
R E S T A U R A N T



THE STORY BEHIND ALOE VERA
Aloe Vera is a plant that lives naturally at Petra’s moun-

tains and is recognized for its connection to old practices, 

heritages and the everyday life of people from the place.

Aloe Vera is a therapeutic plant that has been used to 

treat various health conditions for thousands of years.  

Scientific research has  concluded that this plant extracts 

contains antifungal and bacteria effects, which are used 

for cosmetics, healing of burns, lowering blood sugar 

levels  among many others. 
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جبال  في  طبيعي  بشكل  تعيش  التي  النباتات  من  الصبار  يعتبر   

بالممارسات  أيضا  ارتبطت  التي  المميزة  النباتات  ومن  البترا 

القديمة والحياة اليومية ا�عتيادية لسكان المكان 

وكان القدماء وال زال البعض يستعمل هذا النبات �غراض طبية 

وا�لتهابات  الحروق،  لعالج  يستعمل  فكان  ومعروفة،  واسعة 

النبات  هذا  عصارة  ان  العلمية  الدراسات  أثبتت  حيث  والجروح، 

في  اشتهر  انة  كما  والبكتيريا.  للفطريات  مضاد  على  تحتوي 

استخراج المستحضرات التجميلية كالكريمات وغيرها من مواد 

التجميل، ويكاد ال يخلو بيت من منتج على ا�قل من هذا النبات 



8.00

5.00

7.00

7.00

STARTERS & SOUPS
JORDANIAN MEZZEH 
Hammous, Mutabal , Tabbouleh , Pickles,  
Fattoush, Fried Kibbeh 

GREEK SALAD 
A Nutritious Salad Made with Tomatoes, 
Sliced Cucumber, Green Bell Peppers, 
Cubed Feta Cheese & Olives Dressed 
with Olive Oil 

NABATEAN SALAD 
Mixed Greens, Artichoke Hearts, 
Palmettos Cherry Tomatoes
a 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
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المازة ا�ردنية
حمص ، متبل ، تبولة ، مخلالت، فتوش ، كبة

سلطة يونانية
قطع بندورة  وفلفل رومي أخضر و شرحات خيار 

يضاف إليها قطع جبنة فيتا  وخس وزيتون أسود مع  
صلصة زيت الزيتون والليمون

سلطة ا�نباط
سلطه خضراء مع قلوب الخرشوف ولب النخيل مع 

بندورة الكرزية 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

If you Suffer from A Food Allergy or Intolerance, Please let your Waiter Know upon Placing your Order 
The above prices are subject to 5% service charge and 8% government tax.

The Above Price are in Jordanian Dinars. 



HOT STARTERS
SAMBOUSEK (FRIED MEAT PIES) OR 
(FRIED CHEESE PIES) 

FRIED KIBBEH (DEEP FRIED KIBBEH)

FRENCH FRIES

SPICY CHICKEN WINGS 

NACHOS

VEGETABLES SPRING ROLLS    

SOUPS

ORIENTAL LENTIL SOUP
Served with Croutons & Sliced Lemon

CREAM OF CHICKEN &
MUSHROOM
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سمبوسك لحمة - بالحبة

كبة مقلية - بالحبة
بطاطا مقلية

أجنحة الدجاج الحارة
ناتشوز

سبرينغ رولز بالخضروات
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حساء العدس الشرقي
يقدم مع خبز محمص وقطع  الليمون

حساء كريمة الدجاج مع 
الفطر

3.00

3.00

2.50

6.00

7.50

5.00

3.00

5.00

If you Suffer from A Food Allergy or Intolerance, Please let your Waiter Know upon Placing your Order 
The above prices are subject to 5% service charge and 8% government tax.

The Above Price are in Jordanian Dinars. 



14.00

12.00

MAIN COURSE
GRILLED SALMON 
Grilled with Herb Butter

GRILLED  HAMMOUR
Grilled with Herb Butter & Garlic

All Seafood Served with Market 
Vegetable, Steamed Rice or French Fries
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سلمون مشوي
مشوي مع زبدة ا¢عشاب

هامور مشوي
مشوي مع زبدة ا¢عشاب والثوم

جميع المأكوالت البحرية تقدم مع الخضار و ا¢رز أو 
بطاطا مقلية

12.00

14.00

10.00

7.00

MEAT LOVER
ORIENTAL MIXED GRILL 
Shish Kebab, Shish Taouk , Kofta Kebab & Lamb Chop 
on Shrak Bread with Tomato, Served with Oriental Rice

BEEF FILLET STEAK (220 GR.)

GRILLED BONELESS CHICKEN
With your Choices of Sauces (Pepper Sauce, 
Bearnaise Sauce, Mushroom Sauce )

CHICKEN SCALLOP
French Dish of Chicken Breast Covered with 
Bread Crumbs Marinated & Served with Lemon 
Slices & Fried Potatoes

All Seafood Served with Market 
Vegetable, Steamed Rice or French Fries
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مشاوي مشكلة

شيش كباب ، شيش طاووق ، كفته كباب ، قطع اللحم 
مقدم على خبز منقوع بالطماطم مع أ رز شرقي

ستيك فيليه - 220غم
دجاج مسحب مشوي

مع اختيارك نوع واحد من الصلصات ( صلصة  الفلفل ، 
صلصة  البرنيز ، صلصة الفطر)

دجاج سكالوب
طبق فرنسي من صدر الدجاج  المغطى بفتات الخبز 

المتبل ويقدم مع شرحات الليمون والبطاطا المقلية

جميع الستيك و الدجاج يقدم مع الخضروات و االرز  او 
بطاطا مقلية او بطاطا ودجز

JORDANIAN DISH
Please ask the Waiter for Special Jordanian Dish Today
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من فضلك اسأل النادل عن  طبق أردني خاص اليوم

Prices are in Jordanian Dinar currency and are subject to 5% service & 8% government tax

10.00

GUEST HOUSE SIGNATURE DISHא���� א�א  �א����� 10.00



SANDWICHES & BURGER
THE CLUB HOUSE
Three Layers of  Toast Bread Stuffed with Chicken, Roast 
Beef or Turkey, Cheddar Cheese, Fried Egg, Lettuce & 
Tomatoes

BEEF BURGER
Your Choice of Onion Rings and Fried Egg and Cheese 
Slices

CHICKEN BURGER 
Your choice of Onion Rings and Fried Egg and Cheese 
Slices

THE STEAK SANDWICH
Grilled Tenderloin Steak Served with Mushroom and 
Onions Sauteed & Lettuce with Mustard Sauce in our 
Special Sesame Bread

TUNA SANDWICH 
Tuna Salad Stuffed in a Soft Bun Stuffed with Soft  
Tomatoes, Onions, Green Pepper, Pickles mixed with 
Mayonnaise 

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

CHEF FALAFEL 
Popular Recipe From The Middle East,  Consists of 
Seasoned Pureed Chickpeas that are Shaped Into Patties 
then Fried
All Sandwiches & Burgers are garnished and served with 
French Fries

����א��א�����א� �א�
ساندويش الهاوس

ثالثة طبقات من الخبز المحمص محشو بالدجاج و لحم بقري 
مدخن  أو لحم الحبش ، جبنة شيدر، بيض مقلي ، خس و 

طماطم

بيف برغر لحم العجل
أختيارك  من  حلقات البصل والبيض المقلي 

و شرحات الجبنة

برغر الدجاج
أختيارك من  حلقات البصل والبيض المقلي وشرحات الجبنة

ساندويش الستيك
ستيك مشوي ، يقدم مع الفطر و البصل المتبلة بالزبدة 

وطبقه من الخس مع الخبز المسمسم  المدهون بالخردل

ساندويش التونا
ثالث قطع من خبز الرول محشوة  بسلطة التونا  مع البندورة و 

البصل والمخلل والفلفل الحلو يخلط مع المايونيز

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

مع البندورة  والبصل والمايونيز

فالفل الشف
وصفة شعبية من الشرق ا¢وسط ، تتكون من الحمص 

المهروس المحنك التي تتشكل في الفطائر ثم تقلى

جميع الستيك و الدجاج يقدم مع الخضروات و االرز  او بطاطا 
مقلية او بطاطا ودجز

7.50

8.00

8.00

7.50

7.00

8.50

6.00

Prices are in Jordanian Dinar currency and are subject to 5% service & 8% government tax



6.00

HEALTHFUL DISHES
SALMON IN VACUUM COOKED
Salmon Fillet with Herbs, Vegetables & Potatoes 
In Vacuum Bag poached

GREEN CLUBSANDWICH 
Toast the bread and spread the chickpeas 
evenly on one side of each slice. On a slice of 
bread, put half the avocado, arugula and 
tomatoes

DESSERTS
UM ALI

CHOCOLATE BOUNTE

CHEESECAKE

APPLE PIE 

ICE CREAM CHOICE PER SCOP
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سلمون المطبوخ بطريقة صحية
 سمك سلمون مع االعشاب ، خضار و بطاطا 

مشوية بطريقة صحية

ساندويش جرين كلوب
نحمص الخبز ووزع الحمص بالتساوي على جانب 

واحد من كل شريحة. على شريحة خبز ، نضع نصف 
ا¢فوكادو والجرجير والطماطم. موسم
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أم علي

شوكوالتة جوز الهند

تشيز كيك

فطيرة التفاح مع فانيال ايس كريم

اختيارك من ايس كريم 

4.00

3.50

4.50

4.00

3.00

If you Suffer from A Food Allergy or Intolerance, Please let your Waiter Know upon Placing your Order 

Prices are in Jordanian Dinar currency and are subject to 5% service & 8% government tax

7.00
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اختيارك من المعكرونة فتوشيتي بينا  مع 

اختيارك من الصوص  طماطم  كريما 
(ارابياتا(طماطم حارة)

PASTA
pasta choice Fettuccine,  penna  With 
your sauce choice Tomato & Cream 
,Arrabietta Chili Tomato

16.00



petraguesthousehotel.com


