
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes. 
والضرائب الدرهم اإلماراتي" وتشمل جميع رسوم الخدمات المطبقة والرسوم المحليةبجميع األسعار "  

 
 

 

Appetizers 
  

 

 

 

 

 

 

 
Crispy Pork Ears 55 (This dish contains pork) (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 55المقرمشة  الخنزير ذانآ  

Kilawin Tenga ng Baboy 45 (This dish contains pork) 

Marinated crispy pork ears in chili vinegar 

   (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 45 بابوي نغ تينغا كيالوين

آذان الخنزير المقرمشة و المنقوعة بالخل والفلفل الحار

Lumpiang Shanghai 45 (This dish contains pork) 

Pork spring rolls served with sweet and chili dip 

 

   (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 45 شانغهاي المبيانغ

 حلوة صلصة مع الخنزير بلحم محشوة الربيع لفائف

    

Tokwa’t Baboy 55 (This dish contains pork) 

Tofu and pork in a spicy vinaigrette dressing 

 

    (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 55توكوات بابوي  

 بالبهارات فينجريت صلصة في خنزير ولخم توفو

 

Sinuglaw 55 (This dish contains pork) 

Pork, tuna and cucumber in spicy vinegar  

   (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 55سينوجلو 

 بالتوابل خل صلصة في وخيار وتونة الخنزير لحم

 

Chicharon Bulaklak 75 (This dish contains pork) 

Pulutan dish served with chili vinegar sauce 

   (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 75 شيكارون بوالكلك
 طبق بولوتان الفلبيني الشعبي يقدم مع صلصلة خل بالشطة
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Soups الشوربات 

  

 

    

Sinigang na Baboy 55 (This dish contains pork) 

Tangy pork cube tamarind soup served with long 

beans, eggplant, radish and lettuce 

   (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 55   بابوي نا سينيجانغ

  وخس فجل باذنجان، ة،طويل فاصولياء مع تقدم المملحة الخنزير لحم مكعبات شوربة

Lapaz Batchoy 40 (This dish contains pork) 

Iloilo city famous soup best-served piping hot 

 

    (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 40 باز باتشويال

جدا   ساخنا   اللذيذ و الشهير ايلويلو مدينة حساء  

 

 

Main Courses الرئيسية األطباق  

 

 

Nilagang Baboy 55 (This dish contains pork) 

Boiled pork belly with cabbage & potato  

   (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 55 بابواي نيالجانج

 أمعاء خنزير مسلوقة مع الكرنب والبطاطا

 

Inihaw na Liempo 75 (This dish contains pork)  
Marinated grilled pork belly 

   (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا)  75  ليمبو نا اينيهاو

المخلل و المشوي الخنزير كرشة

    

Dinakdakan 70 (This dish contains pork) 

Ilocano pig innards spicy dish 

    (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا)   70 ديناكداكان

الحارة الخنزير أحشاء من المكون و ايلكانو من آخر مشهور طبق  

 

Sisig Bagnet 75  (This dish contains pork) 

Crispy diced pork belly topped with egg 

    (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا)   75 باغنيت سيسيغ

 بالبيض المغطى و المقرمش الخنزير كرشة مكعبات

 
Sisig 75  (This dish contains pork) 

Spicy pork innards served in a sizzling plate 

    (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا)  75 سيسيج

    ساخن طبق في تقدم الحارة بالبهارات خنزير أمعاء

 

Crispy Pata 120 (This dish contains pork) 

Crispy fried pork knuckles 

 

120 باتكريسبي     (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا)  

ومقرمشة مقلية خنزير مفاصل  
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Lechon Kawali 70 (This dish contains pork) 

Deep-fried pork cutlets 

  

    (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 70ليتشون كاوالي 

مقلية خنزير لحم شرائح  

  

Binagoongan Baboy 70 (This dish contains pork)                      

Pork cubes cooked in anchovy sauce 

70 بابوي بيناغونغان    (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا)   
أنشوجة صلصة في مطبوخة خنزير لحم مكعبات  

   

Dinuguan 70 (This dish contains pork) 

Pork innards and belly cooked in black pudding 

sauce 

  

    (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا)  70 دينوغوان

 سوداء صلصة في مطبوخة خنزير وكرشة أمعاء

  

Pork Humba 65 (This dish contains pork) 

Braised pork belly 

 (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 65بورك هومبا 

 هادئة نار على مطبوخة خنزير كرشة

 
Pork Adobo 65 (This dish contains pork) 

Pork cooked with vinegar, soy sauce, black pepper, 

garlic, and laurel leaves 

  

 (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 65 أدوبو وركب

 تجربتها يجب السهلة الفليبينية األطباق

  

Menudo 65  (This dish contains pork) 

Pork cubes, liver, potatoes & bell peppers in thick 

tomato sauce 

  (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 65 مينودو ة

 طماطم صلصة في الفليفلة و البطاطا مع الخنزير كبد و لحم عباتمك

 كثيف

Upsized Bagnet 115  (This dish contains pork) 

Crispy deep fried whole pork belly 

  (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 115 الكبيرة الباغنيت 

 المقرمشة المقلية الخنزير كرشة

 

Bicol Express 70 (This dish contains pork) 

Pork belly cooked in slightly spiced coconut milk 

  (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 70 اكسبريس بيكول

  قليل   المبهر الهند جوز حليب في المطهوة الخنزير كرشة
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Vegetables الخضار 

 

Sizzling Tofu 45 (This dish contains pork)  

  

    (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 45 الساخن التوفو

Chopsuey 45 (This dish contains pork) 

Sautéed vegetables consisting of cabbage, carrots, 

baby corn, long beans, green, red, yellow pepper 

with pork cutlets 

  (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 45تشوبسوي 

 فاصولياء صغيرة، ذرة جزر، ملفوف، من مكونة محمرة خضار

 خنزير لحم وشرحات وأصفر، وأخضر أحمر فلفل طويلة،

 

Pinakbet 45 (This dish contains pork) 

Sautéed okra, bitter gourd, long beans, eggplant 

and squash with anchovy sauce  & pork cutlets 

  

 (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 45بيناكبيت 

 مع باذنجان كوسى، طويلة، فاصولياء مر، قرع محمرة، بامية

 خنزير لحم وشرحات أنشوجة صلصة

Laing 55 (This dish contains pork) 

Taro leaves and pork in spicy coconut sauce  

  

 

 (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 55لينغ 

 ةالحار بالبهارات الهند جوز صلصة في الخنزير ولحم تارو وراقأ

  

Noodles نودلز 

 

 

 

Pancit Canton or Bihon 50 (This dish contains pork) 

A choice of egg or rice noodles served with pork 

and vegetables 

  (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 50 بيهون أو كانتون بانسيت
وخضار الخنزير لحم مع تقدم البيض أو األرز نودلز من اختيارك  

  

 

Lomi 50 (This dish contains pork) 

Thick fresh egg noodles with pork liver, chicken, 

kikiam, squid balls and egg garnished with chopped 

spring onions & lemon 

(الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 50  لومي نودلز  

معكرونة نودلز البيض الطازج مع كبده الخنزيرمع 

والبيض مع شرحات الليمون والبصل  كرات الحبار  و   الدجاج

  االخضر المقطع 
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Rice األرز 

Longsilog Fried Rice 65 (This dish contains pork)  

Portion good for two 

 

    (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 65 لونغسيلوغ المقلي الرز طبق

  لشخصين تكفي كمية

  

Kalo-Kalo 20 (This dish contains pork) 

Bagoong rice 

  

 (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 20 كالو – كالو

باجونغ أرز  

  

Mixed Fried rice 35 (This dish contains pork) 

Fried rice with vegetables, shrimps, pork, and egg 

  

  (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 35 مقلي أرز تشكيلة

 وبيض خنزير، لحم روبيان، خضار، مع مقلي أرز

  

 

 

Kids Menu قائمة األطفال 

 

Spaghetti “Pinoy Style” 35  (This dish contains pork) (الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 35" الفليبينية الطريقة على" سباغيتي 

Lumpiang Shanghai 45 (This dish contains pork) 

Pork spring rolls served with sweet and chili dip and 

rice 

(الخنزير لحم على يحتوي الطبق هذا) 45  شانغهاي المبيانغ   

 سادة أرز حلوة صلصة مع الخنزير بلحم محشوة الربيع لفائف

 

 

  Lechon De Lecheرضيع خنزير - ليشي دي شونلي

 

 

Pork Belly 4 kg - 250 
Approximately 10 kg -1500 
Approximately 12 to 18 kg – 1850 

250 كجم 4 أمعاء خنزير  
درهم إماراتي 1 500 كجم 10  

كجم 12إلى   18تقريباً 1850 درهم إماراتي 

 


