
S O C O T R A   L O U N G E



CHICKEN MUSHROOM SOUP



SOUP

طماطم طازجة مع الكريمة

مشروم دجاج
صدور دجاج مشوية مع فطر طازج وكريمة

مينستروني
ا��ضار الطازج مع السباغيتي

TOMATO SOUP

Our freshly tomato with cream

CHICKEN MUSHROOM

Grilled Chicken breasts with fresh mushrooms and cream

MENSTRONI

Fresh vegetables with spaghetti

LENTIL SOUP

VEGETABLES SOUP

ORZO SOUP

55

70

65

60

55

50



CEASAR SALAD



SALADS سلطات
SOCOTRA SALAD

Piences of fresh vegetables with Cheese Domti,
thyme, sesame, paprika, and honey mustard sauce

TACO SALAD

Fried taco bread with grilled breasts with fresh
vegetables with salami sweet corn and cocktail sauce

CEASAR SALAD (CHICKEN or SHRIMP)

Lettuce mixed with crouton and caesar dressing
topped with parmesan cheese

TUNA SALAD

Tuna pieces with lettuce color peppers, olives,
onion, mayonnaise, and sweet corn

قطع من ا��ضار الطازج مع جبنة دومتي, زعتر, 
سمسم, بابريكا, صوص مسطردة بالعسل

خبز التاكو المقلي مع صدور الدجاج المشوية 
وا��ضار الطازج والذرة ا��لوة الس�مي وصوص الكوكتيل

خس ممزوج مع ا��بز المحمص وصلصة السيز
 مغطاه ��بنة البارميزان

SHAFOUT

CHEESE SAHAWEQ

GREEN SAHAWEQ

TABBOULEH

قطع التونة مع ا��س والفلفل الملون والزيتون والبصل والمايونيز
والذرة ا��لوة

45

125

95

140

40

40

35

35

سحاوق ا��بن

سحاوق ا��ضراء

تبولة



CHICKEN QUESADILLAS



APPETIZERS مقب�ت

Chicken liver with pomegranate molasses sauce
POMEGRANATE CHICKEN LIVER

كبدة دجاج بصلصة دبس الرمان

MOZZARELLA STICKES

Fried mozzarella fingers served with marineransauce أصابع الموتزاري� المقلية تقدم مع صلصة المارينارا
65

CHICKEN QUESADILLAS

Grilled chicken breasts with onions, tomatoes and ceese mix صدور الدجاج المشوية مع البصل والطماطم وخلطة ا��بن
85

HALF MOON

Fried toast bread with chicken breasts with kiri cheese
cheese and coloured pepper with fries

خبز توست مقلي مع صدور الدجاج مع جبنة كيري
وفلفل الوان مع بطاطا مقلية

90

CHICKEN STRIPS

Fried chicken strips served with honey mustard sauce دجاج ستربس مقلية مع صوص مستردة بالعسل
70

Fried potatoes with garlic, chilli number and spicy sauce
CORIANDER

بطاطس مقلية بالثوم والفلفل ا��ار والصلصة ا��ارة
55

Oriental sausage with pomegranate molasses sauce
POMEGRANATE SAUSAGE

سجق مع صوص دبس الرمان
75

65



VINE LEAVES



APPETIZERS مقب�ت
SOCOTRA HUMMOS 35

MOUTABL 30

VINE LEAVES 55

MOUHAMMARA 30

YOGHURT SALAD 30

KEBBEH FRIED 40

CHEESE ROLLS 35



ALFREDO PASTA



PASTA مكرونات
SOCOTRA PASTA

Beef filets with mushrooms, tomato sauce, cream,
and parmesan cheese

ALFREDO

Grilled chicken fillets with mushrooms and cream
sauce with parmesan cheese

BLUE PESTO

Grilled chicken fillets with basil sauce and mozzarella cheese

Fried chicken fillets with vegetables and noodle sauce

شرا�� ��م بقري مع مشروم, صوص طماطم,
كريمة وجبنة بارميزان

فيليه دجاج مشوي مع مشروم وصوص 
كريمة مع جبنة بارميزان

فيليه دجاج مشوي مع صوص الر��ان وجبنة الموزاري�

NOODLES

Fried chicken slices, mushrooms, cream sauce and mix cheeese

Tomato sauce with cherry tomato

CRISPY CHICKEN

NAPOLI

فيليه دجاج مقلي مع ا��ضار وصوص النودلز

شرا�� دجاج مقلية, مشروم, صوص كريمة وميكس جبن

صلصة طماطم مع طماطم شيري

105

120

120

125

125

70



BEEF



MAIN COURSE اطباق رئيسية
BEEF FILLET

Grilled beef fillet pieces served with
fresh mushroom, brown cream sauce

TWINS FILLET

Two pieces of grilled beef fillet with
mushroom sauce and pepper sauce

RIP - EYE

Grilled RIP Eye piece with your choice of
sauce (mushroom-pepper-mustard-BBQ-blue cheese- grilled with butter)

MEAT FAJITA

Grilled steaks with colour peppers, onions, mushroom,
mexican rice, sour cream, mexican bread

290

330

350

220



CHICKEN



CHICKEN دجاج

CHICKEN COUNTRY

Fried chicken breasts with smoked turkey
and cheddar cheese
CHICKEN SOCOTRA

Grilled chicken breasts with salami,
BBQ, mozzarella cheese and special sauce

CHICKEN MUSHROOM

Grilled chicken breasts with fresh mushroom
and creamy sauce

دجاج كونتري
صدور الدجاج المقلية مع الديك الرومي

المدخن وجبنة الشيدر

دجاج سقطرى
صدور دجاج مشوية مع س�مي, باربيكيو,

جبنة موتزاري� وصوص خاص

مشروم دجاج
صدور دجاج مشوية مع مشروم طازج

وصوص كريمي

GRILLED CHICKEN

Grilled chicken brests with colour peppers

CHICKEN FAJITA

,Grilled chicken breasts with colour peppers mushroom
onion, served with mexican rice, sour cream and blue dugallo

CHICKEN SWEET AND SOUR

Grilled chicken breasts with onion, pepper, sweet
and sour sauce and fried rice

دجاج مشوي
صدور دجاج مشوية مع فلفل الوان

فاهيتا الدجاج
صدور دجاج مشوية مع فلفل الوان, مشروم, بصل

تقدم مع أرز مكسيكي, ساور كريم وبلو بافلو

سويت آند ساور
صدور دجاج مشوية مع بصل, فلفل,

صوص سويت أند ساور وأرز مقلي

ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

All dishes are served with two choises of (rice,French fries,vegetables,mashed potatoes) or one choice of pasta

جميع ا�طباق تقدم مع خيارين (أرز-بطاطس مقلية-خضروات-بطاطس مهروسة) أو خيار واحد من المكرونة

185

165

170

150

175

165



CHICKEN



CHICKEN دجاج
YEMENI CORNERالركن اليمني

MUTTON ا�حوم

CHICKEN MANDI مندي دجاج
CHICKEN MADHBI مظبي دجاج

ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

130

140

CHICKEN HANEETH حنيذ دجاج
CHICKEN ZOROBIAN زربيان دجاج

135

145

All dishes are served with two choises of (rice,French fries,vegetables,mashed potatoes) or one choice of pasta

جميع ا�طباق تقدم مع خيارين (أرز-بطاطس مقلية-خضروات-بطاطس مهروسة) أو خيار واحد من المكرونة

MUTTON MANDI

MUTTON ZOROBIAN زربيان ��م

��م حنيذ

MUTTON KABSAكبسة ��م

MUTTON HANEETH

170

170

165

160



MUTTON DAQA



QULABA

ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

30

75

40

35

35

65



CHICKEN SANDWICH



SANDWICHES ساندوتشات
MILLANO SANDWICH

Fried chicken fingers with lettuce, tomatoes,
swiss cheese, vienna bread with fries and coleslaw

PORA PORA SANDWICH

Grilled chicken pieces with colour peppers, curry,
cream, vienna bread with fries and coleslaw

CHICKEN MEXICAN SANDWICH

Grilled chicken pieces with colour peppers, olive,
mexican sauce, vienna bread with fries and coleslaw

مي�نو ساندوتش
اصابع دجاج مقلية مع خس, طماطم, جبنة سويسرية

خبز فيينا مع بطاطس وكول سلو

ساندوتش بورا بورا
قطع دجاج مشوية مع فلفل الوان, كاري, كريمة

خبز فيينا مع بطاطس وكول سلو

ساندوتش دجاج مكسيكي
قطع دجاج مشوية مع فلفل الوان, زيتون, صوص

مكسيكي, خبز فيينا مع بطاطس وكول سلو

ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

75

85

75



KOFTA



ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

ORIENTAL CORNER ركن شرقي

KOFTA

Kofta served with salad and green salad

CHICKEN MESAHAB

Half boneless chicken with green salad, garlic
dip and bread

SHISH TAOUK

Grilled shish taouk with rice

MIX GRILL

Kofta, kabab, shish taouk

كفتة

دجاج مسحب

شيش طاووق

ميكس جريل

كفتة تقدم مع سلطة طحينة وسلطة خضراء

نصف دجاجة مخلية مع سلطة خضراء
تومية وخبز

شيش طاووق مشوي مع أرز

طاجن بامية با�حمة

طاجن ملوخية

طاجن تورلي با�حمة

OKRA TAJIN WITH MEAT

MELOKHIA TAJIN

TOURLEY TAJIN WITH MEAT

كفتة, كباب, شيش طاووق

All tajen are served with bread and rice

160

160

220

160

180

165

65

All dishes are served with two choises of (rice,French fries,vegetables,mashed potatoes) or one choice of pasta

جميع ا�طباق تقدم مع خيارين (أرز-بطاطس مقلية-خضروات-بطاطس مهروسة) أو خيار واحد من المكرونة



SALAMI PIZZA



ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

PIZZA بيتزا
MARGITTA

Tomato sauce and mozzarella cheese

CHICKEN BBQ

Grilled chicken fillets with colour peppers, olives, BBQ,
and mozzarella cheese

SALAMI

Salami slices with colour pepers, olives and mozzarella cheese

TUNA

Tuna pieces with colour pepper, onions, olives, tomato
sauce and mozzarella cheese

مارجريتا
صوص طماطم وجبنة موتزاري�

دجاج باربكيو
فيليه دجاج مشوي مع فلفل الوان, زيتون, صوص

باربيكيو وجبنة موتزاري�

س�مي
شرا�� س�مي مع فلفل الوان, زيتون وجبنة موتزاري�

تونة

كواترو فورماجي

فيجيتريان

بيتزا سقطرى

Mozzarella cheese, cheddar, aphante

Tomato sauce, fresh vegetables and mozzarella cheese

QUATTRO FORMAGGI

VEGETARIAN

Fried chicken fillets, olives, tomato sauce and mozzarella cheese
PIZZA SOCOTRA

قطع تونة مع فلفل الوان, بصل, زيتون, صوص طماطم
وجبنة موتزاري�

جبنة موزاري�, جبنة شيدر, افانت

صلصة الطماطم وا��ضروات الطازجة وجبن الموزاري�

فيليه دجاج مقلي, زيتون, صوص طماطم وجبنة موتزاري�

85

125

115

125

130

130

99



BURGERS



ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

BURGERS برجر
MELTTED CHEESE BURGER

Beef piece with mayonnaise, lettuce, tomatoes, 
pickled cucumbers, melted cheese with fries and coleslaw

BACON BURGER

Beef piece with mayonnaise, lettuce, tomatoes, 
pickled cucumbers, bacon slice melted cheese with fries and coleslaw

STEVE MCQUEEN

Beef piece with carmelized onion, mayonnaise, lettuce, 
tomatoes, pickled cucumbers with fries and coleslaw

CHICKEN CHEESE BURGER

Fried breast piece with mayonnaise, lettuce, tomatoes, 
melted cheese with fries and coleslaw

Fried chicken piece with mayonnaise, lettuce, tomatoes, bacon 
slices, pickled cucumbers, melted cheese with fries and coleslaw

ميلتد تشيز برجر
قطعة ��م مع مايونيز, خس, طماطم, خيار مخلل

جبنة سا��ة مع بطاطس وكول سلو

برجر بايكون
قطعة ��م بقري مع مايونيز, خس, طماطم, خيار مخلل

شرا�� بايكون, جبنة سا��ة مع بطاطس وكول سلو

ستيف ماكوين

برجر دجاج با��بنة

قطعة ��م مع بصل مكرمل, مايونيز, خس, طماطم
خيار مخلل مع بطاطس وكول سلو

CHICKEN BACON BURGERدجاج باكون برجر

قطعة صدر مقلية مع خس, مايونيز, طماطم
جبنة سا��ة, خيار مخلل مع بطاطس وكول سلو

قطعة دجاج مقلية , مايونيز, خس, طماطم
شرا�� باكون, خيار مخلل مع بطاطس وكول سلو

99

105

105

85

85



COFFEE



COFFEE قهوة
ESPRESSO 

ESPRESSO MACCHIATO

AMERICAN COFFEE

AMERICAN WHITE COFFEE

BLACK COFFEE

COFFEE LATE

CAPPUCCINO

CORTADO

CINAMMON COFFEE

FLAT WHITE

CARAMEL MACCHIATO

MOCHA COFFEE

MOCHA WHITE CHOCOLATE

NESCAFE

NESCAFE WITH MILK

TURKISH COFFEE (EL AMED) 

TURKISH COFFEE

FRENCH COFFEE

HAZELNUT TURKISH COFFEE

اسبريسو
اسبريسو ميكاتو

امريكان كو�
امريكان وايت

ب�ك كو�
كو� �تيه
كابتشينو

كرتادو
سينامون كو�

ف�ت وايت
كارميل ميكاتو

موكا
موكا وايت شوكلت

نسكافيه
نسكافيه حليب

قهوة العميد
قهوة تركي

قهوة فرنسي
قهوة بندق

ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

 

SD

26

34

38

45

40

38

40

38

42

40

45

45

45

34

40

30

25

32

32

35

35

30



HOT CHOCOLATE



HOT CHOCOLATE شوك�تة ساخنة

Hot Natwe شوك�تة ساخنة

هوت شوكلت
هوت شوكلت كارميل

هوت شوكلت بندق
وايت هوت شوكلت

قهوة ر��ان
قهوة حبهان

�تيه حبهان
جرانو�

قهوة عربي

ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

 

HOT CHOCOLATE 

CARAMEL HOT CHOCOLATE 

HAZELNUT HOT CHOCOLATE 

WHITE HOT CHOCOLATE 

BASIL COFFEE 

CARDAMOM COFFEE 

HABHAN LATE 

GRANOLA

ARABIC COFFEE 

Spansh Late �تيه أسباني
سبانش زعفران

سبانش كارميل
سبانش بندق

سبانش بستاشيو

SPANISH LATE SAFRON

CARAMEL SPANISH LATE 

HAZELNUT SPANISH LATE 

PISTACHIO SPANISH LATE  

46

45

45

45

45

49

49

46

50

50

50

75

70



HOT BEVERAGE



HOT BEVERAGE مشروبات ساخنة
شاي احمر

شاي اخضر

شاي حليب

سحلب نوتي�

سحلب مكسرات

هوت سيدار

كرك

ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

 

TEA

GREEN TEA

MILK TEA

SAHLAB NUTELLA

SAHLAB NUTS

HOT CIDER

KARAK

25

25

32

55

45

38

30



MOJITO



MOJITO موهيتو
موهيتو فراولة

موهيتو فراولة ريد بول
موهيتو بلو كوراساو

موهيتو بلو كوراساو ريد بول
موهيتو سقطرى

موهيتو باشن فروت
موهيتو باشن فروت ريد بول

موهيتو بيري
موهيتو بيري ريد بول

موهيتو خوخ
موهيتو خوخ ريد بول

موهيتو اناناس
موهيتو اناناس ريد بول

موهيتو جوز هند
موهيتو جوز هند ريد بول

موهيتو راسبري
موهيتو راسبرس ريد بول

ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

 

MOJITO STRAWBERRY

MOJITO STRAWBERRY REDBULL

MOJITO BLUE CURACAO 

MOJITO BLUE CURACAO REDBULL

MOJITO STAY

MOJITO PASSION FRUIT

MOJITO PASSION FRUIT REDBULL

MIXED BERRIES MOJITO

MIXED BERRIES MOJITO REDBULL

MOJITO PEACH 

MOJITO PEACH REDBULL

MOJITO PINEAPPLE

MOJITO PINEAPPLE REDBULL

MOJITO COCONUT

MOJITO COCONUT REDBULL

MOJITO RASPBERRY

MOJITO RASPBERRY REDBULL

50

75

50

75

75

50

75

50

75

50

75

50

75

50

75

50

75



 

 

 

 

 

ICED COFFEE 



ICED COFFEE مشروبات مثلجة
آيس امريكان كو�

آيس كو� �تيه
آيس موكا

آيس وايت موكا
آيس كراميل ميكاتو

آيس ريدبول كو�

ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

 

ICED COFFEE AMERICANO

ICED COFFEE LATTE 

ICED MOCHA

ICED WHITE MOCHA 

ICED CHOCOLATE مشروبات مثلجة
آيس شوكلت

آيس شوكلت كراميل

آيس شوكلت بندق

آيس وايت شوكلت

ICED CARAMEL MACCHIATO

ICED POWER RED BULL

ICED CHOCOLATE 

ICED CARAMEL CHOCOLATE

ICED HAZELNUT CHOCOLATE

ICED WHITE CHOCOLATE

38

40

42

42

44

65

45

48

48

48



FRAPPE



فرابيه
كو� فرابيه

فرابيه لوتس

فرابيه نوتي�

فرابيه مارس

فرابيه كتكات

فرابيه موكا

فرابيه كراميل

كراشد موكا فرابيه

وايت موكا فرابيه

ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

 

COFFEE FRAPPE

FRAPPE LOTUS

FRAPPE NUTELLA

FRAPPE MARS

FRAPPE KITKAT

MOCHA FRAPPE

CARAMEL FRAPPE

CRASHED CHOCOLATE  FRAPPE

WHITE MOCHA FRAPPE 

FRAPPE

55

60

60

60

60

55

55

55

55



SMOOTHIE



 

 

 

سموزي
ليمون نعناع

سموزي خوخ

سموزي راسبري

سموزي ما��و

سموزي فراولة

سموزي جوز هند

سموزي موز

سموزي بطيخ

ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

 

SMOOTHIE

LEMON MINT

PEACH SMOOTHIE

RASPBERRY SMOOTHIE

MANGO SMOOTHIE

STRAWBERRY SMOOTHIE

COCONUT SMOOTHIE

BANANA SMOOTHIE

WATERMELON SMOOTHIE

38

50

55

55

50

55

50

48



COCKTAILS



كوكتي�ت
كيوي ما��و

ما��و نعناع
ميكس بيري

افوكادو بلح
افودكادو ما��و

إنرجايزر
بلو باشن

بلح ميكس
جنزبيل افوكادو

جنزبيل خوخ
افوكادو عسل جنزبيل

تين ميكس

ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

 

COCKTAILS

KIWI MANGO

PASSION MINT

MIX BERRY

AVOCADO DATE

AVOCADO MANGO

ENERGIZER

BLUE PASSION

DATE HONEY

GINGER AVOCADO

GINGER PEACH GINGER

HONEY AVOCADO

FIGS MIX

55

55

55

75

75

50

75

75

75

75

75

65



MILKSHAKE COFFEE



قهوة ميلك شيك
ميلك شيك فانيليا
ميلك شيك لوتس

ميلك شيك خوخ كو�
ميلك شيك راسبري كو�

ميلك شيك نوتي� كو�
ميلك شيك مارس كو�

ميلك شيك كتكات كو�
ميلك شيك جوز هند كو�
ميلك شيك سنيكرز كو�

ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

 

MILKSHAKE COFFEE

VANILLA MILKSHAKE

MILKSHAKE LOTUS

PEACH MILKSHAKE

RASPBERRY MILKSHAKE

MILKSHAKE NUTELLA

MARS MILKSHAKE

KITKAT  MILKSHAKE

COCONUT MILKSHAKE

Snickers Milkshake

70

70

70

70

70

70

70

70

70

كوكتي�ت الصودا
شيري كو�

خوخ بيبي بلو
باشون بيبي بلو

 

SODA COCKTAILS

CHERY COLA 

PEACH BABY BLUE

PASSION BABY BLUE

60

60

60



SOFT DRINKS



ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

الشاي المثلج
شاي مثلج راسبيري

 شاي مثلج خوخ

RASPBERRY ICED TEA

PEACH ICED TEA

ICED TEA

50

50

مشروبات غازية
مياه صغيرة

مياه فوارة
بيبسي

سفن
ميرندا
فيروز

بريل
ريد بل

 

SOFT DRINKS

SMALL WATER

SPARKLING WATER

PEPSI

� UP

MIRINDA

FAYROUZ

BIRELL

RED BULL

14

28

24

24

24

27

27

50



DESSERT



 

ا��لو
تشيز كيك

شوكليت كيك
ريد فيلفيت

مولتين كيك
مولتين كيك مع آيس كريم

مولتين نوتي�
كيك جزر

سلطة فواكه
بنت الصحن

فتة تمر
معصوبة

فتة ميكس
حلويات القباطي

ا�سعار � تشمل ا��دمة والضريبة

 

DESSERTS

CHEESE CAKE WITH TOPPING

CHOCLATE CAKE

RED VELVET

MOLTEN CAKE

MOLTEN CAKE WITH ICE CREAM

MOLTEN NUTELLA

CARROT CAKE

FRUIT SALAD

BINT AL SAHEN

DATE FATTAH

MAASOUBA

MIX FATTAH

KUBATI SWEETS

55

60

50

50

60

65

50

55

100

70

80

90

50




