عبوة وجبات الغذاء
Lunch Meal Box

Menu 1 قائمة الطعام
Choice of 1 Beverage 1 اختار شراب
برتقال

بطيخ

اناناس

Orange

Watermelon

Pineapple

كوال

سبرايت

ماء

Coke

Sprite

Water

Choice of 1 Salad
Choice of 1 Sandwich
Choice of 1 Dessert

 سلطة1 اختار
 ساندويتش1 اختار
 حلوى1 اختار

AED 75

Extra Salad سلطة اضافية
Extra Sandwich ساندويتش إضافي
Extra Hot Dish طبق ساخن إضافي
Extra Dessert حلوى اضافية
Extra Beverage مشروب إضافي

AED 20
AED 15
AED 35
AED 20
AED 10

Menu 2 قائمة الطعام

*Including Hot Dish مع طبق ساخن

Choice of 1 Beverage 1 اختار شراب
برتقال

بطيخ

اناناس

Orange

Watermelon

Pineapple

كوال

سبرايت

ماء

Coke

Sprite

Water

Choice of 1 Hot Dish
Choice of 1 Salad
Choice of 1 Sandwich
Choice of 1 Dessert

 طبق ساخن1 اختار
 سلطة1 اختار
 ساندويتش1 اختار
 حلوى1 اختار

AED 100

+971 565 334 246
afoc.ae/delivery

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم
.الخدمة المطبقة والرسوم المحلية والضرائب
يرجى إعالمنا إذا كان لديك حساسية من أي من
.وفقا لذلك
ً
 يسعدنا تعديل طلبك.المكونات

All prices are in UAE Dirhams and are inclusive of all
applicable service charges, local fees and taxes.
Please let us know if you are allergic to any ingredients.
We are happy to adjust your order accordingly.

سلطات

Salads

سلطة يونانية مع دودوني جبن فيتا
Greek salad with dodoni
feta cheese D V
سلطة العدس األخضر الفرنسي مع سلمون
بتوابل الكاجون والسبانخ
French green lentil with cajun salmon
and baby spinach
،سلطة الجرجير مع اللحم البقري المجفف

خرشوف وجبن البارميزان
Rocca salad with air dried beef, artichoke and parmesan cheese D
 أوراق الجرجير،سلطة جبن البوراتا والطماطم
وزيت الريحان
Burrata cheese with tomato, rocket
leaves and basil oil D V

، فول الصويا، سلطة كينوا مع أوراق االكيل
التفاح وحبوب الرمان

Quinoa salad with kale leaves, edamame, apple and pomegranate seed V
سلطة بوملو مع الدجاج ولب النخيل
Pomelo chicken salad with heart 		
of palm
سلطة الشمندر مع الملفوف والبرتقال
Beetroot salad with cabbage and
orange V
 خضار،سلطة معكرونة اليونانية مع الزيتون

مشويية وجبن فيتا
Greek risoni pasta salad with olives,
grilled vegetables and feta cheese D V
Moutabel V D
Hummus V
Tabouleh G V
Fatoush G V
Vine leaves V

Sandwiches

سندويشات

 جبنة, جرجير,خبز فوكاتشيا مع الخضراوات

			طرية و الريحان
Focaccia with vegetable with rockets and pesto cream G D N V

		 سلطة بيض في خبز التوست البني
Eggs salad in brown toast bread G D
سلطة دجاج في خبز
		
Chicken salad in brown toast
bread G D
		كلوب ساندويتش بالدجاج
Chicken club sandwich G D
جبنة البانير الهندية مع الخضراوت
في خبز التورتيال

Vegetarian paneer tikka in tortilla
bread G D V
جبنة حلومي مشوية مع الزعتر
في خبز التوست األبيض

Grilled haloumi cheese with zaatar
in white toast bread G D V
فالفل مع صلصة الطحينة في خبز

			عربي صغير
Mini Arabic bread with falafel and
tahini sauce G V
لحم تركي مدخن مع الجبن في خبز البنين
Smoked turkey ham and cheese
panini bread G D
سلطة التونة مع االفوكادو في خبز اسمر
Tuna salad with avocado in whole
wheat bread G

متبل
حمص
ّ
تبولة
فتوش
ورق عنب

G Gluten | D Dairy | N Nuts | V Vegetarian
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Hot Dishes

أطباق ساخنة

 الفطر وصلصة، معكرونة تورتيليني بالسبانخ

Dessert

حلويات

كيكة تمور ليوا

 					الجبنLiwa date cake G D
Spinach tortellini with mushroom and
بالك فورست
cheese sauce G D V

Black forest G D

نودلز البيض مع الروبيان والخضراوات
Stir fried egg noodles with shrimp and
vegetables G
دجاج مع ارز على البخار على الطريقة الهندية
Butter chicken with steamed rice D N
دجاج مشوي مع البطاطا والخضراوات
Grilled chicken with potato and 		
vegetables D

			كيكة الشكوالتة
Chocolate mud cake G D
كيكة الجزر السويسرية
Swiss carrot cake G D N
حلوى الشو الفرنسية محشوة

بالكريمة
Choux craquelin à la crème D G N

سمك السلمون والهامور مشوي على الفحم مع
			ارز الزعفران
Charcoal grilled salmon and hamour with
saffron rice D

تشكيلة تارت صغير بالفواكه

برياني دجاج مع الزبادي و الخيار على الطريقة

تشيز كيك فراولة

الهندية
Chicken biryani with raita D N
مجبوس لحم ضأن
Lamb machbos N
نصف دجاجة متبلة مشوية على الفحم مع

الموسمية

Seasonal mini fruit tartlets G D
		

Strawberry cheesecake G D
تشكيلة اكلير مختلفة النكهات
Assorted flavored mini éclairs G
شرائح فواكه موسمية

 				الفريك والحمصSeasonal sliced fruits
Charcoal grilled marinated half chicken
		تشكيلة حلويات شرقية
with freekeh and chickpeas G D
 الفطر ومعكرونة، لحم ضأن مطهو مع السبانخ

Assorted oriental sweets D G N

االورزو على الطريقة اليونانية
Greek youvetsi braised lamb with 		
spinach, mushroom and orzo pasta G
ضلوع بقري مطهوة ببطء تقدم مع بطاطا
		محشوة فطر وخضراوات
Braised beef short ribs with mushroom
stuffed potato and vegetables D
،دجاج مع صلصة الكريم تقدم مع الفطر
الطماطم المجففة واألرز األبيض
Creamy chicken florentine with mushroom, sundried tomato and white rice D G
G Gluten | D Dairy | N Nuts | V Vegetarian
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