


يضاف 14% ضريبة 
القيمة المضافة



DRINKS
املرشوابت



HOT DRINKS املرشوابت الساخنة

إسبرسو

Espresso
26.95

إسبرسو دوبل

Double Espresso
30.95

إسبرسو ماكياتو

Espresso Macchiato
29.95

قهوة تركي

Turkish Coffee
26.95

قهوة تركي دوبل

Double Turkish coffee
29.95

أمريكان كوفي

American Coffee
29.95

كافيه التيه

Café Latte
32.95

كابتشينو

Cappuccino
32.95

كراميل ماكياتو

Caramel Macchiato
37.95

كافيه موكا

Café Mocha
37.95



سينامون التيه

Cinnamon Latte
37.95

هوت شوكليت

Hot Chocolate
39.95

هوت سيدر

Hot Cider
28.95

شاي

Tea
27.95

شاي زردة

Zarda Tea
26.95

تشاي التيه

Chai Latte
31.95

أعشاب مصرية

Egyptian Herbs
24.95

سحلب بالمكسرات

Sahlab with nuts
33.95

 حمص الشام
Homous El Sham

24.95

كابتشينو مثلج

Iced Cappuccino
32.95

أيس تي )خوخ. توت(

Ice Tea (Peach/ Berry)
29.95

كوفي فرابيه

Coffee Frappe
44.95

فانيليا فرابيه

Vanilla Frappe
44.95

كوفي فانيليا فرابيه

Vanilla Coffee Frappe
44.95

موكا فرابيه

Mocha Frappe
44.95

كراميل فرابيه

Caramel Frappe
44.95

آيس شوكليت (شوكوالتة نوتيال مع الكريمة المخفوقة)

Ice chocolate (Chocolate Nutella with whipped cream)
45.95

ميلك شيك كالسيك

Classic Milk Shake
38.95

COLD DRINKS املرشوابت الباردة



منت شيك

Mint Shake
38.95

كراميل شيك

Caramel Shake
40.95

بلو بيري شيك (اآليس كريم مع التوت االزرق)

Blueberry Shake (Blueberry and Ice cream)
42.95

أوريو شيك (أوريو واآليس كريم والكريمة المخفوقة)

Oreo Shake (Oreo, Ice cream and whipped cream)
45.95

عصير ليمون بالنعناع

Lemonade with Mint
32.95

عصير برتقال

Orange Juice
31.95

عصير جوافة

Guava Juice
31.95

عصير فراولة

Strawberry Juice
32.95

عصير مانجو

Mango Juice
34.95

عصير فواكه الموسم

Seasonal Fruits Juice
36.95

عصير كيوي

Kiwi Juice
41.95

موخيتو

Mojito
34.95

كوكتيل الموز باللبن واآليس كريم

Banana Cocktail with Vanilla Ice Cream
39.95

 كوكتيل تياترو
عصير المانجو مع الموز وااليس كريم والكريمة المخفوقة

Teatro Cocktail with Mango, banana & Ice Cream

44.95

كوكتيل فلوريدا: مانجو وفراولة وجوافة

 Florida Cocktail with Mango, Strawberry & Guava
41.95

كوكتيل أفريكانو بالكيوي والموز والمانجو

Africano Cocktail with Kiwi, Banana & Mango
42.95

 زبادي فواكه
كوكتيل الزبادي مع المانجو والفراولة والفواكه المسكرة

Fruits Yogurt (Cocktail yogurt with mango and strawberry)

44.95

جوافة بالنعناع (الجوافة مع ورق النعناع واآليس كريم)

Guava with mint (Guava juice with mint and ice cream)
42.95

سموثزي جوافة/ برتقال

Guava/ Orange Smoothie
35.95

سموثزي فراولة/ مانجو

Strawberry/ Mango Smoothie
37.95



سموثزي ليمون بالنعناع

Lemon Mint Smoothie
35.95

كوكاكوال/ سبرايت/ فانتا

Coca Cola/ Sprite/ Fanta
24.95

شويبس جولد

Schweppes Gold
25.95

ريد ُبل

Red Bull
39.95

مياه معدنية

Mineral Water
11.95



NIGHT & DAY DISHES
أطباق الصبح والليل



بيض مزغلل على الطريقة الصعيدي

Special southern Egyptian eggs fried in butter and spices
30.95

بيض بالخضروات

 Veggie eggs
35.95

بيض بالبسطرمة

 Eggs and pastrami
38.95

بيض بالسجق الحراق

Chili sausages eggs
38.95

بيض بالبلح

Eggs and dates
35.95

فول بزيت الزيتون أو الزبدة

Ful with olive oil / raw butter & spices
28.95

فول بالفلفل األخضر والبصل والطماطم

Ful with green pepper, onion and tomato
32.95

فول بالطحينة

Ful with tahini
28.95



عدس أسود 

Black lentil
29.95

جبنة بيضاء بالجرجير والبصل األخضر والزعتر

White cheese with blended watercress & green onion
32.95

جبنة بيضاء بالبنجر والثوم وزيت الزيتون

White cheese with beet, garlic & olive oil
32.95

جبنة بيضاء بالكركم والحمص وزيت الزيتون

White cheese with hummus & olive oil
32.95

جبنة قريش بالبصل األخضر والفلفل والطماطم

Light white cheese with green onion, pepper and tomato
32.95

 كوكتيل الجبنة المطهوة في الفرن
(بلوتشيز. فيتا. موتزريلال. شيدر. تركي. شيدر أحمر)

Oven baked cheese cocktail 
(Blue cheese. Fetta. Mozzarella. Cheddar. Rumi. Red Cheddar)

51.95

فطير مشلتت مع العسل األسود

Meshaltet Pies with black honey
39.95



TEATRO DISHES
أطباق تياترو



 كشك صعيدي بالفراخ
Sothern Egyptian chicken keshk

79.95

فراخ ملفوفة بالكريمة

 Rolled chicken cream
105.95

صدور الفراخ البانية المحشوة بالسالمي والجبنة

Chicken breast stuffed with salami and cheese
89.95

لحم الماعز

Carpetto veal bram
124.95

كفتة الفريك

Farik meatballs: Traditional whole wheat kofta meatball stew
79.95

فتة الفراخ بالفلفل األلوان والبصل والطماطم

Chicken feta with colored peppers, onion and tomato
69.95

سجق بلدي بالبصل والفلفل األخضر

Sojouk with onion and green pepper bram
74.95

لحم شكمبة شرائح لحم بأعواد القرفة والبهارات

Southern Egyptian “Chakambah” meat with cinnamon and 
spices

114.95

كبد الفراخ بدبس الرمان

Chicken liver
69.95

فريك صعيدي

Farik cooked in southern Egyptian style
49.95



فريك بالكبدة

Farik with liver
59.95

مسقعة باللحمة المفرومة

Moussaka with minced beef
81.95

بامية حمراء

Okra with red sauce
49.95

ويكة حراقة

Chili Wikah
47.95

ملوخية

Mulukhiya
47.95

جميع األطباق تقدم مع األرز األبيض



APPETIZERS
املقبالت



خبز بالثوم والزبدة

Garlic Bread
34.95

زيتون مهروس بالبصل األخضر والزعتر

Black olives puree with green onion& thyme
24.95

بابا غنوج بالزعتر 

Baba Ghannouj with thyme
19.95

باذنجان عروس الصعيد بالثوم والفلفل الحار

Southern Egyptian eggplant with garlic and chili pepper
19.95

بطاطس تياترو المقلية بالثوم والكسبرة الخضراء

Teatro’s special fried potatoes with garlic & green coriander
29.95

خضار مشوي مشطشط بالزيت والليمون

Roosted chili veggies with lemon &oil
39.95

كبيبة باللحم المفروم والمكسرات والزبيب

Kobeba with minced meat, nuts  and raisin
39.95

أصابع الفراخ المقرمشة

Crispy chicken fingers
51.95

بطاطس محمرة

Pommes frites
26.95

حلقات البصل المقلية

Fried Onion Rings
32.95



SANDWICHES
ت يتشا و ند لسا ا



ساندويتش الجبنة الشيدربالسالمي والخس

Smoked salami with cheddar cheese and lettuce
49.95

ساندويتش شرائح اللحم

Meat slices sandwich
56.95

ساندويتش صدور الفراخ المقلية بشرائح الجبنة

Fried chicken breast sandwich with cheese slices
54.95

ساندويتش شرائح الفراخ الملفوفة باللحم المفروم

Chicken slices with minced beef sandwich
58.95

ساندويتش كفتة مشوية

Grilled kofta sandwich
54.95

ساندويتش تركي مدخن بشرائح الجبنة الشيدر

Cheese smoked turkey sandwich
49.95

ساندويتش كبدة اسكندراني 

Liver sandwich
39.95



ساندويتش ماكريل بالبصل األخضر والطماطم والفلفل

 Mackerel sandwich with green onion, tomato and pepper
61.95

ساندويتش جمبري بانيه

Shrimp sandwich
58.95

حواوشي لحم بالفلفل الحراق

Hawawchi minced meat with hot pepper
49.95

حواوشي سجق

Hawawchi Sojouk
49.95

حواوشي بسطرمة

Hawawchi Pastrami
49.95



SALADS / SOUPS
السلطات والشورابت



 سلطة الجبنة الفيتا
خس. خيار. طماطم. فلفل ألوان. زيتون أسود. جبنة فيتا. حلقات بصل

Feta cheese Salad 
Lettuce. Tomato.Colored pepper. Black olives. 

Feta cheese. Cucumbers. Onion rings

42.95

 سلطة بلدي بالزيت والليمون
طماطم. خيار. جزر. بصل. فجل. جرجير

Baladi Salad with oil and lemon 
Tomatoes. Cucumbers. Carrots. Onion. Radish. Watercress

35.95

 سلطة تونة
تونة. بصل. زيتون أسود. فلفل ألوان. خس

Tuna Salad 
Tuna. Onions. Black olives. Colored pepper. Lettuce

54.95

 سلطة تياترو
فراخ. طماطم. حلقات بصل. زيتون أسود. خس. مشروم. جبنة شيدر

Teatro’s Salad 
Chicken chunks. Tomatoes. Onion slices. 

Black olives. Lettuce. Mushroom. Cheddar cheese

53.95

شوربة عدس

Lentil Soup
39.95

شوربة فراخ بالكرات والكركم

Creamy chicken soup with leeks & turmeric
52.95

شوربة طماطم

Tomato Soup
34.95



PIZZA
البيزتا



 بيتزا تونة
تونة. فلفل ألوان. زيتون أسود. بصل. موتزريال. زعتر. بستو

Pizza tuna 
Tuna. Colored pepper. Black olives. Onion. Mozzarella. Thyme

64.95

 بيتزا فراخ باربيكيو
فراخ باربيكيو. موتزريال. بيف مدخن. زعتر

Barbecue chicken pizza 
Barbecue chicken. Mozzarella. Smoked beef. Thyme

64.95

 بيتزا خضروات
مشروم. بصل. فلفل ألوان. زيتون أسود. بروكلي. موتزريال. زعتر

Pizza vegetarian 
Mushroom. Onion. Colored pepper. Black olives. Broccoli. Mozza-

rella. Thyme

56.95

 بيتزا بسطرمة
فلفل ألوان. بسطرمة. زيتون أسود. بصل

Pizza Pastarmi 
Colored pepper. Pastrami. Black olives. Onion

64.95

 بيتزا سجق
سجق. فلفل ألوان. موتزريال. زعتر. طماطم. جبنة شيدر

Soujuk Pizza 
Soujuk. Colored pepper. Mozzarella. Thyme. Tomato. Cheddar 

Cheese

64.95

 بيتزا سبيشيال
بيف مدخن. تركي مدخن. فلفل ألوان. موتزريال. مشروم. زعتر

Special pizza 
Mushroom. Mozzarella. Colored pepper. Smoked beef. Smoked 

turkey. Thyme

64.95

 بيتزا ماكس تشيز
بلوتشيز. موتزريلال. شيدر. تركي

Max Cheese Pizza 
Blue cheese. Mozzarella. Cheddar. Rumi

64.95



PASTA
الباستا



 مكرونة بالخضروات
بنه. مشروم. فلفل ألوان. بصل. بروكلي. زيت زيتون. جبنة مبشورة

Pasta Vegetarian 
Penne. Mushroom. Colored pepper. Onion. Broccoli. Olive oil. 

Cheese grated

56.95

 مكرونة الفريدو
بنه. فراخ. بصل. مشروم. كريمة. ثوم. جبنة مبشورة.

Pasta Chicken Alfredo 
Penne. Chicken. Onion. Mushroom. Cream. Garlic. Cheese grated

82.95

 مكرونة بولونيز
سباجيتي.  لحم بقري مفروم. بصل. ثوم. طماطم. جبنة مبشورة

Pasta Bolognese 
Spaghetti. Minced Beef. Onion. Garlic. Tomato. Cheese grated

66.95

مكرونة بالبشاميل واللحم المفروم

Bashamelle with minced meat
49.95

كانيلوني باللحم المفروم

Cannelloni with minced meat49.95



TEATRO DESSERTS
حلوايت تياترو



كنافة بالجبنة والكريمة

Konafa with cheese & cream
51.95

قرع عسلي بالمكسرات

Pumpkin with nuts
43.95

أم علي

Dried dough, smothered in sweet creamy milk and nuts
53.95

كسكسي باللبن والمكسرات

Couscous with milk & nuts
42.95

بليلة

Belilah: Wheat grains with milk and nuts
36.95

أرز باللبن والمكسرات

Rice pudding with nuts
38.95

بطاطا بالكراميل

Caramelized sweet potato
41.95

بروفيترول

Profiterole
44.95

كريب نوتيال بالمكسرات

Crepe nutella with nuts
44.95

وافل قرفة باأليس كريم

Cinnamon waffle with Ice Cream
39.95

وافل نوتيال باأليس كريم

Nutella wafflewith Ice Cream
44.95





ــكندرية كل الجاليـــري ــرو إس ــري تيات ــي جالي ــا ف ــوا بزيارتن تفضل
يــوم عــدا الثالثــاء مــن الســاعة ٢ ظهــًرا حتــى 1٠ مســاًء



ــا الفنــي والثقافــي مــن خــال  تعرفــوا أكثــر علــى برنامجن

Teatro.Basement   ــكندرية ــرو إس ــدروم تيات ــة ب صفح



25 Fouad St., Raml Station, Alexandria, Egypt 
+2 03 390 1336   /   +2 03 390 1339   /   +2 012 021 62110 
      Teatro.Eskendria.Official           TeatroEskendria


