


RAMADAN MENU

COLD APPETIZERS
Hummus      40

Mutabal      40

Carrot Mutabal     40

Beetroot Mutabal    40

Baba Ghanouj     40

Batata Harra     40

Vine Leaves     50

Mixed Arabic cold mezze Platters   100

SOUPS     35

Lebanese Lentil soup

Cream of Chicken

Moroccan Harira soup

Cream of Mushrooms

SALADS     45

Fattoush     

Tabbouleh      

Quinoa salad       

Caesar salad

MAIN DISHES

WESTIN SIGNATURE DISHES
Lamb shanks with oriental rice or mashed potato 150

Shredded lamb with saffron risotto cake 
and rosemary sauce    150

Majboos rice in puff pastry served with mixed grill 180



WESTIN DAILY DISHES     
Chicken Majboos     70

Basha Wa Asakro     90

Butter chicken with white rice   75 

Vegetarian Biryani      55  

Chicken Biryani     65

Lamb Biryani     75

Spiced macaroni Béchamel with Lamb   55

Lamb Harees     60

Mixed Grill       90

Mansaf Lahme with Jameed sauce   75

Lamb Quzi Platter (good for 4 people)   200 

Kebbeh Bil Saniyeh     80

WESTIN SIGNATURE HOT STARTERS
Chicken Liver      50 

Kibbeh Sajieh     75

Mixed Arabic Fatayer    65

Fatteh (vegetarian, chicken, lamb)   50  

Foul Medamas      35 

Falafel Rolls      35

RAMADAN SWEETS     40  

Umm Ali

Kunafa

Mamool

Cream Brûlée

Date pudding 

Qurs Alkali with Saffron Sauce and Sugar Candy



Vegetable Spring Roll (Po Pia Thod)     30

Deep-fried Vegetable spring rolls, homemade sweet chili sauce 

Papaya Salad (Som Tham Thai)    35

Green papaya, peanut, long beans, som tum dressing

Prawn Soup (Tom Yaam Goong)   55

Tiger Prawns, mushrooms, lemon grass, chili, Thai coriander 

 

Red Curry (Gang Phad Nua)    50

Red curry beef, pumpkin, baby eggplant, thai basil 

Green Curry (Gang Kiew Wan Gai)   45

Green chicken curry, Thai eggplant, chili, sweet basil 

Spicy Beef (Phad Prik Nuea)     60

Stir fried beef with homemade chili paste, long bean,

and sesame seed  

Chicken Cashew Nuts (Gai Phad Med Mamuang)  55

Wok fried crisp chicken, capsicum, cashew nuts, dried chili   

Seafood Fried Rice (Khao Phad Talay)    60

Classic seafood fried rice with egg, Thai broccoli, carrot, 

spring onion

Phad Thai Prawn (Phad Thai Goong Sood)   60

Wok fried rice noodle, prawn, crushed peanuts, tamarind sauce  

Mango Sticky Rice (Khow Niew Mamaung)  40

Mango sticky rice topped with coconut cream 

SABAI THAI TO GO MENU



قائمــة رمضــان

المقبــالت الباردة 
40 حمــص      

40 متبــل      

40 متبــل جــزر      

40 متبل الشــمندر     

40 بابــا غنــوج      

40 بطاطــا حــرة     

50 ورق عنــب      

100 مزيــج مــن أطبــاق الميــزة البــاردة العربيــة   

35 حســاء      

شــوربة العدس اللبنانية

كريم حســاء الدجاج

شوربة الحريرة مع التوابل

الفطر شوربة 

45 ســلطة      

فتــوش     

تبولــة       

ســلطة الكينوا       

سيزر سلطة 

الطبق الرئيســي

المميزة ا�طباق 
150 لحم غنم مع أرز شــرقي أو بطاطس مهروســة   

 150 لحــم غنــم مقطــع مــع كعكــة ريســوتو بالزعفــران وصلصــة إكليــل الجبــل 

180 أرز مشــبوس في عجين الفطير يقدم مع مشــوي مشــكل  



أطبــاق يوميــة       

70 مجبــوس الدجــاج     

90 باشــا وعســاكرو     

 55 بريانــي  نباتــي      

65 بريانــي  فــروج     

75 بريانــي لحــم ضــأن     

55 مكرونــة البشــاميل المتبلــة مــع لحــم الضــأن   

90 مشــاوي مشــكلة     

75 منســف لحــم مــع صلصــة جامــدة    

 200 أوزي لحم ضأن (يكفي ل ٤ أشــخاص)   

80 كبــة بالصنيــة     

ساخنة مقبالت 

 50 كبــد الدجــاج      

75 كبــة      

65 ميكــس  فطائــر  عربيــة    

  50 فتــة      

  35 فــول  مدمــس     

  35 لفائــف  فالفــل     

   

حلويــات رمضــان     40   

أم علــي       

كنافة

معمول

التمر بودينغ 

قلــوي مع صلصة الزعفران وحلوى الســكر



30 لفائــف الخضــار المقليــة (بــو بياتــود)   

لفائــف  المقليــة مــع الخضار وصلصــة الفلفل الحلو 

ســلطة بابايا      35

بابايــا خضراء، فول ســوداني، فاصولياء، تتبيلة ســوم ُتم

شــوربة روبيان      55

روبيــان النمــر، فطر، حشيشــة الليمون، فلفل حــار، كزبرة تايالندية

 

50 كاري أحمــر      

 لحــم عجــل صلصــة الكاري ا�حمر، يقطيــن، باذنجان صغي

45 كاري أخضــر     

صلصــة الــكاري ا�خضــر، باذنجان تايالندي، فلفــل حار، ريحان حلو

60 لحــم عجــل متّبــل      

لحــم عجل مّشــوح مــع صلصة فلفل حار مــن ابتكار المطعــم، فاصولياء، باذنجان

55 دجــاج بالكاجــو     

دجــاج مقرمــش ومقلــي بالصينيــة، فليفلــة، كاجــو، فلفــل مجّفــف    

60 أرز مقلــي مــع المأكــوالت البحريــة - خــاو فــاد تــاالي   

أرز مقلــي مــع مأكــوالت بحريــة كالســيكية مــع بيــض ، بروكلــي    

تايالنــدي ، جزر ، بصل أخضر

60 روبيــان مــع نودلــز ا�رز     

 نودلــز أرز مقلــي، روبيان، فول ســوداني مكّســر، صلصة تمرالدين

 40 مزيــج ا�رز والمانجــو     

مزيــج أرز بالمانجــو مــع كريمة جوز الهند

قائمة طعام ســاباي تاي









قائمة طعام ســاباي تاي

Sabai Thai 
Delivery Menu

Available on Talabat & Carriage



Vegetable Spring Roll (Po Pia Thod)    30

Deep-fried Vegetable spring rolls, homemade    

sweet chili sauce 

Papaya Salad (Som Tham Thai)    35

Green papaya, peanut, long beans, som tum dressing

Prawn Soup (Tom Yaam Goong)   55

Tiger Prawns, mushrooms, lemon grass, chili,    

Thai coriander 

 

Red Curry (Gang Phad Nua)   50

Red curry beef, pumpkin, baby eggplant, thai basil 

Green Curry (Gang Kiew Wan Gai)   45

Green chicken curry, Thai eggplant, chili, sweet basil 

Spicy Beef (Phad Prik Nuea)    60

Stir fried beef with homemade chili paste, long bean,

and sesame seed  

Chicken Cashew Nuts (Gai Phad Med Mamuang) 55

Wok fried crisp chicken, capsicum, cashew nuts,    

dried chili   

Seafood Fried Rice (Khao Phad Talay)   60

Classic seafood fried rice with egg, Thai broccoli,   

carrot, spring onion

Phad Thai Prawn (Phad Thai Goong Sood)   60

Wok fried rice noodle, prawn, crushed peanuts,   

tamarind sauce  

Mango Sticky Rice (Khow Niew Mamaung)  40

Mango sticky rice topped with coconut cream 



30 لفائــف الخضــار المقليــة (بــو بياتــود)   

لفائــف  المقليــة مــع الخضار وصلصــة الفلفل الحلو 

ســلطة بابايا      35

بابايــا خضراء، فول ســوداني، فاصولياء، تتبيلة ســوم ُتم

شــوربة روبيان      55

روبيــان النمــر، فطر، حشيشــة الليمون، فلفل حــار، كزبرة تايالندية

 

50 كاري أحمــر      

 لحــم عجــل صلصــة الكاري ا�حمر، يقطيــن، باذنجان صغي

45 كاري أخضــر     

صلصــة الــكاري ا�خضــر، باذنجان تايالندي، فلفــل حار، ريحان حلو

60 لحــم عجــل متّبــل      

لحــم عجــل مّشــوح مــع صلصــة فلفــل حــار مــن ابتــكار المطعــم،   

فاصوليــاء، باذنجان

55 دجــاج بالكاجــو     

دجــاج مقرمــش ومقلــي بالصينيــة، فليفلــة، كاجــو، فلفــل مجّفــف    

60 أرز مقلــي مــع المأكــوالت البحريــة - خــاو فــاد تــاالي   

أرز مقلــي مــع مأكــوالت بحريــة كالســيكية مــع بيــض ، بروكلــي    

تايالنــدي ، جزر ، بصل أخضر

60 روبيــان مــع نودلــز ا�رز     

 نودلــز أرز مقلــي، روبيان، فول ســوداني مكّســر، صلصة تمرالدين

 40 مزيــج ا�رز والمانجــو     

مزيــج أرز بالمانجــو مــع كريمة جوز الهند


