
MENU



All day dining Restaurant, located in the heart of the 
mountains of the Petra Region between the village 
of "Um Sihon" and the "Valley of Moses", in the old 
city. Take a walk through the basin yard where the 
torrentsmeets the ascent monastery and enjoy a 
delightful dining experience surrounded by the 

beautiful Petra

في  ويقع  اليوم  مدار  على  الطعام  البيزن  مطعم  يقدم 
في  موسى  ووادي  صيحون  أم  قرية  بين  البتراء  جبال  قلب 
المدينة القديمة. يمكنك التجول في ساحة مطعم البيزن 
الشاهق  الدير  مع  المنهمرة  المياه  شالالت  تلتقي  حيث 
وانت  اللذيذ  الطعام  بتجربة  التمتع  ايضا  يمكنك   . االرتفاع 

في قلب جبال البتراء الجميلة.



GREEK SALAD
Anutritious salad made with tomatoes, sliced 
cucumber, green bell peppers, cubed feta cheese, 
and olives dressed with olive

NABATEAN SALAD
Mixed greens, artichoke hearts, palmetto Cherry 
tomatoes and fresh mushrooms Dressed in a Dijon 
vinaigrette

CAESAR SALAD WITH CHICKEN
Romaine Lettuce marinated with Caesar Dressing, 
topped with Grilled Chicken garnished with 
Croutons, Parmesan Cheese & Anchovies

SALADS

سلطة يونانية
قطع بندوره  وفلفل رومي اخضر و شرحات خيار يضاف اليها 
زيت  صلصة  مع   أسود  زيتون  و  وخس   ( (فيتا  جبنة  قطع 

الزيتون والليمون 
   

سلطه االنباط
النخيل مع بندوره  سلطه خضراء مع قلوب الخرشوف ولب 

الشيري والفطر الطازج تقدم مع صلصة الديجون 

سلطة القيصر مع دجاج
خس مغطس بصلصة القيصر مع قطع دجاج مشوي  مع 

خبز مقطع محمص وجبنة برمزان وانشوفز
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5.000

7.000

7.000

Prices are in Jordanian Dinar currency, subject to 05%
service charge and 08 % government tax

ا»سعار بالُعملة ا»ردنية
تخضع إلى 5% بدل خدمة و 8% ضريبة 



GRILLED SALMON WITH HERB BUTTER

ORIENTAL MIXED GRILL
Shish kebab, Shish Tawook, Kofta Kebab & Lamb 
chop On Shrak Bread With Tomato , served with 
Oriental Rice.

GRILLED BONELESS CHICKEN
With your sauce choice (one): (Pepper Sauce, 
Bearnaise Sauce, Mushroom Sauce)

All Seafood served with Market Vegetable, Steamed Rice 
& French Fries
All Steaks served with  Vegetables and Rice or French 
Fries or Potato Wedges 

MAIN COURSE

سالمون مشوي مع زبدة االعشاب 
   

مشاوي مشكلة
 كباب، شيش طاووق، كفته كباب ، قطع اللحم مقدم على 

خبز منقوع بالطماطم مع أ رز شرقي

دجاج مسحب مشوي
مع اختيارك نوع واحد من الصلصة: ( صلصة  الفلفل، صلصة  

البرنيز ، صلصة الفطر)

جميع المأكوالت البحرية تقدم مع الخضار و االرز اوبطاطا مقلية
بطاطا  او  االرز   و  الخضروات  مع  يقدم  الدجاج  و  الستيك  جميع 

مقلية او بطاطا ودجز
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14.000

12.000

10.000

Prices are in Jordanian Dinar currency, subject to 05%
service charge and 08 % government tax

ا»سعار بالُعملة ا»ردنية
تخضع إلى 5% بدل خدمة و 8% ضريبة 



THE STEAK SANDWICH
Grilled Tenderloin Steak Served with Mushroom 
and Onions sautéed & lettuce with mustard sauce 
in our special sesame bread

BEEF BURGER
Prime burger topped with cheddar cheese And 
traditional trimmings in toasted sesame bun

SHAWARMA SANDWICH
Marinated Chicken  Or Beef  wrapped in Shrak bread 
with tomatoes, onions and mayonnaise

ITALIAN CHICKEN SANDWICH
shredded grilled chicken breast with fresh cream, 
mushroom , with mozzarella cheese served with 
pickles on white ciabatta bread

CHEF FALAFEL
Popular recipe from the Middle East, consists of 
seasoned pureed chickpeas that are shaped into 
patties then fried, stuffed in Sesame Bread with 
Hummos Lettuce, Tomatoes and Cucumber

All Sandwiches are served with French Fries

SANDWICHES & BURGER

ساندويش الستيك
بالزبده  المدبله  البصل  و  الفطر  مع  يقدم   ، مشوي  ستيك 

وطبقه من الخس مع الخبز المسمسم  المدهون بالخردل
   

برغر اللحمة أو الدجاج
ساندويش البرغر المغطى بجبنة الشدر يقدم مع طبقة من 

الخس و البندورة مع الخبز المسمسم والمدهون بالمايونيز

شاورما الدجاج او لحمه
الشراك،  خبز  في  المشوية  المتبل  اللحمه  او  الدجاج  قطع 

وتقدم مع البندورة  والبصل والمايونيز.

ساندويش الدجاج ا�يطالي
الكريمة  مع  المشوية  المقطع  الدجاج  صدر  شرحات 
مع  تقدم  المزوريال،  جبنة  مع  مغطاة  الفطر،  الطازجة، 

المخلل على الخبز االيطالي االبيض
  

فالفل الشف 
الحمص  من  مكونة  ا»وسط  الشرق  من  شعبية  وصفة 
مع  يقدم  يقلى،  ثم  دائري  بشكل  تحضيره  يتم  المهروس، 
المسمسم  الخبز  مع  والخيار  والبندورة  الخس  من  طبقة 

والمدهون بالحمص

جميع  الساندويشات تقدم مع بطاطا مقلية 
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8.500

8.500

8.500

8.000

8.500

Prices are in Jordanian Dinar currency, subject to 05%
service charge and 08 % government tax

ا»سعار بالُعملة ا»ردنية
تخضع إلى 5% بدل خدمة و 8% ضريبة 



SMOKED TURKEY SANDWICH
Hamam bread stuffed with turkey, fresh tomatoes 
Lettuce, mayonnaise

CHEESE SANDWICH      
White Toast  bread stuffed with cheddar cheese, 
fresh tomatoes Lettuce, mayonnaise

TUNA SANDWICH 
Flaked tuna with pickles, crisp lettuce, sweet peppers, 
Chopped tomato and celery, hammam  bread

THE CLUB HOUSE
Three layers of Toast Bread stuffed with Smoked 
turkey,  Roast Beef, cheddar cheese, fried egg, 
Lettuce , Tomatoes & mayonnaise

COLD SANDWICHES

ساندويش الحبش المدخن
حبش مدخن يقدم مع طبقة من الخس و البندورة مع خبز 

الحمام المسمسم و المدهون بالمايونيز

ساندويش الجبنة
البندورة مع خبز  و  الخس  الشدر تقدم مع طبقة من  جبنة 

التوست المحمص و المدهون بالمايونيز

ساندويش التونا
خبز الحمام المسمسم محشوة بسلطة التونا مع البندورة 

والبصل والمخلل والفلفل الحلو، يخلط مع المايونيز

ساندويش الهاوس
لحم  و  بالدجاج  محشوه  المحمص  الخبز  من  طبقات  ثالثة 
و  طماطم.  و  خس  مقلي،  بيض  شيدر،  جبنة   , مدخن  بقري 

المدهون بالمايونيز
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8.500

6.000

6.000

8.500

Prices are in Jordanian Dinar currency, subject to 05%
service charge and 08 % government tax

ا»سعار بالُعملة ا»ردنية
تخضع إلى 5% بدل خدمة و 8% ضريبة 



Prices are in Jordanian Dinar currency, subject to 05%
service charge and 08 % government tax

ا»سعار بالُعملة ا»ردنية
تخضع إلى 5% بدل خدمة و 8% ضريبة 

FRESH FRUIT SALAD 

CHEESE CAKE

APPLE PIE 

DESSERTS

سلطة الفواكه الموسمية

تشيز كيك

كعكة التفاح
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4.000

4.000

4.000




