Qsetna Restaurant
EST.2012 – Happiness Dishes

BREAKFAST
Qsetna Arabic Breakfast AED 75

English Breakfast

2 Shakshoka eggs in a pan, Foul, Baked Beans, Zaatar with Olive oil, Slices
of tomatoes & Cucumber, Halloumi,Olives, Jam, Honey & Arabic Bread.

2 Eggs, Sausages, Beef Bacon, Hash Brown

Foul Plate

Served in a pan and the mixture contains Ghee

AED 32

AED 52

Our Signature Eggs & TomatoAED 32

With your choice of Bread

Poached Eggs & Avocado ToastAED 30

Baked Beans PlateAED 32

Guacamole with Pesto Sauce Topped with Eggs

With your Choice of Bread

Cheese & Eggs Toast

Pancakes

AED 32

Sliced Bread with cheese& butter, topped with eggs, chilli and parsley

AED 30

Your Choice of 2 Eggs AED 32
Scrambled, Poached, Boiled or Sunny Side up

STARTERS& SALADS
Chicken Caesar Salad

AED 34

Lettuce, Caesar Sauce, slices of
Breadcrumbs, topped with
Grilled Chicken

Beetroot Salad

Halloumi Salad

AED 36

Layers of grilled Halloumi Cheese, mix of yellow, green & red Pepper,
topped with Balsamic Vinegar and Walnuts.

AED 36

Cheese Balls

AED 32

Cubs of Beetroots and green apple
Mixed with special sauce.

Cheese covered with Breadcrumbs & Sauce.

Green SaladAED30

Chicken Strips

Lettuce, Tomatoes & Green pepper

Crispy Chicken pieces with mashed pumpkin topped with pistachio

AED 37

Bilroab Samosa Plate

AED 25

Musakhan Spring Rolls (Chicken)

AED 35

Samosa served in Hot and Sour creamy yoghurt sauce

Our home made Spring Roll, served with creamy sumac sauce.

Our Story Samosa Plate

Club Sandwich

AED 25

Samosa served in sweet & sour creamy yoghurt sauce

AED 68

Grilled Chicken, Tomatoes, Cheese, Lettuce, Eggs, Bacon Served with
French Fries.

Samosa Sandwich or Eggs AED 30

Hot Dog Sandwich with French Fries AED 20

Minimum 2 Sandwiches for LIVE SERVING
Order from KitchenAED 10

Samosa Plate 4 pieces

AED 12

MAIN COURSE

Bilroab AED 52

Meat Curry

Half Chicken Marinated in Special Spices, Served with Rice, Yogurt, Special
Sauce & Ghee.

Meat Curry with Spices Served with Rice

Bilroab Curry

AED 42

Beef Tenderloin Steak

AED 38

Chicken Curry with Spices & Yogurt, Served with Rice

Served with steamed Veg, Potatoes & creamy sauce

Grilled Salmon
Chicken Escallop AED 68

AED 105
AED 84

Deep fried Breaded Chicken Served with Veg & Mushroom Sauce

Grilled Salmon with mashed potato & asparagus serves with
mushroom sauce

Pesto Chicken

Baked Salmon & Shrimps

AED 58

AED 95

Chicken Strips served with creamy pesto sauce & mashed potatoes

Salmon, Shrimps, Mushrooms, creamy mashed potatoes

Chicken Rich Pocket

Creamy Salmon with Broccoli

AED 48

Chicken stuffed with mushroom, cheese and prunes & wedges Potatoes.
Serve with creamy sauce.

Pasta Alfredo

AED 64

Chicken & Mushroom Penne Pasta with cream Sauce

AED 84

Salmon, Broccoli in a creamy sauce

Gnocchi with Minced Meat

AED 64

Gnocchi Mix with Minced meat, peas, spices and parmesan cheese

مطعم قصتنا
منذ  -2012نقدم أطباق السعادة

اإلفطــــــــــــار
ريـــوق قصتنا

 75درهم

االفطار اإلنجليزي

بيض شكشوكة ،فول ،فاصولياء ،زعتر بزيت الزيتون ،طماطم وخيار،
جبن حلومي ،زيتون ،مربى ،عسل ،والخبز العربي.

صحن فول مدمس

 32درهم

يقدم مع اختياركم من الخبز

صحن فاصولياء حمراء

بيضتين حسب الطلب ،نقانق ،لحم مقدد ،بطاطا

بيضوطماطم 32درهم
طريقتنا الخاصة "يحتوي على السمن"

بيضتان مع افوكادوعلى خبز التوست  30درهم
 32درهم

يقدم مع اختباركم من الخبز

توست البيض والجبن

 52درهم

خليط غواكمولي مع صلصة الريحان

بانكيك
 32درهم

خبز توست محمص بالجبن والزبدة تعلوها بيضة وفلفل
وبقدونس

طبق البيض حسب االختيار

 30درهم
 32درهم

مخفوق او مسلوق او مقلي او بيض عيون

المقبالت والسلطات
سلطة السيزر

 34درهم

خس ،صلصة سيزر ،شرائح الخبز المحمص وقطع الدجاج

سلطة الشمندر

 36درهم

مكعبا البنجر والتفاح األخضر تقدم مع صلصة خاصة

سلطة خضراء
خس والطماطم والفلفل الرومي

 30درهم

سلطة الحلومي

 36درهم

شرائح جبنة حلومي مع مزيج من أنواع الفلفل الرومي وخاللبلسم وحبا الجوز

كرات الجبن
كرا بالجبن الذائب ومغطاة بالبقسماط

 32درهم

االطباق الرئيسية
بالروب

كاري اللحم

 52درهم

نصف دجاجة متبله بتتبيله خاصة تقدم مع الرز والزبادي والسمن والصلصة الخاصة

كاري الدجاج بالروب

جانوتشي مع اللحم المفروم

 68درهم

شرائح الدجاج المقلي تقدم مع الخضار المسلوقة وصلصة المشروم

صدر دجاج طري بصلصة الريحان

 58درهم

يقدم مع فلف رومي وصلصة الريحان والبطاطا المهروسة

جيب الدجاج

 48درهم

كوردون بلو الدجاج مع المشروم والبطاطا المقلية

دجاج ستربس

 37درهم
 35درهم

لفائف الدقيق محشوة بالدجاج والسماق مع صلصة السماق

كلوب ساندويتش

 68درهم

دجاج مشوي ،طماطم ،جبن ،خس ،بيض ،اللحم المقدد يقدم مع البطاطا المقلية

سندويتش نقانق

 20درهم

يقدم مع بطاطا مقلية

صحن سمبوسة سادة  4حبات

سلمون

 84درهم

قطعة سلمون مشوية تقدم مع البطاطا المهروسة وصلصة المشروم

سلمون و روبيان بالكريمة

 95درهم

سلمون ،روبيان ،مشروم مع الصلصة الكريمية

 84درهم

مزيج من السلمون والبروكلي مع صلصة الكريمة

باستا الفريدو

 64درهم

بيني بصلصة الفطر والدجاج

سمبوسة بالروب

 25درهم

تقدم بصلصة كريمية حاره مع الزبادي

سمبوسة قصتنا

 25درهم

تقدم بصلصة حامضة و حلوه و زبادي

سندويتش سمبوسة أو بيض مسلوق
 12درهم

 64درهم

جانوتشي مع اللحم المفروم بالبهارا والبازالء وجبنة البارمزان

قطع السلمون مع البروكلي

قطع من الدجاج المقلي والمقرمش يقدم مع مهروس اليقطين وحبا الفستق

مسخن رول

 105درهم

قطع شرائح من لحم التندرليون تقدم مع البطاط والخضار والصلصة

قطع من الدجاج مطبوخه ببهارا وصلصة شهية تقدم مع الرز

سكالوب دجاج

قطع من اللحم مطبوخ ببهارا وصلصة شهية تقدم مع الرز

ستيك تندرليون

 38درهم

 42درهم

 30دراهم

يقدم بشكل مباشر أمامكم لعدد  2أقل كمية

للطلب من المطبخ

 10دراهم

