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Appetizers
المقبالت

Grape Leaves

Kaprun Eggplant

Buffalo Chicken Wings

Fries

Flip Potato

KWD 3.000

KWD 2.500

KWD 2.500

KWD 1.500

KWD 2.500

Ingredients: Leaves with pomegranate 
molasses or with lemon.

Ingredients: Fried eggplant pieces with 
yogurt and crunchy Arabic bread, with
our special mixture, you can add chicken.

Ingredients: Homemade chicken wings 
served with spicy buffalo sauce.

Ingredients: Crispy French fries.

Ingredients: Golden stick fries,
topped with mushroom sauce,
mix cheese and jalapenos.

Customer Choice: Lemon or pomagranate.

Customer Choice: Normal or chicken

Customer Choice: Original, sweet or curly

ورق عنب

باذنجان كابرون

أجنحة دجاج البافلو

البطاط المقلي

فليب بوتيتو

المحتويات: ورق عنب بدبس الرمان  او
بالليمون

المحتويات: قطع الباذنجان المقلية   مع الروب 
والخبز العربي المقرمش بخلطتنا

الخاصة  يمكن اضافة الدجاج

المحتويات: أجنحة دجاج محضرة على الطريقة 
المنزلية تقدم مع صوص البافلو الحارة

المحتويات: البطاطا المقلية  المقرمش

المحتويات: أصابع البطاطا الذهبية
ويعلوها صوص الفطر مع الجبن



Appetizers
المقبالت

Three In One 

Edamame

Super Crispy Chicken

Buffalo Shrimps

Mama Shrimp

KWD 2.500

KWD 2.250

KWD 3.500

KWD 3.750

KWD 3.250

Ingredients: Three pieces of jalapeno 
cheese, mozzarella stick and onion ring 
served with barbeque mayonnaise.

Ingredients: Edamame cooked with 
special hot spices or salt and sauteed
with us served with cocktail sauce

Ingredients: Four pieces of crunchy 
breaded chicken with a special mixture 
served with special sauce and fries.

Ingredients: Breaded shrimp with
hot sauce, served with ranch sauce
and fried potatoes

Ingredients: Deep fried fresh shrimps 
batter mixed with flour served with 
homemade crackling sauce

Customer Choice: Mozzarella Stick, 
jalapeno cheese, loop onion or Mix Plater

Customer Choice: Salt or spicy

Customer Choice: Normal or spicy

Customer Choice: Normal or spicy

ثالثة في واحد

ادامامي

سوبر كرسبي تشيكن

روبيان بافلو

ماما شرمب

المحتويات: ثالثة قطع من الجبن المحشوة 
بعناية بشرائح الهالبينو الحارة مع ثالث

قطع من اصابع الموزاريال او الدائري وحلقات 
البصل تقدم مع صلصة الباربيكيو

المحتويات: ادامامي المطبوخة بالتوابل الحارة 
الخاصة  أو الملح والسوتية تقدم مع صوص 

الكوكتيل 

المحتويات:   اربع قطع من الدجاج المقرمش 
بالبقسماط بخلطة خاصة يقدم مع

صوص خاص والفرايز

المحتويات: روبيان بالبقسماط مع
الصوص الحار يقدم مع الرانش صوص 

والبطاطس المقليه

المحتويات: روبيان طازج مقلي بعناية على 
الطريقة المنزلية ويقدم مع صوص

كريكلينج الحار او العادي



Appetizers
المقبالت

Mozzarella Balls

Pop Salad

Goat Cheese & Spinach Salad

Rocca Salad

Caesar Salad

KWD 2.250

KWD 3.000

KWD 3.500

KWD 3.000

KWD 3.000

Ingredients: Crispy homemade balls 
stuffed with our homemade recipe
served with cocktail sauce.

Ingredients: Kale lettuce, baby spinach, 
almond, strawberry, chia seeds
dry cranberry and ricotta cheese,
mixed with balsamic honey dressing.

Ingredients: Fresh Holland baby spinach, 
goat cheese, sliced fresh mushrooms 
served with balsamic vinegar & goat 
cheese sauce.                                                            

Ingredients: Fresh Rocca, black olive, 
sliced fresh mushrooms, cherry tomato, 
3 type of cheese served with balsamic 
vinegar & olive oil .                                               

Ingredients: Fresh iceberg lettuce,
fresh tomato, grilled chicken, parmesan 
cheese & all mixed with our homemade 
Caesar dressing .

Customer Choice: Chicken or shrimp 

كرات الموزاريال

سلطة البوب

سلطة الماعز والسبانخ

سلطة روكا

سلطة سيزر

المحتويات: كرات جبنة الموزاريال
المقرمشة مغطاه بفتات الخبز تقدم

مع صوص الكوكتيل

المحتويات: خس كالي ، سبانخ صغير ، لوز ، 
فراولة ، بذور الشيا ، توت بري جاف وجبن

ريكوتا ، ممزوج بصلصة عسل البلسميك.

المحتويات:  سلطة السبانخ وجبنة
الماعز مع الفطر الطازج تقدم مع الخل

البلسمك وصوص الجبنة 

المحتويات: الجرجير الطازج ، الزيتون االسود، 
شيري توميتو ، ثالث انواع من االجبان ، خل 

البلسمك ، زيت الزيتون 

المحتويات: سلطة القيصر بالدجاج  او
الشرمب الخس االخضر الطازج، طماطم ،
شرائح الدجاج المشوي ، جبنة البارميزان،

صوص السيزر 



Appetizers
المقبالت

Creamy Soup

Lentil Soup

KWD 1.950

KWD 1.750

Ingredients: Creamy soup served with 
chicken cubes and crosti bread or
slices of mushrooms and crosti bread

Ingredients: Blended  lentil dal soup with 
secret spices.

Customer Choice: Mushroom or chicken

شوربة كريمة

شوربة العدس

المحتويات: شوربة الكريمة  من اختيارك
تقدم مع قطع الدجاج المشوي والخبز

او شرائح الفطر الطازج والخبز

المحتويات: شوربة العدس مع التوابل السرية 



Sandwiches & Main Dishes
األطباق الرئيسية  و سندويشات



Sandwiches & Main Dishes
األطباق الرئيسية  و سندويشات

 Shrimpo Burger

Pop Burger

Double Cheeseburger

Steak Burger

Rib Smoke Burger

KWD 3.500

KWD 3.950

KWD 3.750

KWD 4.500

KWD 4.500

Ingredients: Homemade burger stuffed 
with deep fried shrimps dip with mama 
sauce, lettuce, served with french fries

Ingredients: Homemade burger stuffed 
with beef patties lettuce, slice tomato, 
caramelized onion, mushroom,
cheddar cheese and mayonnaise served 
with French fries

Ingredients: Homemade burger 
stuffed with double beef pattice, 
mayonnaise,chedar cheese and slices 
tomato served with french fries.

Ingredients: Homemade burger stuffed 
with beef strips, bellpepper,
musroom and cheese with french fries.

Ingredients: Cooked ribs, caramelized 
onion, mushroom,cheddar cheese, 
barbeque and mayonnaise served with 
french fries

شريمبو برجر

بوب برجر لحم

 دبل تشيز برجر

ستيك برجر

ريب سموك برجر

المحتويات: بيرغر الروبيان المعد على
طريقة ماما شرمب يقدم مع البطاطا

المقلية 

المحتويات: برجر محلي الصنع محشو
بقطع لحم بقري خس ، شريحة طماطم ،

بصل مكرمل ، مشروم ، جبنة شيدر ومايونيز 
يقدم مع بطاطس مقلية

المحتويات: شريحتين من بيرغر اللحم
اللذيذه مغطاه بجبنة التشدر مع شرائح

البندورة وتقدم مع البطاطا المقلية 

المحتويات: برجر محلي الصنع محشو شرائح 
لحم بقري ، فلفل ألوان ، مشروم وجبنة مع 

بطاطا مقلية.

المحتويات: برجر مع البصل والمشروم
وجبنة التشيدر وصوص الباربيكيو

والمايونيز تقدم مع البطاطا المقلية



Sandwiches & Main Dishes
األطباق الرئيسية  و سندويشات

Puripop

Beef Pollopoop

Chicken Pollopoop

Crispy Chicken Burger

Cheeky Chicken Burger  

KWD 3.500

KWD 3.500

KWD 3.500

KWD 3.250

KWD 3.000

Ingredients: Pieces of crunchy chicken 
with lettuce, cheese, mayonnaise and 
special sauce served in puri or chapati 
bread with french fries.

Ingredients: Pieces of fresh meat steak 
with pieces of vegetables,
mozzarella cheese and special sauce
with french fries

Ingredients: Pieces of fresh chicken steak 
with pieces of vegetables, mozzarella 
cheese and special sauce with
french fries

Ingredients: Crispy chicken burger with 
lettuce slices, cheddar cheese and 
mayonnaise served with french fries.

Ingredients: Homemade burger stuffed 
with chicken pattice, slices tomato, 
lettuce, pickel cucumber and cheddar 
cheese served with french fries.

Customer Choice: Puri or Paratha

Customer Choice: Puri or French bread

Customer Choice: Puri or French bread

بوري بوب

بيف بولو بوب

تشيكن بولو بوب

 كرسبي تشيكن برجر

تشيكي تشيكن برجر

المحتويات: قطع من الدجاج المقرمش
مع الخس والجبن والمايونيز والصوص الخاص 

يقدم في خبز البوري  أو خبز الشباتي مع 
البطاطس المقلية

المحتويات: قطع من ستيك اللحم الطازج مع 
قطع من الخضروات و جبنة الموزيريال و صوص 

خاص  مع البطاطس المقلية 

المحتويات: قطع من ستيك الدجاج الطازج مع 
قطع من الخضروات و جبنة الموزيريال و صوص 

خاص  مع البطاطس المقلية 

المحتويات: شريحة برجر الدجاج المقرمشة مع 
شرائح الخس والجبن الشيدر والمايونيز

تقدم مع البطاطا المقلية.

المحتويات: شريحة برجر الدجاج اللذيذة محضر 
على الطريقة المنزلية مع شرائح الطماطم 

والخس والخيار المخلل والجبن الشيدر تقدم مع 
البطاطا المقلية.



Sandwiches & Main Dishes
األطباق الرئيسية  و سندويشات

Sliders

Cheese Kofta

KWD 3.500

KWD 3.900

Ingredients: Sliders with lettuce, cheese, 
tomato and special sauce served with 
french fries

Ingredients: Minced beef meat mixed
with onion parsley, saffron, and stuffed
in mozzarella, cheddar cheese,
served with fries .

Customer Choice: Beef, chicken,shrimp
or mix

ساليدرز

كفتة بالجبنة التشدير

المحتويات: ساليدر دجاج ساليدر لحم
و ساليدر روبيان  مع الخس والجبن والطماطم 

وصوص خاص يقدم مع البطاطس المقلية

المحتويات: لحم بقري مفروم ممزوج بالبصل 
والبقدونس والزعفران ومحشو بجبنة الموزاريال 

وجبنة الشيدر تقدم مع البطاطا المقلية.



Main Dishes
األطباق الرئيسية

Cheesy Loop Steak

Molten Ribs

KWD 6.500

KWD 6.500

Ingredients: Tenderloin beef  stuffed with 
cheese topped cream mushroom sauce  
and served with vegtable, mash potato.

Ingredients: Beef ribs served with 
mushroom sauce and vegetables
broccoli, carrot and beans.

Customer Choice: Mushroom sauce  Or 
BBQ sauce

شريحة لحم بالجبن

مولتن ريبس

المحتويات: شريحة لحم  محشوة بالجبن
يعلوها صوص كريم الفطر تقدم مع الخضار 

والبطاطا المهروسة .

المحتويات: لشريحة لحم تقدم مع الخضروات 
والقرنبيط والجزر والفاصولياء وصوص الفطر 

Grilled Lamb Chops

Mongolian Beef

Chicken Cheese Steak

KWD 5.000

KWD 5.000

KWD 4.750

Ingredients: Five pcs of lamb chops 
marinated with salt, pepper, and
grenadine molasses, served with fries.                                                                                                 

Ingredients: Slice beef cooked with
Bell peppers, spring onion,
mongolian sauce and rice

Ingredients: Chicken stuffed with cheese 
topped cream mushroom sauce and 
served with fries.

قطع لحم مشوية

لحوم البقر المنغولية

ستيك دجاج بالجبن

المحتويات:   ودبس الرمان تقدم مع البطاطة
و 5 قطع من الريش المتبله بالملح بالبهارات

المحتويات: شرائح اللحم مع البصل تقدم مع 
صوص المنغوليان 

المحتويات: قطع الدجاج المحشو
بالجبن يعلوها صوص المشروم تقدم مع 

البطاطا المقلية 



Pizza & Pasta
بيتزا وباستا



Pizza & Pasta
بيتزا وباستا

Penne Pink Pasta

Alfredo Pasta

Penne Cajun

Lasagna

Spaghetti Bolognaise

KWD 3.500

KWD 3.500

KWD 3.500

KWD 3.500

KWD 3.500

Ingredients: Penne pasta cooked with 
chicken, pink sauce, mushrooms and 
topped with parmesan cheese.

Ingredients: Cooked with chicken, white 
sauce, mushrooms and topped with 
parmesan cheese.

Ingredients: Pasta served with white 
sauce, mixed peppers celery,
cajun spicy, chicken and topped with 
parmesan cheese

Ingredients: Layers of lasagna pasta
beef bolognas, bechamal sauce, 
mozzarala cheese, parmesan cheese and 
baked  in the oven.

Ingredients: Spaghetti  Pasta cooked
with beef bolognas sauce and
topped with parmesan cheese

Customer Choice: Chicken or shrimp

Customer Choice: Penne,Fettuccine or  
Mixed

بيني بينك باستا

الفريدو باستا

بيني كوجن

الزانيا

سباجيتي بولونيز

المحتويات: معكرونة مطبوخة مع الدجاج، 
صلصة وردية  والفطر يعلوها جبنة

البارميزان

المحتويات:   تقدم مع قطع الدجاج
وصوص الكريمة البيضاء وفلفل

يعلوها جبنة البارميزان 

المحتويات: تقدم مع قطع الدجاج وصوص 
الكريمة البيضاء وفلفل الحلو والكرفس

يعلوها جبنة البارميزان 

المحتويات: شرائح االزانيا تطبخ بالفرن
وتقدم مع اللحم المفروم وصوص البشاميل 

وجنة الموزاريال وجبنة البارميزان 

المحتويات: سباجيتي باستا تطبخ
وتقدم مع اللحم وصوص البولينيز

تعلوها جبنة البارميزان 



Pizza & Pasta
بيتزا وباستا

Thai Noodles

Pizza Margarita

Pizza Pepperoni

Explosion Pizza

Pizza Vegetable

KWD 3.750

KWD 3.000

KWD 3.500

KWD 4.000

KWD 3.250

Ingredients: Bell pepper, beef strips, 
portabello mushroom, carrot, sesame oil, 
sesame seeds ,baby spinach, and spring 
onion, white onion mix with thai rice 
noodles

Ingredients: Wheat-based dough topped 
special sauce, mozzarella cheese, 
oregano, olive oil,  basil leaves
and  baked in oven.

Ingredients: Wheat-based dough topped 
with special sauce, mozzarella cheese, 
pepperoni slice  and  baked in oven.

Ingredients: Wheat-based dough topped 
with special sauce, mozzarella cheese, 
chicken, beef, pepperoni, mixed bell 
pepper 

Ingredients: wheat-based dough topped 
with special sauce, mozzarella cheese, 
mushroom, mix bell pepper, black olives, 
cheery tomato and baked in oven.

Customer Choice: chicken, beef or Vegetable 

نودلز تايالندية

بيتزا مارجريتا

بيتزا بيبروني

اكسبلوشن بيتزا

بيتزا خضار

المحتويات: النودلز التايلندي بشرائح اللحم 
والخضروات والفطر وزيت السمسم المطهي 

على طريقتنا الخاصة 

المحتويات:   عجينة من القمح تعلوها الصلصة 
الخاصة ، جبنة موزاريال ، زعتر ، زيت زيتون ، أوراق 

ريحان ، مخبوزة في الفرن.

المحتويات: عجينة قمح مغطاة بالصوص
الخاص ، جبنة موزاريال ، شريحة

بيبروني و مخبوزة بالفرن.

المحتويات: عجينة قمح مغطاة
بالصوص الخاص ، جبنة موزاريال ، دجاج ، لحم 

بقري ، بيبروني ، فلفل حلو مشكل

المحتويات: عجينة قمح مغطاة بصلصة خاصة 
، جبنة موزاريال ، مشروم ، فلفل حلو مشكل ، 

زيتون أسود ، طماطم كرزية مخبوزة بالفرن.



Main & Traditional Dishes
أطباق رئيسية و تقليدية



Main & Traditional Dishes
أطباق رئيسية و تقليدية

Biryani Vegetable

Biryani Chicken

Biryani Shrimp

Biryani Lamb

Machboos Chicken

KWD 3.000

KWD 4.000

KWD 5.000

KWD 4.500

KWD 3.750

Ingredients: Vegetables (carrot,
green beans, potato and green peas)
with biryani rice and flavored with our 
secret recipes.

Ingredients: Boneless chicken leg pieces 
cooked with biryani rice with our
delicious spices.

Ingredients: 6 Pieces of Shrimps cooked 
with biryani rice and flavoured with our 
secret recepies.

Ingredients: Fresh Boneless lamb cooked 
with biryani rice and our secret spices.

Ingredients: Traditionally made 
with chicken and rice, with a wide-range 
of assorted flavored spices, served with 
daqoos sauce red and green pickles.

برياني خضار

برياني دجاج

روبيان برياني

برياني لحم

مجبوس دجاج

المحتويات: أرز مطبوخ بالبخار مع الخضار
)الجزر والفاصوليا الخضراء والقرنبيط، والفطر 

األبيض، الثوم مع زيت الزيتون(

المحتويات: قطع دجاج بدون عظم يطبخ
مع رز البرياني مع خلطة بهارات لذيذة 

المحتويات: 6  قطع روبيان يطبخ مع
رز البرياني مع خلطة بهارات لذيذة 

المحتويات: قطع لحم بدون عظم يطبخ مع رز 
البرياني مع خلطة بهارات لذيذة 

المحتويات:   تطبخ بطريقة تقليديه مع الدجاج 
واألرز ، مع مجموعة كبيرة من التوابل المنكهة 

، تقدم مع صوص الدقوس األحمر والمخلالت 
الخضراء.



Main & Traditional Dishes
أطباق رئيسية و تقليدية

Momawash

Machboos Lamb

Rice

KWD 3.750

KWD 5.000

KWD 1.500

Ingredients: Dry or Soft shrimps cooked 
with rice mixed special recipe & served 
with pickle

Ingredients: Ttraditionally made with
lamb and rice, with a wide-range of 
assorted flavored spices, served with 
daqoos sauce red and green pickles.

موموش

مجبوس لحم

أرز

المحتويات: روبيان يابس او طري
مطبوخ بخلطة خاصة و يقدم مع المخلل 

المحتويات: محضرة تقليديا من لحم الضأن 
واألرز ، مع مجموعة كبيرة من التوابل المنكهة 

المتنوعة ، تقدم مع صوص دقوس
المخلل األحمر واألخضر

Customer Choice: Dry or soft

Customer Choice: Saffron, white or biriyani



Side Dishes
األطباق الجانبية



Side Dishes
األطباق الجانبية

Butter Chicken

Makhani Gravy

Marak Bamyah

Raita

Mashed Potatoes

KWD 3.500

KWD 2.000

KWD 3.000

KWD 1.350

KWD 1.500

Ingredients: Boneless chicken mixed
with tomato and cashewnut gravy.

Ingredients: A delicious mixture of 
cashewnut and tomato gravy.

Ingredients: Okra and lamb cooked with 
mixture of delicious secret spices.

Ingredients: Yogurt mixed with tomato, 
cucumber, salt, chili powder, garnish with 
mint or wihout chili

Ingredients: Boiled potato mixed with 
butter, cream and salt.

بتر تشيكن

مرق مخاني

مرق بامية

رايتا

بطاطا مهروسة

المحتويات: دجاج بدون عظم مخلوط مع مرق 
الطماطم وجوز الكاجو

المحتويات: مزيج لذيذ من الكاجو و مرق 
الطماطم 

المحتويات: مرق البامية واللحم يطبخ
مع خليط من التوابل الخاصة بنا

المحتويات: لبن مع قطع الطماطم والكمون 
والخيار ونعنع يقدم حار او عادي

المحتويات: البطاطس المهروسة مع الزبدة 
والقشطة والملح

Customer Choice: Plain or spicy



Side Dishes
األطباق الجانبية

Roti Bread

KWD 1.000

Ingredients: Roti Bread

خبز روتي

المحتويات: خبز الروتي الخاص بنا ذو الطعم 
الهندي االصيل



Kids Meal
وجبة اطفال



Kids Meal
وجبة اطفال

Chicken Nuggets

Cheese Burger

Chicken Burger

Sliders

KWD 1.750

KWD 1.750

KWD 1.750

KWD 2.250

Ingredients: Home made coated chicken 
deep fried served with french fries and 
orange juice.

Ingredients: Homemade burger stuffed 
with beef pattice,mayonnaise and
cheddar cheese served with french fries.

Ingredients: Homemade chicken burger 
stuffed with beef pattice,mayonnaise
and cheddar cheese served with
french fries.

Ingredients:  Two pices of beef or
chicken slider or mix with tomatoes, 
lettuce, special sauce, cheddar

ناجتس دجاج 

تشيز برجر

تشيكن برجر

ساليدرز

المحتويات: قطع الدجاج محضرة على الطريقة 
المنزلية تقدم مع البطاطا الذهبية وعصير 

البرتقال

المحتويات: شريحة بيرغر اللذيذة محضر على 
الطريقة المنزلية مع المايونيز وجبن التشيدر 

تقدم مع البطاطا المقلية.

المحتويات: شريحة دجاج  اللذيذة محضر على 
الطريقة المنزلية مع المايونيز وجبن التشيدر 

تقدم مع البطاطا المقلية.

المحتويات:  قطعتين من ساليدر لحم
او دجاج او مكس  مع طماطم ،خس ،صوص 

خاص،تشدر

Customer Choice: chicken or beef or mix



 Soft drinks 
المشروبات الغازيه



 Soft drinks 
المشروبات الغازيه

Soft Drinks

Sparkling Water

Mineral Water (Large) Mineral Water (Small)

KWD 0.750

KWD 1.000

KWD 1.250 KWD 0.750

Ingredients: Arreated drinks.

Ingredients: Natural arreated water.

مشروب غازي

مياة فوارة

مياة معدنية )كبير( مياة معدنية )صغير(

المحتويات: مشروبات غازية 

المحتويات: مياه غازية طبيعية 

Customer Choice: Mirinda, Pepsi, 7 Up,
Diet Pepsi or Diet 7 Up



Cold Drinks
المشروبات الباردة



Cold Drinks
المشروبات الباردة

Pop A Loop Cocktail

Oreo Shake

Mojito

Cranberry Passion

Pineapple Curaco

KWD 1.950

KWD 1.950

KWD 1.950

KWD 1.950

KWD 1.950

Ingredients: Vanilla ice cream,
mango pulp, strawberry syrup, and 
strawberry fresh blended together to 
complete our signiture cocktail.

Ingredients: Vanilla ice cream, Oreo 
cookie, Banana and sugar syrup blended 
together.

Ingredients: Limewedges, ginger, 
mintleaves, lemon juice and 7 up stir 
together garnish with cinnamon stick
and sprinkle mint leaves.

Ingredients: Raspberry muddled with 
sugar add raspberry syrup,
cranberry juice and lemon juice.

Ingredients: Lemon juice, ttblue curaco 
topped up with pineapple juice.

كوكتيل بوب لوب

اوريو شيك

موهيتو 

التوت البري 

أناناس كوراكاو

المحتويات: آيس كريم الفانيليا، لب المانجو، 
شراب الفراولة، والفراولة الطازجة المخلوطة

معا إلكمال كوكتيل بوب الوب .

المحتويات: آيس كريم الفانيليا، بسكويت
اوريو والموز وشراب السكر المخلوطة معا.

المحتويات: زنجبيل واوراق نعناع وعصير
الليمون مع السيفن اب تحرك مع عود القرفة 

وترش عليه اوراق النعناع 

المحتويات: يخلط التوت مع السكر يضاف
شراب التوت، عصير التوت البري

وعصير الليمون

المحتويات: عصير الليمون، يعلو
الكوراكاو األزرق مع عصير األناناس

Customer Choice: Lemon, strawberry
raspberry or blue



Cold Drinks
المشروبات الباردة

Pineapple Loop

Laban With Mint

Vimto

Lemon Juice With  Mint

Orange Juice

KWD 1.950

KWD 1.250

KWD 1.500

KWD 1.500

KWD 1.500

Ingredients: Fresh pineaaple,mint and 
sugar muddle together add lemon juice, 
mojito syrup and  pineapple juice.

Ingredients: Laban,Mint,Salt and Ice 
blended together.

Ingredients: Vimto

Ingredients: Lemon juice, fresh mint,
sugar syrup and water blended together.

Ingredients: Fresh orange juice.

عصير االناناس

لبن بالنعناع

فيمتو

عصير الليمون مع النعناع

عصير البرتقال

المحتويات: يخلط األناناس الطازج والنعناع 
والسكر  معا ويضاف الىعصير الليمون

وشراب موخيتو وعصير األناناس

المحتويات: لبن، النعناع، الملح والثلج
المخلوطة معا

المحتويات: فيمتو

المحتويات: عصير الليمون والنعناع
الطازج مع شراب السكر والمياه مخلوطة معا.

المحتويات: عصير برتقال طازج 



Cold Drinks
المشروبات الباردة

Mango Juice

KWD 1.500

Ingredients: Mango pulp, sugar, ice & 
water blended together.

عصير مانجو

المحتويات: عصير المانجو الطبيعي 



Hot Drinks
المشروبات الساخنة



Hot Drinks
المشروبات الساخنة

Cappuccino

Latte

Espresso Single

 Coffee

Espresso Double

Arabic Coffee

KWD 1.250

KWD 1.500

KWD 1.000 KWD 1.250

KWD 1.250

KWD 2.650

كابتشينو

التيه

اسبريسو سنغل دبل اسبريسو

القهوة  

القهوة العربية

Customer Choice: Spanish, Caramel, 
Vanila 

HOT OR COLD

Customer Choice: Turkish Coffee,
French or American



Hot Drinks
المشروبات الساخنة

Hot Chocolate

Black Tea

White Chocolate Mocha

Milk

KWD 1.500

KWD 1.250

KWD 1.500

KWD 1.250

هوت شوكليت 

شاي أسود

وايت شوكلت موكا

حليب

Customer Choice: Saffron, mint
or normal 

Customer Choice: Hot or cold

Customer Choice: Saffron or cardamom



Desserts
الحلويات



Pudding 

Cheesecake

Molten Cake

Chocolate Fondue

Mix Fruit 

KWD 2.500

KWD 2.750

KWD 2.000

KWD 2.250

KWD 2.500

Ingredients: Bread dipped in milk, cream 
and baked topped with nutella chocolate 
or lotus or cornflakes strawberry and 
sprinkle of digestive biscuit crumbs.

Ingredients: Philadelphia cheese cake 
topped with fresh strawberry and 
strawberry toppings or lotus biscuit .

Ingredients: Chocolate cake with warm 
melted chocolate in the center flowing 
through the middle stuffed with
vanilla ice cream on the top

Ingredients: Slices of strawberry, banana, 
marshmellow or cake served with
hot nutella chocolate sauce.

Ingredients: Cut fruits of pinapple,
banana, water melon, strawberry and 
grapes served together.

بودنغ

تشيز كيك

مولتن كيك 

شوكاالته فوندو

سلطة فواكه مشكلة

المحتويات: خبز مغموس بالحليب والكريما 
مخبوز ويعلوه شوكوالته نوتيال وفتات

بسكويت الدايجستيف  او مع لوتس او 
كورنفلكس

المحتويات: فطيرة جبن فيالدلفيا يعلوها
طبقة فراولة ةفراولة طازجه  او مع

بسكويت الوتس

المحتويات: كيك الشيكوالته الدافئ محشو 
بالشكوالته السائحه يقدم مع

ايسكريم الفانيال

المحتويات: شرائح الفراولة، الموز والمارشميلو
او الكيك تقدم مع صلصة شوكوال

النوتيال الحارة .

المحتويات: قطع الفواكه من األناناس والموز 
والبطيخ والفراولة والعنب مقطعه معا 

Customer Choice: Nutella chocolate,
Lotus or cornflakes strawberry

Customer Choice: Strawberry or lotus

Desserts
الحلويات



Desserts
الحلويات

Chocolate Brownie Oreo

Lotus Lava Cake

Saffron Rich Cake

Birthday Chocolate Cake

Crepe

KWD 2.500

KWD 2.500

KWD 2.950

KWD 6.000

KWD 2.750

Ingredients: Delicious chocolate brownie 
mixed with oreo biscuit served with
vanilla ice cream on the side

Ingredients: Delicious lotus flower lava 
cake served with ice cream

Ingredients: Creamy layers lathered with 
rich milk and saffron.

Ingredients: 3pcs of chocolate cake 
topped with 3 scoops of vanilla ice-cream 
and fresh strawberry slice

Ingredients: Crepe stuffed with banana
or strawberry served with ice cream

شوكوالتة براوني أوريو

الفا لوتس  كيك

كعكة غنية بالزعفران

كعكة العيد ميالد

كريب

المحتويات: كعكة الشوكوالته اللذيذه
مختلطة مع بسكويت االوريو تقدم مع اآليس 

كريم على الجانب

المحتويات: كيكة اللوتس اللذيذه تقدم مع 
االيس كريم

المحتويات: طبقات كريمية متناثرة بالحليب 
الغني والزعفران.

المحتويات: ثالث قطع من كيك الشوكوال
يعلوها ثالث قطع من ايس كريم الفانيال

وقطع الفراوله

المحتويات: كريب محشوة بالموز أو
الفراولة التي تقدم مع اآليس كريم

Customer Choice: Nutella or Pistachio



Barbeque Box باربيكيو  بوكس

KWD 11.000

    Pieces of burger
    Pieces of burger bun
    Pieces of fresh lettuce
    Pieces of cheddar cheese
    Pieces of fresh tomatoes
    Pieces of fresh onion
Mama sauce, ketchup, mayonnaise, pickle
6     قطع من البرجر

    قطع قطع صمون البرجر
    قطع من الخس الطازج
    قطع من جبنة التشدر

    قطع من الطماطم الطازجة
    قطع من البصل الطازج
ماما صوص كاتشب مايونيز مخلل

6



Add Ons
اضافات

KWD 0.750
KWD 0.500
KWD 0.400
KWD 0.300
KWD 0.500
KWD 0.500

Mix Cheese
Pepperoni
Vegetables
Mushroom
Beef Balls
Chicken 

جبنة

بيبروني

خضروات

فطر

كرات اللحم

تشيكن

Add`s On Pizza اضافات للبيتزا 

KWD 0.350
KWD 1.000
KWD 0.750
KWD 0.350
KWD 0.350

Cheddar Cheese
Beef  Piece
Chicken Piece
Vegetables
Mushroom

جبنة
قطعة لحم

قطعة دجاج

خضروات

فطر

Burgers & Sandwiches سندويتشات والبرجر 

KWD 0.500
KWD 0.750
KWD 0.500

KWD 0.750
KWD 0.750

KWD 1.000

Rice
Vegetables
Filling

Biryani Chicken
Shrimps

Biryani Lamp

ارز
خضروات

حشوة

دجاج للبرياني

شرمب

لحم للبرياني

Main & Traditional Dishes أطباق رئيسية و تقليدية 

KWD 0.500
KWD 0.750
KWD 0.400

KWD 0.500
KWD 0.300

Cheese
Shrimps
Vegetables

Chicken 
Mushroom

جبنة
شرمب

خضروات

تشيكن

فطر

Add`s On Pasta اضافات للباستا 



Meat sources used
مصادر اللحوم المستخدمة

Chicken Breast
صدر دجاج

Australian Lamb
صدر دجاج

Beef Tenderloin
لحم بقر

Mjboos Chicken
مجبوس دجاج

Pepperoni
بيبيروني

Shrimp
)جمبري )روبيان

Chicken Legs
ارجل الدجاج

Ground Beef
لحم مفروم

Beef Rack
ريش اللحم

UAE
اإلمارات العربية المتحدة

Australlian slaughtered in Kuwait
أسترالي  ذبح في الكويت 

USA/AFRICA
أمريكانا / أفريقي

Kuwait
الكويت

Italy
إيطالي

UAE/India 
اإلمارات العربية المتحدة / الهند

Brazil
برازيلي

USA
أمريكانا

USA
أمريكانا

Frozen
مثلج

Frozen
مثلج

Frozen
مثلج

Frozen
مثلج

Frozen
مثلج

Frozen
مثلج

Frozen
مثلج

Frozen
مثلج

Frozen
مثلج

Item Name
اسماء العناصر

Origin
البلد

Type
النوع



DIVONNE COMPLEX - ABU AL HASANIYA
Tel: +965 2227 1439

Place your orders at:

www.popaloopkw.com

www.orderpopaloop.com

https://www.instagram.com/popaloopkw/?igshid=dsals6cwbf4a
https://wa.me/96555366165?text=https%3A%2F%2Fwa.me%2F96555366165
https://www.google.com/maps/place/Pop+A+Loop/@29.2132932,48.1017866,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3fcf0af414b1eba9:0x2d12388671a37bc0!8m2!3d29.2132932!4d48.1039753
http://www.Popaloopkw.com
https://www.orderpopaloop.com/
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