The Largest selection in egypt of gourmet specialties

for enjoyment at your home or office from
12 international award-winning chefs!
France, China, Egypt, India, Italy, Japan, Lebanon & Thailand

www.Lepacha.com

Boat: Saray El Gezirah St., Zamalek

HOME DELIVERY

Call :19982

SOUPS
MUSHROOM CREAM SOUP
LENTIL SOUP
MINESTRONE SOUP fresh vegetable soup
TOMATO SOUP
CHICKEN SOUP
MOLOKHEYA Egyptian green soup
EGYPTIAN SOUP WITH VERMICELLI
EGYPTIAN SOUP WITH MEAT
SHANKS OR OX TAIL SOUP

54.90
54.90
42.90
48.90
54.90
47.90
41.90
54.90
73.90

COLD APPETIZERS & SALADS
TEHINA, HOMOS,BABAGANOUG, BOSARA
FATOUSH,TABOULE , PICKLES,
CHEESE WITH TOMATO
YOGURT WITH CUCUMBER,
GREEN OR BALADI SALAD
SMALL SIZE
21.90
LARGE SIZE
33.90
LABNA
VINE LEAVES with olive oil
KISHK
PICKLED EGGPLANT
GREEK SALAD

33.90
35.90
54.90
42.90
85.90

with Feta cheese & olive oil dressing

SEAFOOD SALAD
ENDIVE SALAD

136.90
110.90

with walnuts & Blue Cheese

NICOISE SALAD

92.90

vegetables,Tuna anchovies, eggs & olives

ROCCA SALAD

102.90

Mushrooms & Parmesan Cheese

CAESAR SALAD
CAESAR SALAD WITH CHICKEN

62.90
98.90

الشوربة
شوربة مشروم
شوربة عدس
شوربة خضار
شوربة طماطم
شوربة فراخ
شوربة ملوخية
شوربة لسان عصفور سادة
شوربة لسان أعصفور باللحمة
شوربة كوارع �و عكاوى
مقبالت باردة وسالطات
 بصارة, بابا غنوج,  حمص,طحينة
 مخلل,  سالطة تبولة, سالطة فتوش
جبنة بالطماطم
زبادى بالخيار
سالطة
أ
سالطة بلدى �و خضراء
حجم صغير
حجم كبير

لبنة
ورق عنب بالزيت
كشك
باذنجان مخلل
سالطة يونانى

مع جبن فيتا بزيت الزيتون

سالطه فواكه البحر
سالطة االنديف
مع عين الجمل والجبن أالزرق
نيسواز
سالطة أ

مع التونة والنشوجة والبيض والزيتون

سالطة مشروم بالجرجير

مع عيش الغراب و الجبن البارميزان

سالطة سيزار
سالطة سيزار بالدجاج

HOT APPETIZERS & MEZZES

مزات ساخنة

42.90
48.90
42.90
54.90
57.90
99.90
39.90
39.90
76.90

 سبانخ/  جبنة/ صفايح لبنانية لحمة
 سبانخ/  جبنة/ سمبوسك لحمة
 زعتر/ جبنة
 أ/ مناقيش لحمة
)جبن حلوم (مقلى �و مشوى

56.90
CHICKEN LIVER
76.90
SAUSAGE
63.90
MOMBAR (8 pieces)
57.90
LEBANESE SAUSAGE
63.90
CALAMARI Fried or Grilled squid
110.90
LIVER ALEX STYLE spicy veal liver
91.90
HOMMOS awerma or pastrami or shawerma 66.90
SHAWERMA beef or chicken
85.90
BREADED BRAINS
122.90

ورق عنب باللحمة

كبدة فراخ
سجق
 قطع8 ممبار مقلى
مقانق لبنانى أ
)كاالمارى (مقلى �و مشوى
كبدة أاسكندر أانى
أ
حمص �ورمة �و بالسطرمة �و بالشاورمة
)شاورمة لحم او فراخ (طبق
مخ بانية

MINI SHAWERMA beef or chicken (per piece)
7.90
MINI ALEX LIVER SANDWICH (per piece)
7.90
MINI SAUSAGE SANDWICH (per piece)
7.90
MINI FOUL/FALAFEL SANDWICH (per piece)
6.90
MINI BURGER
19.90
MINI CHEESE BURGER
21.90

أ
)مينى شاورمة ساندوتش لحمة �و فراخ (قطعة
)مينى كبدة اسكندرانى (قطعة
)مينى سجق (قطعة
) فالفل (قطعة/مينى ساندويتش فول
)مينى برجر (قطعة
)مينى برجر بالجبنة (قطعة

11.90
16.90

)كانابيه (قطعة
)كانابيه فواكه بحر (قطعة

LEBANESE SAFAYEH beef/cheese/spinach
SAMBOUSSEK beef/cheese/spinach
MANAKEESH beef/cheese/zattar
HALLOUM CHEESE Fried or Grilled
KOBEBA
KEBA LABANYA
FOUL
FALAFEL
HAWAWSHI pastrami/sausage/beef
Egyptian bread with minced meat & spices
VINE LEAVES stuffed with beef

CANAPE (per piece)
SEAFOOD CANAPE

(per piece)

كبيبة
كبيبة لبنية
فول
فالفل
)لحمه/سجق/حواوشى (بسطرمه

ساندوتشات متنوعة

SANDWICHES
FALAFEL syrian bread
SHAWERMA Beef
SHAWERMA Chicken
SHISH TAWOOK grilled chicken on skewers
KOFTA spiced ground beef
CHICKEN PANÉE breaded
CHICKEN BREAST charcoal grilled
LEBANESE SAUSAGE
SHRIMP ZAMALEK breaded
LIVER ALEX STYLE spicy veal liver
ROAST BEEF

36.90
55.90
55.90
49.90
55.90
55.90
55.90
49.90
65.90
44.90
55.90

Pizza
Margherita

94.90

Tomatoes, Mozzarella

Quatro Formaggi

119.90

Scamorza, Mozzarella, Blue Cheese, Parmigiano

Funghi

115.90

Tomatoes, Funghi, Mozzarela

Vegetariana

99.90

Tomatoes, Mozzarella, Zucchine,Parmigiano, Melanzane

Bresaola

130.00

Tomatoes, Mozzarella, Bresaola, Ruccola Fresca

Frutti Di Mare
Tomatoes, Calamari, Gamberetti, Mozzarella

135.90

فالفل فى عيش سورى
شاورمة لحم
شاورمة فراخ
شيش طاووق
�كفتة لحم
فراخ بانيه
صدور فراخ مشوية على الفحم
مقانق
جمبرى بانيه
كبدة اسكندرانى
روست بييف

بيتزا
مارجريتا

 موتزاريال-طماطم

الكواترو فورماجى

 سكامورس- بارميجانوا-موتزاريال – بلو تشيز

فونجى

 زعتر-  عش الغراب-موتزاريال-طماطم

فيجيتاريانا

 فلفل رومى-بتنجان-سبانخ- موتزاريال-طماطم

بريزاوال

 جرجير طازج- بريزاوال- موتزاريال-طماطم

فواكة البحر

 زعتر-  موتزاريال-  طماطم-  جمبرى- كاليمارى

خمتارات من أطباق أكل زمان

EGYPTIAN SPECIALTY
MAIN COURSES
RISOTTO baked rice with pigeon
RISOTTO baked rice with chicken
MOLOKHEYA WITH CHICKEN
MOLOKHEYA WITH RABBIT
STEWED OKRA WITH MEAT
MOSSAKAA WITH MEAT
MOSSAKAA OR TORLY WITHOUT MEAT
CHICKEN SHARKASEYA
OXTAIL WITH FERIK
VINE LEAVES WITH SHANKS
MOZZA

175.90
136.90
119.90
129.90
109.90
99.90
55.90
124.90
110.90
90.90
178.90

أ
أ�رز معمر بالحمام
�رز معمر بالدجاج
بالفراخ
ملوخية أ
ملوخية بالرانب
طاجن بامية باللحمة
مسقعة أ باللحمة
مسقعة �و تورلى بدون لحم
فراخ شركسية
عكاوى بالفريك
ورق عنب بالكوارع
موزة
أ
أ

58.90
59.90

فتة سادة
كشرى

Fatta or vermicelli or mashed potatoes

FATTA PLAIN
KOSHARI

فتة �و شعرية�و بطاطس بوريه

)أطباق رئيسية (مشويات

MAIN COURSES B.B.Q GRILLED
VEAL BBQ CUTLETS
BEEF FILLET 200gr

113.90

ريش بتلو شوى الفحم
فيلية بقرى
 جرام أ200
أ
المستردة �و الفلفل
و
�
المشروم
صوص
أ

104.90
135.90
102.90
189.90

شيش طاووق
)كباب (البتلو
�كفتة مشوية
مشويات مشكلة

187.90
229.90

Mushroom, Mustard or Pepper sauce

CHICKEN MESAHAB or GRILLED
boneless, with tomeya & pickles

SHISH TAWOOK
VEAL KEBAB
GRILLED KOFTA
MIXED GRILL
Shish Tawook, veal kebab & kofta
FISH FILLET GRILLED OR FRIED

195.90

Served with French Fries or Rice or Medley
of Fresh Vegetables

فراخ مخلية مسحب �و محمرة
مع التومية والمخلل

 أ�كفتة,  كباب, شيش طاووق
فيليه سمك مشوى �و مقلى

أ أ أ
تقدم مع البطاطس المقلية �و الرز �والخضروات الطازجة

األطباق الرئيسية االيطالية

ITALIAN MAIN COURSES
RISOTTO rice with seafood
RISOTTO rice with wild mushrooms
FISH PORTOFINO

139.90
139.90
226.90

Fresh fish with shrimps & cream sauce

CHICKEN PICCOLO MONDO

161.90

with mushrooms & cream sauce

VEAL ESCALOPE PANÉE MILANESE
VEAL MUSHROOM PICCATA sauted veal
VEAL PICCATA sauted veal with lemon sauce
CHICKEN ESCALOPE PANÉE breaded
STRACETTI ALLA ROMANA

212.90
209.90
209.90
110.90
218.90

slices of beef fillet sauteed with onions
balsamic vinegar Rocca salad & parmesan cheese

PASTA
OVEN-BAKED MACARONI BECHAMEL
RAVIOLI ALLA PANNA

92.90
130.90

stuffed with ricotta cheese, spinach & cream sauce

stuffed with wild mushrooms & cream sauce

85.90

PENNE ARRABBIATA
spicy tomato & garlic sauce
PENNE LE PACHA Penne with artichokes
chicken & sundried tomatoes in cream sauce

124.90

SPAGHETTI BOLOGNESE
SEAFOOD PASTA

98.90
147.90

with minced meat

with tomato or garlic sauce

PESTO PASTA
CHICKEN PESTO PASTA

97.90
106.90

with fresh basil

FETTUCCINE with tomato sauce
FETTUCCINE PICCOLO MONDO

85.90
113.90

Fettuccine with mushroom
shrimps & squid in cream sauce

FETTUCCINE WITH SALMON
FETTUCCINE QUATTRO FROMAGGI

سمك برتوفينو

سمك وجمبرى مع صلصة الكريمة

دجاج بيكلوموندو

مع المشروم وصوص الكريمة

إسكالوب بانيه بتلو
بيكاتا لحم بالمشروم
بيكاتا لحم بصوص الليمون
إسكالوب بانيه دجاج
ستراستى االرومانا

شرائح فيليه مع البصل وخل البلسامك
والجرجير وجبن البارميزان

املعجنات
مكرونة فرن بالبشاميل
رافيولى االبانا

يقدم مع صوص الكريمة محشو بجبنة الريكوتا والسبانخ

125.90

RAVIOLI AI FUNGHI

أ
ريزوتو أ�رز مع فواكه البحر
ريزوتو �رز مع عيش الغراب

125.90
108.90

رافيولى اى فونجى

يقدم أ مع صوص الكريمة محشو بعيش الغراب

بينا �رابياتا

بينا بالصلصة الحريفة و الثوم
بينا الباشا بينا بالخرشوف والفراخ
والطماطم المجففة وصلصة الكريمة
مكرونة سباجتى بصوص البولونيز
باستا
أ
مع فواكه البحر صوص الطماطم �والثوم

بينا بيستو
بينا بيستو بالدجاج

بصلصة الريحان والدجاج

فيتوتشينى بصوص الطماطم
فيتوتشينى بيكلوموندو

مع الكريمة و عش الغراب والجمبرى والكاالمارى

فيتوتشينى مع أالسالمون
 �نواع من الجبن4 فيتوتشينى مع

األطباق اهلندية

INDIAN SPECIALTIES
Appetizers
Samosa

56.90

Fried pastry stuffed with
spiced potatoes & green peas

Vegetables Pakora

68.90

mixed vegetables spiced & fried in
a batter of lentil flour

Vegetarian Specialties
Palak Paneer

71.90

Cheese & spinach delicately blended
with spices

Daal
Daal Makhni

64.90
65.90

Black Lentils cooked with
tomato curry, cream & herbs

Rice & Biryanis
Chiken Biryani

124.90

Basmati rice cooked with
diced chicken, nuts & spices

Lamb Biryani

139.90

Basmati rice cooked with lamb, nuts &
spices

Vegetable Biryani
Basmati rice cooked with vegetables &
fresh herbs

69.90

املقبالت
ساموسا

 مقلية ومحشوة،فطائر هندية
بالبطاطس والبازالء المتبلة

خضروات باكورا

خضروات طازجة مقلية ومتبلة
تقدم مع صوص النعناع

املختارات النباتية
باالك بانير

قطع من الجبن المطهى مع السبانخ بالتوابل

دال
دال مخانى

عدس اسود مطهى بالطماطم و الكارى والكريمة
أ
والعشاب الهندية

األرز و الربيانى
أبريانى دجاج

�رز بسماتى مطهى مع مكعبات الدجاج
بالمكسرات والتوابل
أبريانى ضانى
�رز بسماتى مطهى مع اللحم الضانى
والتوابل بالمكسرات
أبريانى الخضروات
�رز أ بسماتى بالخضروات مع المكسرات
والعشاب الطازجة

خمتارات من فرن التندورى
دجاج تيكا كباب

قطع صدور الدجاج المخلية مشوية بالتوابل الهندية

دجاج تاندورى مورج

نصف دجاجة بالعظم مشوية بالتوابل الهندية الخاصة

أطباق الكارى
دجاج كارى مع أ� أرز
مورج ماخنى مع �رز

مكعبات دجاج مشوى فى التاندور ومطهية مع مزيج من
والجنزبيل والتوابل الهندية
الذبدة والثوم أ

روجن جوش مع �رز

قطع من لحم الضانى أالمطهى بصوص الكارى الغنى بالتوابل

جمبرى كارى مع �رز

سلة اخلبز
نان
خبز من الدقيق أالبيض مطهى فى فرن التاندورى
نان بالثوم
خبز من الدقيق أالبيض بالثوم مطهى فى فرن التاندورى

119.90

From the Tandoori oven
Chicken Tikka Kabab
marinated chicken breast with spices

130.90

Murgh Tandoori Chicken
Half chicken marinated with spices

136.90
124.90

Curry Dishes
Chicken Curry WITH RICE
Murgh Makhni WITH RICE
Tandoori chicken in a delicate blend
of butter, fenugreek, tomato & garlic

159.90

Rogan Josh WITH RICE
Lamb curry with fine herbs

238.90

14.90

Prawn Curry WITH RICE

Bread Selection
Naan
Wheat bread baked in Tandoori oven

15.90

Garlic Naan
Naan with garlic & cilantro

األطباق األسيوية

ASIAN SPECIALTIES
SOUP
TOMYAM

79.90

الشوربة
شوربة توم يام

69.90

هوت اند ساور

69.90

شوربة الدجاج بالذرة

59.90
93.90
61.90
79.90
94.90
93.90
169.90

خمتارات من املقبالت األسيوية
 قطع4 خضروات سبرنج روول
 قطع4 باد تاى سبرنج رول
 قطع4 دجاج سبرنج روول
 قطع4 سالمون سبرنج رول
 قطع4 جمبرى سبرنج رول
 قطع9 جمبرى بونبون
 قطع6 كنافة جمبرى رول

SHRIMP, LEMON GRASS & MUSHROOM

HOT & SOUR
SHRIMP, CALAMARI & GREEN ONION

CHICKEN & SWEET CORN

ASIAN APPETIZERS & DELIGHTS
VEGETABLE SPRING ROLL 4 Pieces
PAD THAI SPRING ROLL 4 Pieces
CHICKEN SPRING ROLL 4 Pieces
SALMON SPRING ROLL 4 Pieces
SHRIMP SPRING ROLL 4 Pieces
SHRIMP BONBON 9 Pieces
KONAFA SHRIMP ROLL 6 pieces

نودلز و أطباق

SPECIALTY & NOODLE
ASIAN DISHES

GRILLED SALMON w/soya & butter sauce
CHICKEN with cashew nuts
CRISPY DUCK
SHREDDED BEEF
BEEF TERRIYAKI
GLASS NOODLES & VEGETABLES
VEGGIE EGG NOODLES
VEGGIE FRIED RICE

( Every Day from 5 PM )

229.90
117.90
179.90
189.90
189.90
56.90
51.90
37.90

أسياوية خاصة

سالمون مشوي مع صلصة الصويا والزبدة
دجاج بالكاشو
بط كرسبى
شرائح اللحم البقرى
شرائح اللحم البقرى مع صوص الترياكى
جالس نودلز مع الخضروات
أنودلز بالبيض والخضار
�رز مقلى بالخضار

)(يوميا من الساعة الخامسة مساءا

CHEF’S SPECIAL SUSHI ROLLS
CALIFORNIA ROLL 12 pieces
SALMON MAKI ROLL 6 pieces
PHILADELPHIA ROLL 8 pieces
CRISPY ROLL 8 pieces
CRISPY ROLL 4 pieces
DRAGON ROLL 8 pieces
RAINBOW ROLL
SHRIMP DYNAMITE ROLL
VOLCANO ROLL

SUSHI
SALMON 4 pieces
SALMON SUSHI 12 pieces
UNAGI freshwater EEL (smoked) 4 pieces
SHRIMP 4 pieces

SASHIMI
SELECTION OF SASHIMI PLATTER 12 pieces
SALMON SASHIMI PLATTER 12 pieces
SALMON TATAKI

JAPANESE SIDE ORDERS
WASABI Japanese horseradish
SOYA
SEAWEED

( Every Day from 2PM )

155.90
92.90
153.90
137.90
74.90
141.90
139.90
149.90
128.90

أطباق رئيسية سوشى
 كاليفورنيا رول12 تشكيلة من
 قطع6 سالمون ماكى رول
 قطع8 فيالدلفيا رول
 قطع8 كرسبى رول
 قطع4 كرسبى رول
 قطع4 دراجون رول
رينبو رول
ديناميت رول
فولكانو رول

91.90
220.90
82.90
98.90

سوشى
 قطع4 سالمون
 قطعة12 سالمون سوشى
 قطع4 تعابين مدخنة
 قطع4 جمبرى

197.90
239.90
198.90

ساشيمى
 قطعة12 طبق ساشيمى مشكل
 قطعة12 طبق ساشيمى سالمون
سالمون تاتاكى

13.90
13.90
16.90

أضافات
وسابى
صويا أ
سلطة العشاب البحرية

) ( يوميا من الساعة الثانية ظهرا

أصناف أضافية

SPECIAL ORDERS

with 24 hours notice
WHOLE TURKEY

1450

served with Khalta rice 10 to 12 kg

ROAST LEG OF VEAL

1850

4 to 5 kg with Shaareya

ROAST LEG OF VEAL

3200

11 to 12 kg with Shaareya

ROAST LEG OF LAMB 3 to 4 KG
WHOLE FRESH SALMON
marinated with dill sauce (cubes or slices)
WHOLE FRESH SALMON (steamed)

SMOKED SALMON PATE
LIVER PATE

SIDE ORDERS
FRENCH FRIES
CROQUETTE POTATOES mashed
STEAMED RICE
FRESH STEAMED VEGETABLES
SPINACH GRATIN
FRESH BAKED BREAD

1550
2250
2250
530
320
24.90
24.90
41.90
34.90
45.90
3.90

) ساعة مقدما24 (الطلب
ديك رومى كامل
أ
 كيلو12  إلى10 مع �رز بالخلطة من

فخدة بتلو

 كيلو5  إلى4 مع الشعرية

فخدة بتلو

 كيلو12 إلى11 مع الشعرية

 كيلو4  إلى3 فخدة ضانى
سمكة سالمون
أ

أ
)كاملة �و متبلة بصوص الشبت (مكعبات �و شرائح
سمكة سالمون كاملة على البخار

باتبة سالمون
باتية كبدة

طلبات جانبية
بطاطس مقلية
 مهروسة/أكروكيت بطاطس
�رز على البخار
خضروات طازجة على البخار
سبانخ بالكريمة
عيش

DESSERTS
DATE TART with Ice Cream (30 minutes)
NOUGATINE
MONT BLANC

49.90
44.90
49.90

Meringue with Chestnut Sauce

PROFITEROLES

44.90

Praline filled Cream Puffs topped
with hot Chocolate Sauce

DARK CHOCOLATE BROWNIES
with hot Chocolate Sauce
CRÈME CARAMEL Caramel Custard

MINI BABA with fruits (per piece)
RICE PUDDING
CHOCOLATE MOUSSE Swiss Chocolate
FRESH FRUIT SALAD
CHEESE CAKE LE PACHA
FONDANT AU CHOCOLAT
MAHALABIYA Milk Pudding topped with

44.90
40.90
9.90
29.90
35.90
41.90
47.90
51.90
24.90

Bitter Orange Jam & Nuts

KONAFA OSMNLEYA Shredded Phyllo

49.90

Pastry with Cream Filling & Syrup

OM ALY
Puff Pastry with Nuts, Raisins & Cream
HALAWA LE PACHA with ice cream
ENGLISH CAKE whole cake
Chocolate / Fruits / Dates
GATEAU SOIREE 6 pieces
FRESHLY BAKED MACARONS per kilo

49.90
49.90
54.90
45.90
244.90

احللويات
تارت بلح
نوجاتين
مون بالن
بروفيترول

مع صوص الشيكوالتة الساخن

براونى الكعك

مع صلصة الشيكوالته الساخنة

كريم كارميل

)أمينى بابا مع الفواكة (القطعة

�رز باللبن
موس شيكوالتة
سالطة فواكه
تشيز كيك الباشا
فوندو شيكوالتة
مهلبية
كنافة عثمانلية
أ
�م على

أحالوة شعر بااليس كريم
�نجليش كيك
 بالبلح/  فواكة/ بالشيكوالتة
)  قطع6 ( جاتوة سوارية
 كيلو1 ماكارون مخبوز طازة

BEVERAGES
MINERAL WATER ( Small )
MINERAL WATER ( Large )

8.90
12.90

PERRIER SPARKLING MINERAL WATER
FRESH JUICE
CAN JUICE

19.90
29.90
14.90

Apple, Pineapple, Mango, Orange, Tomato
or Guava

املشروبات
مياه معدنية صغيرة
مياه معدنية كبيرة
)مل240( بيرييه مياه معدنية الفوارة

عصير طبيعى
عصير علب
أ

أ
 طماطم �و جوافة, برتقال, مانجو, �ناناس,تفاح

ريد بوول

RED BULL

44.90

Coca-Cola & Sprite & Fanta bottle
			 can

19.90
14.90

زجاجة
كانز

TONIC OR SODA WATER
can
FAYROUZ Apple, Pineapple or Pear
BIRELL			 can

11.90
12.90
13.90

كانز

		

كانز

 سبرايت, فانتا,كوكاكوال
			
أ
تونيك �و صودا
فيروز اناناس و تفاح و كمثرى
			
بيريل
			

We use only the finest quality
and bio products, with a high level
of service and competitive prices

all prices are in L.E + 14% Sales tax
(Prices & items subject to change)

أ
 ضريبة مبيعات%14 المصرى ويضاف
بالجنيه
أ
جميع السعار أ
)(جميع السعار والصناف قابلة للتغير
Delivery Zone Zamalek,
Downtown, Mohandseen, Dokki,
Giza, Garden City, Agouza
Minimum Order 100 L.E
(Delivery fee 14.90 L.E)

- وسط البلد- توصيل الطلبات الى الزمالك
 الجيزة- الدقى-المهندسين
 العجوزة-جاردن سيتى
أ
 جنيه100 الحد الدنى للطلبات
) جنيه14.90 ( توصيل الطلبات

Order online LePacha.com

FOLLOW US ON
Facebook / Twitter / Instagram
Le Pacha Boat

