
SALAD/APPETIZERS COLD/HOT MEZZEH سلطة / المقبالت الباردة/الحارة

Tabbouleh   1.785
تبولة

Hommos    1.785
حمص

Vine Leaves 2.205
ورق عنب

Muhammara 2.625
محمره

Moutabal   1.785
متبل

Beetroot Moutabal    2.205
متبل الشمندر

Batata Harra   1.785
بطاطا حارة

Fried Cheese Rolls   1.785
لفائف الجبن المقلية

Sambosak Meat 2.100
سمبوسك اللحم

Spinach Fatayer 2.100
فطائر السبانخ

French Fries   1.155
بطاطس مقلية

2 Hot 3 Cold Appetizers (Mezza)    3.675

مقبالت حارة 2 و3 باردة

فتوش بالليمون أو دبس الرمان

Hommos with Meat    2.310
حمص مع اللحم

Meat Kibbeh   2.100
كبة اللحم

Fattoush with Lemon Sauce or
Pomegranate Sauce 1.785
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تبولة الكينوا 
حبوب الكينوا الطرية، بقدونس طازج 

مفروم، بصل، طماطم، زيت زيتون 
مع الرمان والصنوبر.

Quinoa Tabbouleh    2.940
Tender grain of quinoa, freshly 
chopped flat-leaf parsley, onion, 
tomato, fruity extra virgin olive 
oil with sweetly pomegranate 
and pine nuts.

عاشق الفتوش
فتوش تقليدي مع جبنة الفيتا 

المفتتة، وحبوب الرمان ممزوج بزيت 
الزيتون مع عصير الليمون و الجوز 

المقرمش.

Heartly Fattoush    2.310
Traditional fattoush, crumbled 
feta, sprinkle of fresh 
pomegranate tossed with an 
extra virgin olive oil with freshly 
squeeze unique lemon dressings 
and crispy walnuts.

سلطة سيزر الشوارما
سلطة سيزر بيتي مع شوارما اللحم 

أو الدجاج.

Shawarma Caesar Salad          
2.940
Bayti Caesar salad with your 
choice of Lebanese chicken or
beef shawarma.

SIGNATURE APPETIZERS المقبالت المميزة

Mahalabia  1.785
مهلبية

Lebanese Rice Puddings  1.785
ا�رز بالحليب اللبناني

Chocolate Shawarma  1.785
شوارما الشوكوالتة

Custard Layered with Chocolate  1.785
كاسترد بطبقات الشوكوالتة

DESSERTSDESSERTS الحلويات

* 
A

LL
 P

RI
C

ES
 A

RE
 IN

 B
D

 &
 IN

C
LU

D
E 

5%
 V

A
T

ة 
يب

ضر
 ال

٪٥
ة 

مل
شا

ي، 
ين

حر
لب

ر ا
نا

دي
بال

ار 
سع

ا	
ع 

مي
ج



راب الدجاج المشوي
دجاج مشوي ملفوف بخبز 

الصاج المقرمش وصلصة الثوم، 
يقدم مع المخلل وصلصة 

المايونيز مع الكاري.

Legendary Chicken Wrap  2.310
Our famous roasted chicken, wrapped 
with crispy homemade
saj bread & garlic sauce served with 
pickles and curry mayo sauce.

الكفتة المميزة
لحم مفروم بالتوابل اللبنانية،

مع البصل والبقدونس المفروم، 
وا�جبان ا�ربعة والطماطم 

وصلصلة المايونيز بالكاري.

Mighty Kafta          2.310
Delicious ground beef combined 
with Lebanese spices, diced 
onions & parsley with flavored 
four cheese, tomato and curry 
mayo.

شيش طاووق راب
قطع الدجاج المشوية على الفحم 

مع الطماطم المجففة والزيتون، 
تقدم مع النعناع وصلصه اللبنة 

بالثوم.

Tawook Wrap           2.310
Chargrilled tender juicy chicken 
cubes, sundried tomato, black 
olives and fresh mint with 
labneh aioli.

السندويش ا�خضر
دجاج مشوي مع صلصة السيزر 
تقدم مع شرائح مقرمشة من 

اللحم المقدد والخس والجرجير 
مع جبنة البارمزان، و تقدم في 

الخبز ا�خضر الصحي.

Go Green 2.310
Irresistible roasted chicken mixed 
with our special homemade 
Caesar dressing, topped with 
crunchy beef bacon bits, lettuce, 
rocket leaves & parmesan 
cheese. Served in our home made 
healthy green flat bread.

شوارما فالدلفيا
البصل المشوي الحلو و 

الفليفلة، مع جبنة بروفولون 
وشرائح الشوارما و صلصة 

المايونيز بالكاري.

Philadelphia Shawarma  2.625
Grilled sweet onion in the midst of 
olive oil, red & green bell peppers, 
provolone cheese with layered of 
shawarma and curry mayo.

SIGNATURE SANDWICHES السندويشات المميزة
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SANDWICHES سندويشات
Sheesh Tawook 1.785
Grilled chicken pieces cooked on 
charcoal, served with garlic 
sauce, pickled cucumber and 
french fries in saj bread.

Sheesh Kabab 2.310
Grilled lamb cooked on charcoal, 
served with hommos, pickled 
cucumber, parsley, onion and 
tomato in saj bread.

Kafta 2.205
Ground beef with Lebanese 
spices cooked on charcoal served 
with hommos, pickled cucumber, 
parsley, onion and tomato in saj 
bread.

Chicken Liver 1.785
Chicken liver with Bayti special 
seasoning served with garlic 
sauce, pickled cucumber and 
tomato in long buns or saj bread.

Pulled Chicken 1.785
Bayti special chicken served with 
garlic sauce, pickled cucumber 
and french fries in long buns or 
saj bread.

Chicken Escallops 2.310
Fried chicken Escallops served 
with garlic sauce, pickled 
cucumber, cabbage salad, french 
fries and cocktail sauce in long 
buns or saj bread.

Chicken Kofta 2.100
Grilled chicken kofta cooked on 
charcoal served with garlic 
sauce, pickled cucumber and 
french fries in saj bread.

Shrimp Sandwich 2.625
Pieces of grilled prawns cooked 
on charcoal with Bayti special 
seasoning served with lettuce, 
pickled cucumber and cocktail 
sauce in long buns or saj bread.

Fish Sandwich 2.625
Pieces of grilled hammour 
cooked on charcoal with Bayti 
special seasoning served with 
tahini sauce and potato harra in 
saj bread.

شيش طاووق
قطع الدجاج المشوية على الفحم 

تقدم مع صلصة الثوم ومخلل 
الخيار والبطاطس المقلية في خبز 

الصاج.

شيش كباب
قطع من لحم الغنم مشوية على 

الفحم تقدم مع الحمص ومخلل 
الخيار والبقدونس والبصل 
والطماطم في خبز الصاج.

كفتة
كفتة مشوية على الفحم تقدم 

مع الحمص ومخلل
الخيار والبقدونس والبصل 
والطماطم في خبز الصاج.

كبدة دجاج
كبدة الدجاج بنكهة بيتي الخاصة 

تقدم مع صلصة الثوم ومخلل 
الخيار والطماطم في خبز 

الصامولي أو خبز الصاج.

دجاج مسحب
الدجاج المطبوخ بطريقة بيتي 

الخاصة يقدم مع صلصة الثوم 
ومخلل الخيار والبطاطس المقلية 

في خبز الصامولي أوخبز الصاج.

دجاج إيسكلوب
دجاج اسكالوب المقلي يقدم مع 

صلصة الثوم ومخلل الخيار وسلطة 
الملفوف والبطاطس المقلية 

وصلصة الكوكتيل الخاص في خبز 
الصامولي أو خبز الصاج.

كفتة دجاج
كفتة الدجاج المشوية على الفحم 

تقدم مع صلصة الثوم ومخلل 
الخيار والبطاطس المقلية في خبز 

الصاج.

سندويش ربيان / جمبري
قطع من الربيان المشوي على 

الفحم بنكهة بيتي الخاصة يقدم 
مع الخس ومخلل الخيار وصلصة 

الكوكتيل في خبز الصامولي  أو خبز 
الصاج.

سندويش سمك
قطع من سمك الهامور المشوي 
على الفحم بنكهة بيتي الخاصة 

يقدم مع صلصة الطحينية 
والبطاطا الحارة في  خبز الصاج.
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Sheesh Tawook 3.150
Grilled chicken pieces cooked on 
charcoal served with garlic 
sauce, pickled cucumber and 
french fries.

Kafta 3.675
Ground beef with Lebanese 
spices cooked on charcoal served 
with hommos, pickled cucumber, 
parsley, onion, tomato and 
french fries.

Arayes Kafta 2.940
Lebanese bread, stuffed with 
special kafta served with 
yoghurt cucumber, pickled 
cucumber and french fries.

Mixed Grill 4.515
Sheesh Tawook, Sheesh Kabab, 
chicken & beef kafta served with 
hommos, garlic sauce, pickled 
cucumber, parsley, tomato, 
onion and french fries.

Sheesh Kabab (Awsal) 
Grilled meat pieces on charcoal 
served with hommos, pickled 
cucumbers, parsley, tomato, 
onion and french fries.

Lamb Chops 3.990
Grilled lamb chops cooked on 
charcoal, served with hommos, 
pickled cucumber, parsley, 
tomato, onion and french fries.

(MAIN COURSE PLATES)

شيش طاووق
قطع الدجاج المشوية على الفحم 

تقدم مع صلصة الثوم ومخلل 
الخيار والبطاطس المقلية.

كفتة
كفتة مشوية على الفحم تقدم 

مع الحمص ومخلل الخيار 
والبقدونس والبصل والطماطم 

والبطاطس المقلية.

عرايس كفتة
خبز لبناني محشي بالكفتة الخاصة 

يقدم مع الخيار باللبن ومخلل الخيار 
والبطاطس المقلية.

مشاوي مشكلة
شيش طاووق وشيش كباب وكفتة 

اللحم والدجاج المشوي على الفحم 
تقدم مع الحمص وصلصة الثوم 

ومخلل الخيار والبقدونس والطماطم 
والبصل والبطاطس المقلية.

شيش كباب  (أوصال)
قطع لحم مشوية على الفحم 
تقدم مع الحمص ومخلل الخيار 
والبقدونس والطماطم والبصل 

والبطاطس المقلية.

رّيش لحم
ريش اللحم  المشوية على الفحم 

تقدم مع الحمص ومخلل الخيار 
والبقدونس والطماطم والبصل 

والبطاطس المقلية.

(أطباق رئيسية)
LIVE CHARCOAL GRILLLIVE CHARCOAL GRILLمشوي على الفحم

3.675

Grilled Chicken   
Grilled boneless chicken cooked 
on charcoal served with garlic 
sauce, pickled cucumber and 
french fries.

Roasted  Chicken
Roasted chicken cooked on gas 
served with garlic sauce, pickled 
cucumber and french fries.

Grilled Fish 4.620
Grilled hammour pieces cooked 
on charcoal with Bayti special 
seasoning served with tahini 
sauce and potato harra (spicy).

Grilled Shrimp 4.620
Grilled prawns cooked on 
charcoal with Bayti special 
seasoning served with pickled 
cucumber, cocktail sauce and 
french fries.

Full Meal 6.930
(3 cold, 2 hot & Any main 
course)
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Sheesh Tawook 3.150
Grilled chicken pieces cooked on 
charcoal served with garlic 
sauce, pickled cucumber and 
french fries.

Kafta 3.675
Ground beef with Lebanese 
spices cooked on charcoal served 
with hommos, pickled cucumber, 
parsley, onion, tomato and 
french fries.

Arayes Kafta 2.940
Lebanese bread, stuffed with 
special kafta served with 
yoghurt cucumber, pickled 
cucumber and french fries.

Mixed Grill 4.515
Sheesh Tawook, Sheesh Kabab, 
chicken & beef kafta served with 
hommos, garlic sauce, pickled 
cucumber, parsley, tomato, 
onion and french fries.

Sheesh Kabab (Awsal) 
Grilled meat pieces on charcoal 
served with hommos, pickled 
cucumbers, parsley, tomato, 
onion and french fries.

Lamb Chops 3.990
Grilled lamb chops cooked on 
charcoal, served with hommos, 
pickled cucumber, parsley, 
tomato, onion and french fries.

Half: 3.465       Full: 6.300 

Half  3.045   Full:  5.250

(MAIN COURSE PLATES)

دجاج مشوي
دجاج بدون عظم مشوي على 

الفحم يقدم مع صلصة الثوم 
ومخلل الخيار والبطاطس المقلية.

الدجاج المشوي 
(الشواية)

دجاج كامل مشوي على الغاز يقدم 
مع صلصة الثوم ومخلل الخيار 

والبطاطس المقلية.

سمك مشوي
قطع من سمك الهامور المشوي 
على الفحم بنكهة بيتي الخاصة 

يقدم مع صلصة الطحينية 
والبطاطا الحارة.

ربيان مشوي
قطع من الربيان المشوي على 

الفحم بنكهة بيتي الخاصة يقدم 
مع مخلل الخيار وصلصة الكوكتيل 

والبطاطس المقلية.

وجبة كاملة
(مقبالت ٣  باردة و٢ حارة مع طبق 

رئيسي)

(أطباق رئيسية)
LIVE CHARCOAL GRILLLIVE CHARCOAL GRILLمشوي على الفحم

Grilled Chicken   
Grilled boneless chicken cooked 
on charcoal served with garlic 
sauce, pickled cucumber and 
french fries.

Roasted  Chicken
Roasted chicken cooked on gas 
served with garlic sauce, pickled 
cucumber and french fries.

Grilled Fish 4.620
Grilled hammour pieces cooked 
on charcoal with Bayti special 
seasoning served with tahini 
sauce and potato harra (spicy).

Grilled Shrimp 4.620
Grilled prawns cooked on 
charcoal with Bayti special 
seasoning served with pickled 
cucumber, cocktail sauce and 
french fries.

Full Meal 6.930
(3 cold, 2 hot & Any main 
course)
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Zaatar Saj 1.575
Lebanese flat bread baked with 
Lebanese zaatar with cucumber, 
tomato, mint, pickles and olives.

Zaatar Saj with Cheese   2.100
Lebanese flat bread baked with 
Lebanese zaatar and mozzarella 
cheese with cucumber, tomato, 
mint, pickles and olives.

Zaatar Saj with Labneh 1.890
Lebanese flat bread baked with 
Lebanese zaatar and Labneh
with cucumber, tomato, mint, 
pickles and olives.

Akawi Saj 2.100
Lebanese flat bread baked with 
akawi cheese with cucumber, 
tomato, mint, pickles and olives.

Turkey and Cheese Saj  2.625
Lebanese flat bread baked with 
smoked turkey and mozzarella 
cheese with cucumber, tomato, 
lettuce, pickles and Bayti special 
sauce.

Lahm Bi Ajin with Cheese    2.730
Lebanese flat bread baked with 
special ground beef
and mozzarella cheese with 
pickles and mayo.

Lahm Bi Ajin 2.415
Lebanese flat bread baked with 
special ground beef and pine 
nuts with pickles and mayo.

صاج الزعتر
خبز الصاج اللبناني مع الزعتر اللبناني  
والطماطم والخيار والنعناع و الخيار 

المخلل و الزيتون.

صاج الزعتر مع الجبنة
خبز الصاج اللبناني مع الزعتر اللبناني 
وجبنة الموزريال والطماطم والخيار  

والنعناع و الخيار المخلل مع الزيتون.

صاج الزعتر باللبنة
حبز الصاج اللبناني مع الزعتر اللبناني 
واللبنة و الطماطم والخيار  والنعناع 

والخيار المخلل والزيتون.

صاج جبنة عكاوي
خبز الصاج اللبناني مع جبنة عكاوي 

والطماطم والخيار  والنعناع و مخلل 
الخيار والزيتون.

صاج الديك الرومي والجبنة
خبز الصاج اللبناني مع شرائح الديك 

الرومي المدخن وجبنة الموزريال و 
الطماطم والخيار والخس والمخلل 

مع صلصة بيتي الخاصة.

لحمة بالعجين مع 
الجبن

خبز الصاج اللبناني مع اللحم وجبنة 
الموزريال و مخلل الخيار والمايونيز .

لحمة بالعجين
خبز الصاج اللبناني مع اللحم 

والصنوبر بالتوابل الخاصة ومخلل 
الخيار و المايونيز.

MANAKISH SAJ MANAKISH SAJ مناقيش صاج
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KIDS MENU KIDS MENU 

شوارما دجاج صغير
شوارما دجاج  تقدم مع صلصة 

الثوم، خيار مخلل في خبز الصاج 
الطازج.

شوارما لحم صغير
شوارما لحم تقدم مع صلصة 
الطحينة،  خيار مخلل،  في خبز 

الصاج الطازج.

برجر الدجاج الصغير
شريحه دجاج، طماطم، خس 
مقرمش مع صلصة المايونيز 

والكتشاب.

برجر اللحم الصغير
شريحه برجر اللحم، طماطم، خس 

مقرمش مع صلصة المايونيز 
والكتشاب.

سندويش النقانق
نقانق مشوية، زبده، صلصة الخردل 

مع كاتشاب.

سندويش جبنة الموزريال 
طبقات من شرائح الخبز، زبده، شرائح 

جبنة الموزاريال.

قطع الدجاج الطرية
قطع الدجاج الطرية المقلية الى 
اللون الذهبي، تقدم مع صلصة 

الثوم.

قائمة ا طفال
(SERVED WITH FRENCH FRIES)

Mini Chicken Shawarma
Chicken shawarma served with 
garlic sauce, pickled cucumber 
and French fries in fresh saj 
bread.

Mini Beef Shawarma  1.900
Beef shawarma served with 
tahini sauce, pickled cucumber 
and French fries in fresh saj 
bread.

Mini Chicken Burgers 1.900
Chicken Patty, tomato, crispy 
lettuce with mayonnaise and 
tomato ketchup.  
 

Mini Beef Burgers       1.900
Beef Patty, tomato, crispy 
lettuce with mayonnaise and 
tomato ketchup.

Hot Dawg Sandwich   1.900
Broiled hot dawg, butter, sweet 
mustard and tomato ketchup 
with freshly baked hot dawg.

Mozzarella Cheese 
Sandwich                     1.900
Layered sliced bread, butter, 
mozzarella cheese.

Chicken Tenders      1.900
Hand breaded and fried to 
golden. Served with garlic sauce.

(تقدم مع بطاطس مقلية)

1.900
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SHAWARMA شاورما

Chicken Shawarma 1.155
Chicken shawarma served with 
garlic sauce, pickled cucumber 
and french fries in saj bread.

Beef Shawarma 1.155
Beef shawarma served with tahini 
sauce pickled cucumber, tomato, 
parsley and onion in saj bread.

Hommos with Beef or
Chicken Shawarma 2.625
Traditional Lebanese hommos 
with your choice of freshly cuts 
Shawarma.

Arabic Chicken Shawarma    
3.360
Two Chicken shawarma chopped 
with saj bread served with
garlic sauce, pickled cucumber 
and french fries.

Arabic Beef Shawarma  3.360
Two Beef shawarma chopped with 
saj bread served with tahini 
sauce, pickled cucumber, tomato, 
parsley and french fries.

شاورما دجاج
شاورما الدجاج تقدم مع صلصة 
الثوم ومخلل الخيار والبطاطس 

المقلية في خبز الصاج.

شلورما لحم
شاورما لحم تقدم مع صلصة 

الطحينية ومخلل الخيار
والطماطم والبقدونس والبصل في 

خبز الصاج.

حمص مع الشوارما
لحم أو دجاج

الحمص اللبناني مع اختيارك من 
الشوارما (لحم او دجاج).

شاورما الدجاج العربي
عدد ٢ من شاورما الدجاج مقطعة 

بخبز الصاج تقدم مع
صلصة الثوم ومخلل الخيار 

والبطاطس المقلية.

شاورما لحم عربي
عدد ٢ من شاورما اللحم مقطعة 

بخبز الصاج تقدم مع صلصة 
الطحينية ومخلل الخيار والطماطم 

والبقدونس والبطاطس المقلية.
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