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Arayes Balkonahعرايس بلكونه 
Minced lamb with onion and parsley 
topped with sesame extract and pine 
nuts served on Lebanese flatbread

لحم غنم مفروم مع بصل وبقدونس 
تعلوه خالصة الطحينة وجوز الصنوبر

 يقدم عىل الخبز اللبناين

£ 6.50

Arayesعرايس

Minced lamb with parsley, 
charcoal grilled in pita bread 
and pine nuts

لحم غنم مفروم مع البقدونس
مشوي عىل الفحم يف خبز بيتا وجوز الصنوبر

£ 6.50

Sojuk with eggsسجق مع البيض 

Armenian spiced lamb 
sausages with eggs

سجق بالتتبيلة االرمينية مع البيض
£ 7.00

 Hummus shawarmaمحص شاورما

Chickpea purée with sesame paste, 
lemon juice & an olive oil dressing, 
garlic, topped with lamb shawarma

الحمص مع الطحينة وعصري الليمون 
وزيت الزيتون والثوم مغطاة برشائح لحم الغنم

£ 6.50

 Hummus awarmaمحص قاورما

Chickpea with sesame paste, lemon juice 
& an olive oil dressing, garlic, topped with 
sliced OR dice marinated lamb Contains sesa

الحمص مع الطحينة وعصري 
الليمون وزيت الزيتون والثوم مغطاة

 برشائح لحم الغنم

£ 6.50

 Hummus snobarمحص مع الصنوبر

Hummus topped 
with roasted pine nuts

حمص مطوق بصنوبر محمص
£ 6.00

 Fattet hummusفتة محص باللنب

Layers of boiled chickpeas, toasted bread 
& crushed garlic, topped with yoghurt & pine

طبقات من الحمص املسلوق والخبز املحمص والثوم
 مغطاة باللنب الزبادي وحبوب الصنوبر 

£ 7.00

 Halloumi meshwiحلومي مشوي

Grilled OR fried halloumi cheese جبنة حلومي مشوية أو مقلية
£ 5.50

HOT MEZZE

 Sojukسجق 

Homemade Lebanese 
spicy sausages sautéed in lemon

سجق حار لبناين محيل الصنع 
مقيل بالليمون حار

£ 6.50

 Maqaneqمقانق

Homemade Lebanese mini sausages 
flambéed with butter, 
lemon & pomegranate sauce

سجق لبناين صغري محيل الصنع
مع صلصة الزبدة والليمون والرمان

£ 6.50



Kibbehالكبة
Deep fried lamb meatballs mixed 
with cracked wheat & onions, 
filled with sautéed mince meat & onions

كرات القمح املقلية
محشوه باللحم

£ 5.50

 Falafelفالفل 
Deep fried bean & 
fine herb croquettes served
with tahine sauce 

كرات الفول املطحون باالعشاب املقىل
 ويقدم مع صلصة الطحينة

£ 5.50

Foul moudamasفول مدمس
Boiled broad beans seasoned 
with garlic, lemon juice & olive oil

فول مسلوق بالثوم وعصري الليمون
 وزيت الزيتون

£ 5.50

 Batata harraبطاطا حارة
chunks potato fried with 
garlic medium hot pepper and coriander

مكعبات البطاطا املقلية مع الثوم
 والفلفل الحار والكزبرة

£ 5.50

 Chicken liverكبدة الدجاج ا ملقليه
Marinated chicken liver fried with lemon, 
& pomegranate sauce

كبد الدجاج املتبل بالصلصة
 والليمون والزبدة وصلصة الرمان

£ 6.50

 Jawanehجوانح دجاج
Charcoal grilled or fried marinated chicken 
wings served with garlic sauce

أجنحة دجاج متبل مشوية او مقلية 
تقدم مع صوص الثوم

£ 6.50

HOT MEZZE

contains chilli يحتوي عىل الفلفل الحار contains fish or shellfish اصداف ومحار واسامك contains eggs يحتوي عىل البيض contains celery يحتوي عىل الكرفس contains milk يحتوي عىل حليب

suitable for vegetarians contains glutenمناسب للنباتيني contains nutsيحتوي عىل الغلوتني contains sesameيحتوي عىل املكرسات يحتوي عىل السمسم

These symbols are a guide to the ingredients used in our dishes



Labnehلبنة
Strained yoghurt served with 
olive oil & dried thyme 
(garlic optional)

الزبادي املجهز يقدم مع زيت الزيتون 
والزعرت املجفف )اختياري مع الثوم(

£ 4.50

 Kabisكبيس
Mixed Mediterranean pickles مخلالت البحر املتوسط املختلطة

£ 4.00

GOLD MEZZE

 Moussakaمسقعة باذجنان
Baby aubergines stuffed with walnuts,herbs 
and garlic,marinated olive oil and lemon

الباذنجان املقيل مع الطامطم 
والبصل والحمص والفلفل الحلو

£ 6.00

Loubieh B’zeitلوبيه بالزيت
French green beans cooked 
with tomato, onions & olive oil

فاصوليا خرضاء فرنسية مطبوخة 
بالطامطم والبصل وزيت الزيتون

£ 5.00

Muhammaraحممرة 
Mixed Mediterranean 
spicy nuts with olive oil

مكرسات بالبهارات
 الرشق اوسطية مع زيت الزيتون

£ 7.00

 Hummusمحص
Chickpea with sesame paste 
(tahini) garlic & lemon juice

الحمص مع معجون السمسم
 )الطحينة( والثوم وعصري الليمون

£ 5.50

 Hummus Beirutyمحص بريوتي
Chickpea with hot pepper, parsley
sesame paste (tahini)
garlic & lemon juice

الحمص مع الفلفل الحار والبقدونس 
ومعجون السمسم )الطحينة( 

والثوم وعصري الليمون

£ 6.25

  Moutabal Baba Ghanoujمتبل )بابا غنوج(
rilled aubergine mixed with sesame paste
(tahini), garlic & lemon juice

باذنجان مشوى بالفرن ممزوج 
مبعجون السمسم )الطحينة(

الثوم وعصري الليمون

£ 6.25

  Wark Inab B’zeitورق عنب
Vine leaves filled with rice, tomato 
parsley, mint & onion cooked in 
lemon juice & olive oil

أوراق عنب مملوءة باألرز والطامطم 
والبقدونس والنعناع والبصل املطبوخ 

يف عصري الليمون وزيت الزيتون

£ 5.50

contains chilli يحتوي عىل الفلفل الحار contains fish or shellfish اصداف ومحار واسامك contains eggs يحتوي عىل البيض contains celery يحتوي عىل الكرفس contains milk يحتوي عىل حليب

suitable for vegetarians contains glutenمناسب للنباتيني contains nutsيحتوي عىل الغلوتني contains sesameيحتوي عىل املكرسات يحتوي عىل السمسم

These symbols are a guide to the ingredients used in our dishes



Lentil Soupشوربة العدس £ 5.25

Soup of the Dayشوربة اليوم £ 5.25

SOUPS



 Mixed grillمشاوي مشكله
Lamb cubes, chicken cubes and lamb kafta 
grilled on skewers

قطع لحم الغنم وقطع الدجاج 
وكفتة لحم الغنم املشوية عىل الفحم

£ 16.00

Lahem meshwiحلم مشوي شقف

Tender lamb cubed and grilled on skewers قطع لحم الغنم املشوية عىل الفحم
£ 15.00

Kafta halabiyehكفتة حلبية

Minced lamb with onion and parsley grilled on 
skewers

لحم الغنم املفروم مع بصل وبقدونس مشوي عىل الفحم
£ 15.00

Kafta yoghortliehكفتة باللنب

Grilled minced lamb with yoghurt served on 
a bed of toasted bread topped with pine nuts

لحم الغنم املفروم املشوي مع اللنب ويقدم عىل خبز 
محمص مغطى بصنوبر

£ 15.75

Kafta kashkashكفتة خشخاش

Minced lamb, parsley and garlic grilled on 
skewers, served on a bed of spicy tomato sauce

لحم الغنم املفروم مع البقدونس والثوم ، مشوي عىل 
الفحم ، يقدم عىل خبز محمص 

£ 15.75

Kafta sayniyehكفتة بالصينية مع الطحينة

Minced lamb, parsley and onion, oven baked 
in tomato sauce topped with potato

لحم غنم مفروم مطبوخ بالفرن ، بقدونس ، بصل يقدم عىل 
خبز بصلصة السمسم مع صلصة الصنوبر

£ 15.00

Kafta sayniyehكفتة بالصينية مع البندورة والبطاطا

Minced lamb, parsley and onion, oven baked 
in sesame extract sauce topped with pine nuts

لحم غنم مفروم ، بقدونس ، بصل مطبوخ بالفرن ، يقدم 
عىل خبز بصلصة السمسم مع صلصة الصنوبر

£ 15.00

Shish taoukشيش طاووق

Boneless chicken cubes grilled on a skewer, 
served with saffron rice on the side

قطع الدجاج املشوية عىل الفحم ، تقدم مع أرز بالزعفران 
£ 15.00

Farrujj moussahabفروج مسحب

Whole boneless baby chicken charcoal grilled 
and served with garlic sauce on the side

دجاج كامل بدون عظم مشوي و يقدم مع صلصة الثوم
£ 15.50

Grilled lamb cutletsكستالتة غنم

Served with french fries or rice and garnished 
with grilled green peppers and tomato

تقدم مع بطاطس مقلية أو أرز ومزينة بالفلفل األخرض 
املشوي والطامطم

£ 17.00

CHARCOAL GRILL



Tabboulehتبولة 
Parsley salad with tomato 
fresh mint, onion, cracked wheat
lemon juice & an olive oil dressing

سلطة بقدونس مع الطامطم
 والنعناع الطازج والبصل والقمح

 املتكرس وعصري الليمون و زيت الزيتون

£ 6.25

Fattoushفتوش
Lettuce, tomato, cucumber
mint, onion, radish, sumac & toasted 
Lebanese bread with a lemon & olive oil 

خس ، طامطم ، خيار ، نعناع ، بصل
فجل ، سامق و خبز لبناين محمص 
مع صلصة الليمون و زيت الزيتون 

£ 5.50

Tomato & onion saladسلطة الطماطم والبصل
Fresh tomato with finely chopped
parsley,
onion & dried mint

طامطم طازجة
 مع البقدونس املفروم ناعامً

 والبصل والنعناع املجفف

£ 5.00

Seasonal saladسلطة مومسية
Lettuce, 
tomato 
& cucumber

 الخس 
والطامطم

 والخيار

£ 5.00

Cucumber salad with yoghurtسلطة خيار باللنب
Yoghurt with finely cut cucumber & dried mint خيار مع اللنب والنعناع املجفف

£ 5.00

SALADS



Hemsa lambمحسة حلم غنم
Lamb , onions , tomatoes , spices لحم غنم , بصل , طامطم , بهارات

£ 7.00

Hemsa  lamb liverمحسة كبدة غنم
Sheep liver ,onions , tomatoes 
bell pepper, spices

كبدة غنم ,بصل, طامطم , فلفل ألوان , بهارات 
£ 7.00

Hemsa sheep kidnys lamb heartsمحسة كالوي وقلوب غنم
Kidney sheep ,sheep hearts  
onions , tomatoes, spices

كالوي غنم,قلوب غنم, بصل ,طامطم, بهارات
£ 7.00

Hemsa potatosمحسة بطاطس
Pieces of potatos ,onions , spices  قطع من البطاطس ,بصل , بهارات

£ 5.00

BALAKONA HOT STARTERS



Chicken or lamb biryaniدجاج وحلم برياني
chicken or lamb , Best biryani rice, with 
Indian spices, vegetables, chicken, egg, yoghurt 
and dried fruits

لحم غنم او دجاج , أرز , بهارات هندية , روب
خضار , فواكه مجففة , مكرسات

£ 14.00

Chicken or lamb kabsaكبسة حلم او دجاج

Rice cooked with chicken or lamb chunks and 
vegetables with special spice, special lamb stew, 
mix veg, chef spice with rice - special chicken 
with bone stew, mix veg,chef spice with rice

رز مطبوخ بالبهارات الخليجية والخضار املشكلة ويقدم مع 
إما مع لحم الغنم او الدجاج

£ 14.00

Lamb or chicken stewمرق حلم او دجاج باخلضار

Lamb or Chicken stew , mix vegetables 
chef’s spices serving with rice

- مرق لحم خليجي يقدم مع الرز البسمتي – لحم غنم  
خضار مشكلة ,بهارات خليجية - مرق دجاج خليجي يقدم 
مع الرز البسمتي , دجاج بالعظم , خضار مشكلة , بهارات

£ 14.00

Okra stew with lambمرق بامية باللحم

Okra, onions, garlic, tomato sauce 
and a variety of spices

بامية وبصل وثوم وصلصة طامطم 
ومجموعه من البهارات املتنوعه

£ 12.00

Aubergine stewمرق باذجنان

Aubergine, onion, garlic, tomato sauce 
and a variety of spices

باذنجان وبصل وثوم وصلصة طامطم 
ومجموعه من البهارات املتنوعه

£ 12.00

Potato stewمرق بطاطس

Potatoes, onions, garlic, tomato sauce 
and a variety of spices

بطاطس وبصل وثوم وصلصة طامطم 
ومجموعه من البهارات املتنوعه

£ 11.00

Yoghurt kibbehكبة باللنب

Crushed wheat stuffed with mince lamb, 
walnuts and pine nuts, cooked in yoghurt 
sauce

قمح مطحون محشو بلحم الغنم املفروم والجوز والصنوبر 
املطبوخ يف صلصة اللنب

£ 20.00

Grilled kibbehكبه مشوية

crushed wheat stuffed with mince lamb,  
walnuts, and pine grilled

قمح مطحون محشىو بلحم الغنم 
املفروم والجوز والصنوير 

£ 14.00

Marbeenمربني

Sauteed black tiger prawns with slow cooked 
beryani rice topped with crispy fried onion and 
coriander.

 ربيان مجفف مطبوخ مع الرز , خضار
بهارات خليجية

£ 15.50

Shawarmaشاورما

Lamb/Chicken Shawarma طبق شاورما لحم او شاورما دجاج
£ 12.00

MAIN DISHES



Sayadiyahصيادية )كل مجعة(
Cooked rice with Fish األرز املطبوخ مع السمك

£ 16.00

Motabaq zoubaidiمطبق زبيدي  )االحد و االربعاء(

Zubaidi fish , basmati rice  
vegetables + Gulf spices

 سمك زبيدي , أرز بسمتي  
خضار , بهارات خليجية

£ 20.00

Dover soleدوفرسول

Oven baked مشوى بالفرن
£ 19.00

Sea bassسيباس

Charcoal grilled مشوى عىل الفحم
£ 18.00

Red mulletسلطان ابراهيم

Fired on the bone سمك بالعظم
£ 18.00

King prawnقريدس 

Charcoal grilled or fried flambeed with garlic and 
fresh coriander leaves, sautéed in lemon juice

مشوى أو مقىل مع الثوم 
وأوراق الكزبرة الطازجة وعصري الليمون

£ 18.00

Steamed riceرز £ 3.50

French friesبطاطا مقلية £ 3.50

Grilled vegetablesخضار مشوية £ 7.00

Stemmed vegetablesخضار مسلوقة £ 5.50

MAIN DISHES

FISH

SIDE ORDER

contains chilli يحتوي عىل الفلفل الحار contains fish or shellfish اصداف ومحار واسامك contains eggs يحتوي عىل البيض contains celery يحتوي عىل الكرفس contains milk يحتوي عىل حليب

suitable for vegetarians contains glutenمناسب للنباتيني contains nutsيحتوي عىل الغلوتني contains sesameيحتوي عىل املكرسات يحتوي عىل السمسم

These symbols are a guide to the ingredients used in our dishes



BAKERY AND PASTRY

 Sambousek cheeseمسبوسك جبنه
Deep-fried Lebanese 
pastry filled with feta cheese

معجنات لبنانية مقلية 
محشوه بجبنة الفيتا

£ 5.00

Sambousek lambمسبوسك حلمة
Deep-fried Lebanese
pastry filled with minced 
lamb & pine nuts

معجنات لبنانية مقلية 
محشوه باللحم الضأن املفرومة والصنوبر

£ 5.30

Fatayer b’sabanekhفطرية سبانخ
Baked Lebanese pastry filled 
with spinach & onions, lemon 
olive oil, pine kernels & sumac

معجنات لبنانية مخبوزة بالسبانخ 
والبصل والليمون وزيت الزيتون 

وحبوب الصنوبر والسامق 

£ 5.00

 Kalajكالج
Baked Lebanese pastry 
topped with cheese

معجنات لبنانية مخبوزة  بالجنب 
£ 6.50

Manakesh bizzatarمناقيش زعرت
Lebanese vegetarian Pizza 
dry wilde oregano herbs , 
sesame seed 

معجنات لبنانية مخبوزة  بالجنب
£ 5.50

 Laham bajeenحلم بعجني
Lebanese Pizza topped 
with Lamb on the oven

معجنات لبنانية تعلوها طبقة 
من لحم العنم بالفرن

£ 5.50

 Mix fatayerمعجنات مشكلة
Lamb - Cheese - Zatter (aregqno) لحم - جنب - زعرت

£ 7.00

contains chilli يحتوي عىل الفلفل الحار contains fish or shellfish اصداف ومحار واسامك contains eggs يحتوي عىل البيض contains celery يحتوي عىل الكرفس contains milk يحتوي عىل حليب

suitable for vegetarians contains glutenمناسب للنباتيني contains nutsيحتوي عىل الغلوتني contains sesameيحتوي عىل املكرسات يحتوي عىل السمسم

These symbols are a guide to the ingredients used in our dishes



TARWEQA LEBANESE

املمي��ز اللبنان��ي  بلكون��ة  Premium breakfast balakona Lebaneseإفط��ار 

Chickpeas , Labneh with Oil , Beans , Makdus  

Halloumi Eggs (as desired)

Breakfast is served with bread (as desired)

(Arabic or Shabati bread in the Gulf way)

(Including any type of tea or milk)

حمص , لبنة بالزيت , فول , مكدوس 

جبنة حلوم   بيض          )حسب الرغبة(  

يقدم اإلفطار مع الخبز     )حسب الرغبة(  

)خبز عريب  أو شبايت بالطريقة الخليجية(

)شامل أي نوع من أنواع الشاي أو الحليب(

£ 35.00



Falafelفالفل
A mixture of ground chick peas and broad 
beans tossed in spices and deep fried

كرات الفول املطحون متبلة باالعشاب ومقلية 
£ 5.00

Halloum meshwiحلوم مشوي
Toasted Lebanese bread filled with cheese,
tomato and cucumber

جبنة حلومي مع قطع الطامطم والخيار
£ 5.50

Shish taoukشيش طاووق
Grilled skewer of chicken cubes, garlic sauce,
pickles and tomato

قطع الدجاج املشوية عىل الفحم مع قطع الطامطم والخيار
£ 5.50

Kafta meshwiكفتة مشوية
Grilled skewer of mixed ground lamb, hommos,
onion, parsley, sweet pepper, tomato, and pickles

لحم غنم مفروم مشوى عىل الفحم
بقدونس ، بصل

£ 5.50

Shawarma lambشاورما حلم
Roasted thin slices of marinated prime lamb, 
served with sesame oil sauce, onion, parsley 
and tomato

قطع من لحم غنم 
£ 5.50

Shawarma chickenشاورما دجاج
Roasted thin slices of marinated chicken breast,
garlic sauce, tomato and pickles

قطع من لحم الدجاج
£ 5.50

Mixed shawarmaشاورما مشكلة
Roasted thin slices of marinated prime lamb
and chicken, sesame oil sauce and garlic sauce, onion,
parsley, tomato and pickles

قطع لحم غنم و الدجاج
£ 6.00

 Sojukسجق 

Homemade Lebanese, pickles 
spicy sausages sautéed in lemon

سجق حار لبناين محيل الصنع 
مقيل بالليمون حار مع رشائح من املخلل الرشقي

£ 5.50

 Maqaneqمقانق

Homemade Lebanese mini sausages 
flambéed with butter, 
lemon & pomegranate sauce

سجق لبناين صغري محيل الصنع
مع صلصة الزبدة والليمون والرمان

£ 5.50

SANDWICHES

contains chilli يحتوي عىل الفلفل الحار contains fish or shellfish اصداف ومحار واسامك contains eggs يحتوي عىل البيض contains celery يحتوي عىل الكرفس contains milk يحتوي عىل حليب

suitable for vegetarians contains glutenمناسب للنباتيني contains nutsيحتوي عىل الغلوتني contains sesameيحتوي عىل املكرسات يحتوي عىل السمسم

These symbols are a guide to the ingredients used in our dishes



HOT DRINKS

Mineral water 750 mlمياه معدنية 750 مل £ 3.50
Mineral water 330 mlمياه معدنية 330 مل £ 1.75

Sparkling water 750 mlمياة غازية  750 مل £ 3.50
Sparkling water 330 mlمياة غازيه 330 مل £ 1.75

Soda waterصودا £ 2.00
Tonic waterتونك £ 2.00

Bitter lemonبرت ليمون £ 2.00
Ginger aleزجنبيل £ 2.00
Red bullردبول £ 3.00

Colaكوال £ 2.00
Diet Colaدايت كوال £ 2.00

UP 7سفن اب £ 2.00
Mirindaمريندا £ 2.00

Yoghurt Drinkلنب عريان £ 2.00

GOLD DRINKS

Teaشاي خممر £ 8.00£ 5.00

Karak teaشاي كرك £ 9.00£ 6.00

Mint teaشاي بالنعناع £ 9.00£ 5.50

Earl greyشاي معطر £ 9.00£ 5.00

Chamomile teaشاي بابونج £ 3.00

Green teaشاي أخضر £ 5.00

Turkish coffeeقهوة تركية £ 3.00

French coffeeقهوة فرنسية £ 3.00

Arabic coffeeقهوة عربية £ 10.00

Latteالتيه £ 3.50

Cappuccinoكابتشينو £ 3.50

Espressoاسربيسو  £ 2.00

American coffeeقهوة امريكية £ 2.75

Hot chocolateهوت شوكليت £ 3.00

Milkاحلليب الساخن £ 7.00 £ 10.00

£ 15.00

Milk(saffron, ginger, cardamom, or cinnamon)حليب  )زعفران أو زنجبيل أو هيل أو القرفة(



JUICES
Fresh carrot Juiceعصري جزر فريش £ 3.50

Fresh orange Juiceعصري برتقال فريش £ 3.50

Pineapple juiceعصري اناناس £ 3.50

Mango juiceعصري ماجنو £ 3.50

Fresh lemonade juiceعصري ليمون فريش £ 3.50

Fruit cocktail juiceعصري كوكتيل فواكه £ 3.50



DESSERTS
Baklavaبقالوة

A rich pastry made of layers of filo dough 
filled with chopped nuts and sweetened with 
syrup or honey.

معجنات مصنوعة من طبقات من عجينة
فيلو مملوءة باملكرسات املفرومة

ومحالة بالقطر أو العسل.

£ 5.50

Kanafehكنافة باجلنب والقشطة
A pastry made with layers of semolina, white
cheese and a sugary syrup sprinkled with rose
water.

معجنات مصنوعة من طبقات من السميد
والجنب األبيض والقطر مع ماء الورد.

£ 5.50

Qatayefقطايف
flour paste filled with clotted cream عجينة محشوة بالقطشة

£ 5.50

Mahalabiaمهلبية
made with milk, slightly sweetened and 
flavoured
with rose or orange water.

مصنوعة من الحليب ،
 محالة قلياًل بنكهة

الورد أو ماء الربتقال

£ 5.50

Rice puddingأرز باحلليب
a dish made from rice mixed with milk طبق رز باللنب ) الحليب (

£ 5.50

Cardamom cakeكيك اهليل
Cardamom Cake with Saffron كيك الهيل مع زعفران

£ 5.50

Mixed seasonal fruitفواكه مومسيه مشكله
Medium
Large

حجم وسط
حجم كبري

£ 12.00
£ 20.00

6 Dering Street London, W1S 1AD England

Tel: +44 )0( 2074994939

info@balakonarestaurant.co.uk

www.balakonarestaurant.co.uk

Follow Us: /balakona.restaurant


