لحمة )25٠غ(  
مع بطاطا مقلية ور�ّسة توابل, خ�رصة م�سويّة وطحينية

1٠9 مشاوي مشكل )375غ(  
مع بطاطا مقلية ور�ّسة توابل, خ�رصة م�سويّة وطحينية

 79 كفتا مشويّة تأديبية )25٠غ(  
مع بطاطا مقلية ور�ّسة توابل, بندورة, ب�سل وحم�س

86 صدر دجاج مشوي )3٠٠غ(  
مع بطاطا مقلية ور�ّسة توابل, وتوم

86 صدر دجاج مشوي بالحر )3٠٠غ(  
مع بطاطا مقلية ور�ّسة توابل وتوم 

89 إسكالوب دجاج باللوز  
مع بطاطا مقلية وتوم

1٠9 قريدس جمبو   
يقدم مع ديب التارتر و كوكتيل

صحن رز ع جنب  18

اأطباق جمن�سة

    55 صدر دجاج مشوي بالبرغر  
مع بطاطا مقلية وكول�سلو

55 همبرغر لبناني   
مع بطاطا مقلية وكول�سلو

همبرغر لبناني مع حلوم                             63  
مع بطاطا مقلية وكول�سلو

فرن

21 زعتر   

24 زعتر ولبنة  

 24 منقوشة الفلمنكي  
زعرت مع ب�سل و بندورة

 28 جبنة عكاوي  

29 عكاوي بالشطة  

33 حلوم  

28 قشقوان  

3٠ قشقوان وزعتر  

42 قشقوان وحبش  

 36 لحمة بعجين غير شكل  

 36 كفتتنا  

 42 كفتتنا بجبنة  

33 بيتزا عادي  

42 بيتزا بالخضرة  

49 بيتزا مع حبش  

من ُخزعَبالت 

الفلمكني 
 • حبك نار وقلبي مقالية • كالم وسالم• 

سرده على ورده • مش مين ما هّوا صار شّوا 
• مّشي يا عّشي • منّك قليل يا خليل

منتوجات الفلمنكي باب أول

ومن جميع الِضَيع اللبنانية.

مع خ�رصة  8 / مع كبي�س  8 

 اأرغيلة
95 • معسل  

• عجمي                                         1٠5

  115 • خلطة الفلمنكي   

   45 • غيار راس   



يا حلو: 

يف مّنك على جلو؟

صحن فواكة                                                    1٠9

صحن فواكة موسمي                                                    63

صحن بطيخ                                                       63

بوظة )3 سكوب(                                         39

42 بوظة قشطة مع عسل  

29 قشطلية  

42 شوكوال  فوندان  

44 غزل األنيس  

29 اليزي كايك  

59 يا لطيف على البقالوة  
بقالوة مع �سكوب بوظة 

45 كنافة  

شوكوال مو                                37

37 فريز مو  

عالصاج
      29 نوتيلال  

 33 نوتيلال وموز  

 36 نوتيلال وحالوة  

  33 حالوة وموز  

�ساج

ال�سكر  من  وخالية  كاملة,  اأحمة  تلتينا  عجينةال�ساج 

والدهون واحلليب.

    21 زعتر  

    24 زعتر بال زيت )ريجيم(  

42 خليل على الصاج  
زعرت مع جبنة خليل وخ�رصة على الوج

24 لبنة  

24 لبنة ورّشة زعتر  

35 قشقوان  

  39 قشقوان وزعتر  

45 قشقوان وحبش  

مع خ�رصة  8 / مع كبي�س  8 

سلة صاج
ليلكي سخن

 6 

امل�رشوب

مشروباتنا                     29
ورد | جالّب | توت | متر هندي | قمر الدين | لنب عريان 

 لنب عريان بالنعنع 

  31 عصير طازا، موسمي  
تفاح | برتقال | جزر | فريز | مانغا | موز | جوافة  

ليمونا�سة | ليمونا�سة فريز | ليمونا�سة رمان | �سمام

 ليمونا�سة مع نعنع | كيوي ليمونا�سة | اأنانا�س    

  33 مخلوطاطنا الطازا                          
تفاح وجزر | برتقال وجزر | جزر, برتقال وتفاح  

فريز وموز | مانغا وفريز 

25 شاي بارد  
درّاء | تفاح | حام�س 

33 سمووذي طازا                           
فريز | مانغا | ليمونا�سة | ليمونا�سة ونعنع  

تفاح | موز | ليمونا�سة بالزعرت الأخ�رص

33 شايكس بالحليب                       
�سوكول | اأوريو | فانيال | فريز | م�سكة مع قرفة

33 لبن ع فواكة                       
فريز | فاكهة البا�سن | التوت الربي

36 كوكتيل  
فَلمنجي: مانغا، فريز، موز مع فواكة الشغف

طاَزجي: ليمون، فريز، وموز طازا
َمزاجي: فريز، موز، حليب، وبوظة على فانيال

مخفأجي: فريز وليمون، مخفوق مع مخلوطة توت بّري
فستقجي: فستق حلبي مخفوق مع حليب 

وبوظة على فانيال

بْوَرْدجي: تفاح, شراب عشبة الليمون، وزنجبيل

شاي سخن                              21 
�ساي عادي | �ساي مع نعنع | �ساي مع قرفة  

يان�سون | �ساي اأخ�رص 

21 سخن وصّحي  
زهورات | يان�سون |  بابوجن | زجنبيل باحلام�س

قهوة سخنة

إيسبرسو                                                 21

دوبيو                                                          26

نسكافيه                                                   24

أماريكانو                                                24

كابوتشينو                                               27

قهوة لبنانية                                                22

قهوة بيضا                                                  2٠       

كافيه التيه                                                  27        

شوكوال سخن                                         27        

قهوة باردة                      29
ِعنَبّية | فريز | كاراميل | اوريو | موز | اير�س كويف  

بارد ومنعش  

أنينة ماّي صغيرة             12

أنينة ماّي كبيرة             18

29 افيان  

أنينة ماّي غازية صغيرة                              18

أنينة ماّي غازية كبيرة             29

15 مشروب غازي ناعم              

مشروب الطاقة                                        29

21 صودا تونيك  

18 بيرة بال كحول  


