
Mini Lahem Biajin   ميين حلم بعجني

Ouzi
أوزي

Warak Arish Bil Lahme                                   
ورق عريش باللحمة

Lamb with Frikeh
فريكة مع موزات

Rice Kabbse
رز كبسة

Mansaf Halabi
حشوة خاروف مع مكرسات

Mahashi Meshakale
حمايش مشكلة

Fawerigh
فوارغ لوريس

فتة باذجنان
باذجنان مقيل مع خزب، لنب، صنوبر و زبدة

Fattet Batenjen
fried eggplants soaked in yogurt, lebanese bread, pine nuts & butter

فتة مكدوس
خزب، لنب، طرطور، صلصة بندورة، باذجنان حميش حلمة مكرسات

Fattet Makdous
bread, yogurt, tarator, tomato sauce, eggplant stuffed with meat & nuts

فتة اشورما
خزب مقيل، لنب، اشورما دجاج، كبيس لفت مع صلصة �لبندورة

Fattet Shawarma
fried bread, yogurt, tarator, chicken shawarma, turnip pickles, tomato sauce

Fattat Lorisفتات لوريس

Cooks Loris

فتة محص
محص مع خزب، لنب، طراطور، صنوبر و زبدة

Fattet Hommos
steamed chickpeas soaked in yogurt & tarator, lebanese bread, pine nuts & butter

Mounet Lorisمونة لوريسManakishمناقيش

Loris cheese
Loris special cheese blend

جبنة لوريس
جبنة لوريس �لممزية

Jebne Harra
cheese,onion & chili paste

جبنة حرة
جبنة,بصل و رب �حلر

Calzone Loris
half moon shaped dough filled with halloumi cheese & topped with tomato sauce

كالزوين لوريس
نصف هالل حميش حلوم,مغطى بطبقة صلصة �لبندورة

Mini Lahem Biajin
4 pieces of lahm biajim with veggies and pomegranate molasses

ميين حلم بعجني
٤ قطع من �للحم بعجني باخلضار و دبس رمان

Zaatar Vegetable  
thyme,sundried tomatoes,grilled tomato,onions,mint & olive oil

زعرت خرض
زعرت ,بندورة منشفة عىل �لشمس,بندورة مشوية ,بصل,زيت زيتون و نعناع

Zaatar & Labneh
Thyme,wild thyme,sundried tomato,pomegranate molasses,labneh & tomato

زعرت مع لبنة
زعرت,زعرت بري,بندورة منشفه عىل �لشمس,دبس �لرمان,حر,لبنة مكعزلة و بندورة

Loris Labneh Pie
Labne with cucumber,tomato,mint & olive oil

فطرية لبنة لوريس
لبنة,خيار,بندورة,نعناع و زيت زيتون

Lahem Biajin Pomegranate
Lahem biajin,pine nuts,pickles salad,grilled eggplant & radish

حلم بعجني دبس �لرمان
حلم بعجني,صنوبر,سلطة كبيس,بادجنان مشوي و فجل

Lahem Biajin Vegetables
Lahem biajin,pickles salad,grilled eggplant & radish

حلم بعجني خرضا
حلم بعجني ,سلطة كبيس,بادجنان مشوي و فجل

طبخات لوريس

Makdous Eggplant                                  
مكدوس بادجنان                                                   

Loris Olives                                                    
زيتون لوريس                                              

Cabbage stuffed labneh                                
ملفوف حميش لبنة                                                 

Labneh Balls                                                    
Labneh with olive

لبنة مكعزلة
لبنة مكعزلة مع زيت زيتون

Labneh Makdous
لبنة بلدية مع مكدوس �لفاصوليا

Labneh Mtabale
With olives,olive oil & mint

لبنة متبلة             
مع زيتون ,زيت زيتون و نعناع                                                          

Cheese Fakhara
جبنة فخارة

Jebne Meshwiyeh
Traditional grilled halloumi cheese
جبنة مشوية
جبنة �حللوم �لمشوية

Labneh Warak Enab
Vine leaves stuffed with goat labneh
ورق عريش حميش لبنة ماعز

Fried Eggs
بيض مقيل

Fried Eggs with sujuk
بيض مقيل مع سجق

Har Mehshi
Sweet pepper stuffed with cheese
حر حميش

Grilled Olives
زيتون مشوي

Mixed Pickles Platter
صحن كبيس مشكل

Mixed vegetable Platter
صحن خرضة مشكل
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Falafel Salad     سلطة �لفالفل

Itch      أيتش

Tabbouleh      تبولة

تبولة لوريس
روكا، بندورة، بصل، دبس �لرمان و سماق

Loris Tabbouleh
rocca, tomatoes, onions, sumac & pomegranate molasses

Saladsسلطات

فتوش
سلطة فتوش �لتقليدية

Fattouch
traditional homemade fattouch

تبولة
سلطة �لتبولة �لتقليدية

Tabbouleh
traditional homemade tabboule

سلطة حلوم مشوي
حلوم مشوي، خس مشكل، بندورة جمففة، بندورة كرزية،
صنوبر مع صلطة �حلامض و �خلل

Grilled Halloumi Salad
halloumi cheese, mixed lettuce, sun-dried tomatoes, cherry tomatoes, pine
nuts with lemon & vinegar sauce

أيتش
برغل، بندورة، بصل، زيت زيتون، بقدونس و دبس �لرمان

Itch
borghoul, tomatoes, onions, olive oil, parsley & pomegranate molasses

سلطة �لفالفل
أقراص فالفل، خس، ملفوف، بندورة، بقدونس، فجل، سماق،
حبة بركة طرطور و كبيس لفت

Falafel Salad
falafel, lettuce, cabbage, tomatoes, parsley, radish, sumac, black seed, tarator
& turnip pickles

فتوش لوريس
باذجنان مقيل، خس، طراطور، رمان، ثوم و خزب مقيل

Loris Fattouch
fried eggplant, lettuce, pomegranate, tarator, garlic & fried bread

Falafel Salad     سلطة �لفالفل
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Meat Mouttabal     متبل رأس عصفور

Beetroot Mouttabal     متبل شمندر

Potatoبطاطا

بطاطا مقلية
بطاطا مقلية

Batata
traditional french fries

بطاطا حّرة
بطاطا، كزبرة، ثوم، زيت زيتون و هبارات لوريس، رب �حلر

Batata Harra
potato, coriander, garlic, olive oil & Loris spices, pepper paste

بطاطا حّرة لوريس
بطاطا حّرة بالزيت، ثوم و �لتوابل، حامض

Batata Harra Loris
potato with oil, garlic & spices, lemon juice

Loris Appetizersحوارض لوريس

محص
محص بالطحينة

Hommos
hommos with tahina & oil

محص مع حممرة
محص بالطحينة مع زيت زيتون، جوز و حممرة

Hommos Mouhamara
hommos with olive oil, walnuts & mouhamara

حممرة باجلوز
زيت زيتون، جوز، كمون ودبس �لرمان مع كعك

Mouhamara With Walnuts
olive oil, walnuts, cumin & pomegranate molasses with bread crumbs

متبل باذجنان
باذجنان مشوي مع حامض، طحينة و زيت زيتون

Mouttabal
grilled eggplant mixed with tahina, lemon & olive oil

محص لوريس
محص مع ميين كبة

Hommos Loris
hommos with mini kebbe

متبل لوريس
باذجنان مشوي، باذجنان مقيل، طحينة، حامض، فجل، رمان، كبيس لفت و زيت زيتون

Moutabal Loris
grilled eggplant, fried eggplant, tahina, lemon juice, pomegranate, olive oil, radish, turnip pickles

باذجنان راهب
باذجنان مشوي مع بصل، بندورة، فليفلة مشكلة، زيت زيتون ،حامض ودبس �لرمان

Batenjen Raheb
grilled eggplant, tomatoes, onions, mixed pepper, lemon, olive oil & pomegranate mollasses

محص رأس عصفور
محص، حلمة رأس عصفور و صنوبر

Meat Hommos
hommos, meat & pine nuts

متبل رأس عصفور
بادجنان، طحينة، حلمة رأس عصفور و صنوبر

Meat Mouttabal
eggplant, tahini, meat ras asfour & pine nuts

متبل شمندر
شمندر، طحينة، بصل مقيل و زيت زيتون

Beetroot Mouttabal
beetroot, tahini, fried onions & olive oil

كبة نية
حلمة و برغل, رب �حلرو هبارات, زيت زيتون

Kebbe Nayye
Meat, crushed wheat,spices, pepper paste, olive oil

ورق عنب بالزيت
ورق عريش حميش رز و خضار

Warak Enab Bil Zeit
rolled vine leaves stuffed with rice & vegetables
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Royal Loris Kebbeh كبة لوريس �لملوكية

Toshka    طوشكاMeat Sambousekسمبوسك باللحمة

Loris Kebbeكبة لوريس

كبة صاجية
كبة صاجية باجلوز مع صلصة لوريس �حلّرة

Kebbe Sajieh
meat stuffed with walnuts & loris spicy pepper

كبة مقلية
كبة �قراس حمشية حلمة و صنوبر

Kebbe Mekliye 5pcs
stuffed kebbe kras with meat & pine nuts

كبة مربومة
كبة �قراس حمشية حلمة و صنوبر

Kebbe Mabroume 5pcs
stuffed kebbe kras with meat & pine nuts

كبة لوريس �لملوكية
كبة حبشوة �لقلوبات و �لمكرسات و �لصنوبر

Royal Loris Kebbeh
kebbeh stuffed with nuts, kernels & pine seeds

BBQ Breadخزبة عالفحم

جبنة أرمنية حّرة
جبنة أرمنية حّرة مع بندورة و فليفلة خرضا

Armenian Cheese
armenian chili cheese with tomato & green pepper

جبنة بلدية
White Cheese BBQ

طوشكا
كفتة متبلة مع حّر و جبنة

Toshka
marinated kafta with cheese & chili pepper paste

Pastriesمعجنات

رقاقات باجلبنة ٥ حبة
Cheesse Rolls 5pcs

رقاقات جبنة مع بسطرما ٥ حبة
Cheese Pastirma Rolls 5pcs

سجق رول ١٢ حبة
Sujuk Rolls 12pcs

سمبوسك باللحمة ٥ حبات
عجينة، حلمة، لبنة حامضة

Meat Sambousek
dough stuffed with meat and sour labneh
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Manti Soujouk   مانيت سجق

Meat Ras Asfour with Basil     راس عصفور مع حبق

Manti Soujouk   مانيت سجق

Trayصينية

كفتة بالصينية
قطعة من كفتة حلم �لغنم مع قطع بندورة، فليفلة خرضا، بطاطا و صلصة �لبندورة

Kafta Bil Sayniye
lamb kafta with tomatoes, green pepper, potato & tomato sauce

كفتة بالطحينة
قطعة من كفتة حلم �لغنم و بطاطا مغطاة بصلصة �لطحينة

Kafta Bil Tahini
lamb kafta and potatoes covered with tahini sauce

كبة بالصينية
كبة لوريس بالصينية مع حشوة �للحمة و �لمكرسات

Kebbe Bil Sayniye
loris kebbe stuffed with meat & nuts

مانيت سجق
قطع عجني حمشية بلحمة �لسجق مغطاة بصلصة �للنب و �لبندورة

Manti Soujouk
dough pieces filled with soujouk meat covered with yogurt & tomato sauce

Bourghoul Fakhara    برغل بندورة

Frying Panمقالية

Makanek
Lebanese sausages with pomegranate molasses
مقانق دبس رمان
مقانق مع صلصة دبس �لرمان

Kasbet Djej
Chicken liver with pomegranate molasses
قصبة دجاج دبس �لرمان
قصبة دجاج مع صلصة دبس �لرمان

Soujouk
Meat,served with tomato sauce, ,mushrooms & pepper
سجق مع صلصة محرا
�لفطر  والفليفلو مع صلصة �لبندورة

Kabab Bil Karaz
Kabab with cherry sauce
كباب بالكرز
كباب مع صلصة �لكرز

Meat Ras Asfour
Meat ras asfour with your choice of cherry, pomegranate molasses or basil
رأس عصفور دبس رمان / كرز / حبق
حلمة رأس عصفورو مع �ختياركم: كرز, دبس رمان , أو حبق

Crockeryفخارة

برغل بندورة
برغل مطبوخ مع �لبندورة �جلبلية �حلامضة و زيت �لزيتون

Bourghoul Fakhara
cooked bourghoul combined with tomato & olive oil

فروج لوريس باجلبنة
قطع من �لطاووق متبلة مع صلصة �لبندورة و �لزعرت و �لبصل،
فليفلة و مغطاة بطبقة من �جلبنة

Loris Chicken Cheese
chicken pieces marinated in tomato & thyme sauce, bell peppers, covered with melted cheese

بقالوة باجلبنة
طبقات رقائق عجينة لوريس حمشية جبنة و حممرة بالفرن

Baklawa Cheese
baked layers of rakakat cheese
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Rayess BBQ Platter    دفة �لرّيس

Loris Grillماشوي لوريس

Shish Taouk
Marinated chicken brochettes served with grilled vegetables & antakli bread

شيش طاووق
قطع من �لطاووق �لمشوي, خرضة مشوية , ثوم و خزب �نطاكيل

Lahme Meshwiye
Marinated beef pieces served with grilled onions ,pepper,tomatoes  & antakli 
bread

حلمة مشوية
حلمة عجل متبلة تقدم مع بصل مشوي,فليفلة مشوية,بندورة مشوية,خزب �نطاكيل

Kabab Halabi 
Minced meat skewers with grilled tomatoes ,peppers,onions & antakli bread

كباب حليب
حلم مفروم يقدم مع �لبندورة �لمشوية ,�لفليفلة, �لبصل و خزب �نطاكيل

Cheese Kabab
Minced meat,pepper paste,garlic,cheese,parsley served with grilled 
onion,tomatoes on a bed of tomato sauce

كباب لوريس باجلبنة
حلم مفروم مع رب �حلر,ثوم,جبنة بلدية,بقدونس يقدم مع �لبصل �لمشوي و 
�لبندورة �لمشوية عىل طبقة من صلصة �لبندورة

Kabab Kheshkhash
Minced meat with parsley,garlic,pepper paste served on tomato sauce with 
grilled pepper,onions & antakli bread

كباب خشخاش
حلم مفروم مع بقدونس و �لثوم و رب �حلر يقدم عىل طبقة من صلصة �لبندورة 
, و �لبصل �لمشوي و �لفليفلة و خزب �نطاكيل

Makanek Mechwiye
Lebanese sausages served with grilled vegetables & antakli bread

مقانق مشوية
مقانق مشوية,خرضة مشوية و خزب �نطاكيل

Jawaneh
Marinated chicken wings served with potatoes & garlic

جواحن متبلة
جواحن متبلة مشوية, بطاطا و ثوم

Soujouk
Grilled Soujouk with potatoes, grilled tomatoes, antakli bread

سجق
سجق مشوي, مع بطاطا
 و بندورة مشوية و خزب �نطاكيل

Mixed grill Platter
Marinated meat , chicken & kafta meat served with grill vegetables & antakli bread

صحن ماشوي مشكل
كباب , شيش طاووق ,شقف متبلة , خرضة مشوية و خزب �نطاكيل

Mixed Grill Family Platter
200 g of each marinated meat, chicken, kabab, makanek served with grilled 
vegetable & antakli bread

جاط ماشوي عائيل مشكل
٢٠٠ غ من �لكباب, شيش طاووق, شقف متبلة و مقانق يقدم مع خرضة مشوية 
و خزب �نطاكيل

Rayes BBQ Platter
Kebab, meat, makanek, Soujouk, taouk, jawaneh, loris kabab, kebbe, mushroom, 
tomato,onions, potatoes, pepper, biwaz & antakli bread

دفة �لريس
كباب, حلمة, طاووق, مقانق, كبة عالسيخ, جواحن, كباب لوريس, بندورة مشوية, 
بصل مشوي, بطاطا مشوية, فطر مشوي, فليفلة مشوية, بيواظ و خزب �نطاكيل

طاووق
دجاج، ثوم، كبيس، بطاطا و سلطة �لموسم

Taouk
chicken taouk served with garlic, pickles, fries & season salad

كباب
كفتة مشوية مع صلصة �لبندورة، بصل، بقدونس و بطاطا مقلية

Kabab
grilled kabab served with tomato sauce, grilled onions, parsley & fries

مقانق
مقانق مع بصل بقدونس، رب �حلر، بطاطا، صلصة، خملَّل، بندورة

Makanek
makanek with onion & parsley, chili paste, fries, sauce, pickles, tomato

سجق
سجق مع رب �حلر, بطاطا مقلية، بقدونس، بصل، صلصة، خملَّل، بندورة

Sojok
sojok with chili paste, fries, parsley, onion, sauce, pickles, tomato  

Sandwichetسندوياشت

Rayess BBQ Platter    دفة �لرّيس
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شوكوالمو
Chocola Mou

Loris Ice Creamبوظة لوريس

بنانا سبليت
Banana Split

بوظة لوريس ٣ حبات
Ice Cream 3 Scoops

تويت فرويت
Tutti Fruitty

Loris Dessertحلو لوريس

Loris Pieفطرية لوريس

مرىب �لباذجنان
Eggplant Jam

Loris Jamsمربيات لوريس

مرىب �جلوز
Walnut Jam

مرىب �لورد + كعك مرقة �جلبنة
Rose Jam

Maamoul Bil Jebne
معمول باجلبنة

Knefe Bil Jebne
كنافة باجلبنة

Halawa Chocolate Tart
تارت حالوة بالشوكوال

Baklawa Ice Cream
بقالوة بالبوظة و �لفستق

Ashta Ice Cream
بوظة قشطة

Qatayef Bil Nutella &
strawberry
قطايف  بالنوتيال و �لفريز

Saraya
عيش �لرسايا

Chocolate Knefe
كنافة بالشوكوال

Lokhum with Fresh Cream
راحة بالقشطة

Lokhum Roll with Chocolate 
& Coconut
راحة رول بالشوكوال و جوز �لهند

Elizabeth Biscuits
بسكويت �لزيابيت

Pistachio Warbat
وربات بالفستق

Baklawa Bon Bon
بون بون بقالوة

Halawet El Jibn & Ice Cream
حالوة �جلنب بالبوظة

Loris Pie 
Starwberry/Banana/Nuts & 
chocolate
Strawberry, banana, nuts 7 chocolate

فطرية لوريس
فطرية فريز, موز, بندق و شوكوال

Loris Pie 
with chocolate & hazelnut
Chocolate,walnut

فطرية لوريس بالشوكوال و �لبندق
شوكوال, بندق

Halawa  Chocolato Tart    تارت حالوة بالشوكوال
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برتقال
Orange

Fresh Juiceعصري طبيعي

ليمون
Lemon

فريز
Strawberry

توت
Blueberry

Fresh Mixفريش ميكس

توت و رمان
Blueberry & Pomegranate

برتقال و توت
Orange & Blueberry

ليمون و نعناع
Minted Lemonade

ليمون و حبق
Lemon & Basil

رشاب �لورد
Rose

Charabرشاب

متر هندي
Tamer Hendi

جالب
Jellab

ماء صغرية
Small Water

Drinksمرشوبات

ماء كبرية
Big Water

مياه غازية
Sparkling Water

مرشوب �لطاقة
Energy Drink

مرشوبات غازية
Soft Drink

برية بدون كحول
Non Alcoholic 

Minted Lemonade ليمون و نعناع

*All prices in Lebanese pound & VAT included

Fresh Juice  عصري طبيعي



لوريس بلند
Loris Blend

Teaاشي

Herbal Tea   اشي باألعاشب

Iced Tea   اشي مثلج

Tea   اشي

كمون و حامض
Cummin & Lemon

زهورات
Zhourat

لوريس سبشل بلند
Special Loris Blend

اشي عجمي
Ajami Tea

اشي بالنعناع
Minted Tea

اشي مغريب
Moroccan Tea

اشي �خرض
Green Tea

اشي مثلج دراق
Peach Ice Tea

اشي مثلج ليمون
Lemon Ice Tea

لوريس بلند
Loris Blend 000

Lebanese Coffeeكوفيه لبناين

معسل
Moassal

Shishaنرجيلة

معسل سبيسيال
Moassal Special

عجمي
Ajami

�سربيسو
Espresso

Hot Drinksمرشوبات اسخنة

�سربيسو مكياتو
Espresso Machiato

�سربيسو كون بانا
Espresso Con Panna

�سربيسو دوبيو
Espresso Doppio

كافيه التيه
Café Latte

كابوتشينو
Cappuccino

كافيه موكا
Café Mocha

سحلب
Sahlab

نسكافيه
Nescafé

نسكافيه نستله
Nescafé Nestlé

هوت شوكوليت
Hot Chocolate

Iced coffee   قهوة مثلجة

موكا
موكا

كرنيش موكا
كرنيش موكا

كاراميل
كاراميل

سبيسيال موكا
Special Mocca

لوريس دريم كافيه
Loris Dream Coffee

Tea  اشي

*All prices in Lebanese pound & VAT included




