Dine in Menu

B l iss | S a id a | Tyre | Dahye

All items are Halal and prices are VAT included
جميع األصناف حالل واألسعار تشمل الضريبة على القيم المضافة

Saj Redefined

Comsi Comsaj’s unique concept is

كومسي كومساج هو مفهوم فريد من

inspired by redefining the Saj & mixing

نوعه في إعادة تعريف مفهوم الصاج

it with modern day cuisine, which

ومزجه مع المطبخ الحديث الذي يلبّي

caters all our beloved customers

.رغبة كل الزبائن الكرام

Enjoy a variety of the traditional

متنوعة

بمجموعة

wraps served with a special twist by

المتميز

التقليدي

the fusion of the delicious Lebanese

بنكهتنا الخاصة من خالل مزج الطعام

food and western cuisine.

.الغربي

Because customer satisfaction is at

الحيًز

the heart of our operation principles,

األكبر و األول من اهتمامنا وهو من

we make sure to apply the highest

بتطبيق

نلتزم

standards of quality control.

.الجودة

مراقبة

Drop by, your favorite wrap is waiting

ال تنسى أن تزور إحدى فروعنا فنحن بانتظار

to be made Comsi Comsaj.

المطبخ
يأخذ

التمتع

يمكنك

السندويش
مع

الكرام

اللذيذ
زبائننا

من
اللبناني

رضى

إن

حيث

مبادئنا

أهم

من

المعايير

أعلى

.تلبية رغبتك مهما اختلف ذوقك

Breakfast Wraps
ترويقة صاج
Lebanese Zaatar
Jordanian Zaatar
Kechek
Vegetarian
Vegetarian & cheese
Akkawi cheese
Akkawi & zaatar
Halloumi cheese
Grilled halloumi
Bulgarian cheese
Kashkaval cheese
Cocktail cheese
Labneh
Labneh & zaatar
Goat Labneh
Labneh & Awarma
Omelette
Omelette & Labneh
Omelette & cheese
with brown bread 500l.l. with vegetables 500l.l.

2000

3500

زعتر بلدي

2000

3500

زعتر أردني

3000

4500

كشك بلدي

3000

4500

خضرة

4000

5500

خضرة و جبنة

3000

4500

جبنة عكاوي

3000

4500

جبنة عكاوي و زعتر

4000

5500

جبنة حلوم

4500

6000

جبنة حلوم مشوي

4000

5500

جبنة بلغاري

4500

6000

جبنة قشقوان

4000

5500

جبنة كوكتيل

3000

4500

لبنة

3000

4500

لبنة و زعتر

3500

5000

لبنة ماعز

4000

5500

لبنة و قاورما

3500

5000

أومليت

4000

5500

أومليت و لبنة

4500

6000

أومليت و جبنة
.ل. ل500  مع خضرة.ل. ل500 مع خبز أسمر

Breakfast Platters
ترويقة صحن
Labneh

5000

Sunny side up eggs

5000

Grilled Halloumi

5500

Vegetable Platter

1500

Labneh and olive oil with 2 saj breads

3 eggs served with 1 saj bread

6 pieces of saj-grilled halloum

Tomato, cucumber, mint & olives

لبنة

لبنة و زيت زيتون تقدم مع رغيفين صاج

بيض عيون

 بيضات عيون تقدم مع رغيف صاج3

حلوم مشوي

قطع من جبنة الحلوم المشوي على الصاج6

صحن خضرة

 نعنع و زيتون، خيار،بندورة

Appetizers
مقبالت
Tortilla Chips

4000

French fries

4000

بطاطا مقلية

Curly Fries

5000

بطاطا كرلي

Potato wedges

5000

Onion Rings

5500

Mozzarella sticks

6500

Chicken strips

6500

Barbeque tenders

7500

Comsi Combo

12000

served with cheddar sauce
served with ketchup
served with ketchup

served with barbeque or cheddar sauce
served with barbeque sauce
6 pieces with our signature cocktail sauce
7 pieces served with our comsi sauce
7 pieces served with honey mustard
An assortment of potato wedges, onion
rings, mozzarella sticks and chicken strips
served with barbeque and comsi sauce

تورتيال تشيبس

تقدم مع صلصة التشيدر
تقدم مع الكاتشب
تقدم مع الكاتشب

بطاطا ودجز

تقدم مع صلصة الباربكيو او التشيدر

حالقات بصل

تقدم مع صلصة الباربكيو

أصابع موزاريال

تقدم مع صلصة الكوكتيل الخاصة بنا

تشيكن ستريبس

 قطع تقدم مع صلصة الكومسي7

باربكيو تندرز

 قطع تقدم مع صلصة الهوني ماسترد7

كومسي كومبو

 اصابع،حلقات بصل،تشكيلة من البطاطا ودجز
الموزاريال والتشيكن ستريبس مع الباربكيو
وصلصة الكومسي

Tuna Salad

Steak Salad

Greek Salad

Chicken Salad

Salads
سلطات
Green Salad

5500

Greek salad

6500

Tuna Salad

7500

Turkey Salad

7500

Steak Salad

8500

Chicken Salad

8500

Iceberg lettuce, cherry tomato,
cucumber, mint and olive
Iceberg lettuce, feta cheese,
cherry tomato, cucumber, mint and olives
Iceberg lettuce, tuna, cherry tomato,
cucumber and corn
Iceberg lettuce, turkey, cherry tomato,
cucumber and corn
Iceberg lettuce, fresh grilled steak strips,
cherry tomato, cucumber and corn
Iceberg lettuce, fresh grilled chicken breast
strips, cherry tomato, cucumber and corn
Dressings: lemon oil, lemon mustard, lemon mayo, cocktail, balsamic

سلطة خضراء

 نعنع و زيتون، خيار، بندورة كرزية،خس آيسبرغ

سلطة يونانية

، بندورة كرزية، جبنة فيتا،خس آيسبرغ
 نعنع و زيتون،خيار

سلطة تونا

 خيار و ذرة، بندورة كرزية، تونا،خس آيسبرغ

سلطة حبش

 خيار و ذرة، بندورة كرزية، حبش،خس آيسبرغ

سلطة ستيك

، شرائح من الستيك المشوي،خس آيسبرغ
 خيار و ذرة،بندورة كرزية

سلطة دجاج

، شرائح من صدر الدجاج المشوي،خس آيسبرغ
 خيار و ذرة،بندورة كرزية

 بلسميك، كوكتيل، حامض ومايو، حامض وخردل، حامض و زيت:صلصات

Meat Wraps
لحوم صاج
Turkey & cheese

6000

10000

Mortadella & cheese

5000

9000

Salami & cheese

5500

9500

Submarine & cheese		

6000

10000

Roast beef & cheese

6500

10500

Tuna

5500

9500

Tuna Light

6000

10000

Hot dog & cheese

6000

10000

Lahm baajeen

5000

9000

Smoked turkey slices with cheese, lettuce,
tomato, corn, pickles, mayo and mustard

Mortadelle slices with cheese, lettuce,
tomato, corn, pickles, mayo and mustard

Salami slices with cheese, lettuce, tomato,
corn, pickles, mayo and mustard

Turkey, salami, mortadelle slices with cheese,
lettuce, tomato, corn, pickles, mayo mustard

House-made roast beef slices with cheese,
lettuce, tomato, corn, pickles, mayo mustard

Prime tuna with lettuce, corn, pickles,
lemon and mayo

Prime water canned tuna with lettuce,
corn, pickles, lemon and mayo

Frankfurter with cheese, coleslaw, corn,
pickles, ketchup and mustard

Comsi's mix of ground beef, tomato, onions,
parsley, spices with pickles and lemon

		
حبش و جبنة

، البندورة، الخس،شرائح الحبش المدخن مع الجبنة
 المايونيز و الخردل، الكبيس،الذرة

مرتديال و جبنة

، الذرة، البندورة، الخس،شرائح المرتديال مع الجبنة
 المايونيز و الخردل،الكبيس

سالمي و جبنة

، الذرة، البندورة، الخس،شرائح السالمي مع الجبنة
 المايونيز و الخردل،الكبيس

سبمارين و جبنة

شرائح الحبش المدخن و السالمي و المرتديال مع
 المايونيز و الخردل، الكبيس، الذرة، البندورة، الخس،الجبنة

روستو و جبنة

،شرائح الروستو المحضرة في مطبخنا مع الجبنة
 المايونيز و الخردل، الكبيس، الذرة، البندورة،الخس

تونا

 الحامض، الكبيس، الذرة،تونا فاخرة مع الخس
و المايونيز

		تونا اليت

، الكبيس، الذرة،تونا فاخرة بالماء مع الخس
الحامض و المايونيز

هوت دوغ و جبنة

، الذرة، سلطة الملفوف،فرانكفورتر مع الجبنة
 الكاتشب و الخردل،الكبيس

لحم بعجين

، البصل، البندورة،خلطة كومسي من لحم البقر
 البهارات مع الكبيس والحامض،البقدونس

Kafta

5000

9000

Soujok

5000

9000

Beef cheese burger

6000

10000

Chicken cheese burger

6000

10000

Comsi's mix of beef and lamb meat, onions,
parsley, spices with lettuce, tomato,
pickles and mayo

Comsi's mix of minced meat, garlic, Armenian
spices with lettuce, tomato, pickles and mayo

Comsi's beef Patty with cheese, coleslaw,
tomato, pickles, ketchup and mustard

Comsi's chicken patty with cheese, coleslaw,
pickles, ketchup and mustard
with curly fries 1000 L.L.
with cheese / light cheese 1000l.l.
with brown bread 500l.l.

The items above can be ordered either with Saj or Bun

كفتة

، البصل،خلطة كومسي من لحم البقر و الغنم
، البندورة، البهارات مع الخس،البقدونس
الكبيس و المايونيز

سجق

 البهارات، الثوم،خلطة كومسي من لحم البقر
 الكبيس و المايونيز، البندورة،األرمينية مع الخس

بيف تشيز برغر

 سلطة،خلطة كومسي من لحم البقر مع الجبنة
 الكاتشب و الخردل، الكبيس، البندورة،الملفوف

تشيكن تشيز برغر

 الكاتشب، الكبيس، سلطة الملفوف،دجاج مع الجبنة
و الخردل
.ل. ل1000 مع بطاطا كرلي
.ل. ل1000  جبنة اليت/ مع جبنة
ل. ل500 مع خبز أسمر
جميع االصناف في األعلى تقدم بخبز الصاج أو البرجر

To o H o t T

100% Halal M

To R e s i s t

Meat-mayyiz

Meat Wraps
لحوم صاج
Chicken fillet & cheese

6500 10500

Double Chicken filet & cheese

8500 12500

Chicken Fillet Supreme

8000 12000

Chicken escalope & cheese

6500 10500

Chicken fajita & cheese

6500 10500

Barbeque Chicken & Cheese

7000 11000

110g of chicken fillet with cheese, lettuce, corn,
pickles, mayo and mustard

220g of chicken fillet with cheese, lettuce, corn,
pickles, mayo and mustard

Chicken fillet, turkey, cheese, lettuce, corn, pickles,
mayo, mustard and cheddar sauce

110g of deep fried chicken breast with cheese,
coleslaw, corn, chips, pickles, ketchup and mustard

Chicken slices with cheese, mushrooms, corn, onions,
green pepper, red pepper & guacomole sauce

Fried chicken breast, cheese, lettuce, corn, pickles,
chips, barbeque and honey mustard sauce

فيليه دجاج و جبنة

، الذرة، الخس،غرام من فيليه الدجاج مع الجبنة110
 المايونيز و الخردل،الكبيس

دوبل فيليه دجاج و جبنة

، الذرة، الخس،غرام من فيليه الدجاج مع الجبنة220
 المايونيز و الخردل،الكبيس

فيليه دجاج سوبريم وجبنة

، الكبيس، الذرة، الجس، الجبنة، الحبش،فيليه الدجاج
 الخردل والتشيدر،المايونيز

اسكالوب دجاج و جبنة

 سلطة،غرام من صدر الدجاج المقلي مع الجبنة110
 الكاتشب و الخردل، الكبيس، التشيبس، الذرة،الملفوف

فاهيتا دجاج و جبنة

 الفلفل، البصل، الذرة، الفطر،شرائح الدجاج مع الجبنة
 الفلفل األحمر و صلصة األفوكادو،األخضر

باربكيو دجاج وجبنة

، الكبيس، الذرة، الخس، الجبنة،صدر دجاج مقلي
 وصلصة الباربكيو والهوني ماسترد،التشيبس

Steak & cheese

6500 10500

Double Steak & cheese

8500 12500

Philadelphia & Cheese		

6500 10500

Shish Tawook		

6000 10000

Meat shawarma

5500

9500

Chicken shawarma		

5500

9500

110g of tender beef with cheese, lettuce, tomato,
corn, pickles, barbeque sauce, mayo and mustard

220g of tender Beef with cheese, lettuce, tomato,
corn, pickles, barbeque sauce, mayo and mustard

Tender Beef slices with cheese, mushrooms, corn,
onions, green pepper, red pepper & guacomole sauce

110g of marinated chicken breast with coleslaw,
chips, pickles, ketchup & garlic sauce

Tender Beef slices with tomato, parsley, onions,
pickles and tarator

Chicken slices with lettuce, chips, pickles &
garlic sauce
with curly fries 1000 L.L.
with cheese / light cheese
with brown bread

1000
1000
500

ستيك و جبنة

، البندورة، الخس، غرام من اللحم البقري مع الجبنة110
 المايونيز و الخردل، صلصة الباربكيو، الكبيس،الذرة

دوبل ستيك و جبنة

، الذرة، الخس،غرام من فيليه الدجاج مع الجبنة220
 المايونيز و الخردل وصلصة الباربكيو،الكبيس

فيالدلفيا وجبنة

 الفلفل، البصل، الذرة، الفطر،شرائح اللحمة مع الجبنة
 الفلفل األحمر و صلصة األفوكادو،األخضر

شيش طاووق

،غرام من صدر الدجاج المتبل مع سلطة الملفوف110
 الكاتشب وصلصة الثوم، الكبيس،التشيبس

		شاورما لحمة

، البصل، البقدونس،شرائح من اللحمة مع البندورة
الكبيس و الطرطور

شاورما دجاج

 الكبيس، التشيبس،شرائح من الدجاج مع الخس
وصلصة الثوم
.ل. ل1000 مع بطاطا كرلي
 جبنة اليت/ مع جبنة
مع خبز أسمر

Hot Dog
هوت دوغ
Chicago

5500 9500

Frankfurt

5500 9500

New York

6000 10000

Mexico

6000 10000

Cheddar cheese, seasoned onions,
corn, chips, mayo, mustard and ketchup

Coleslaw, cheddar cheese, corn, chips,
mustard and ketchup

Honey relish, cheddar cheese, onions, corn,
chips, mayo, mustard and ketchup

Tortilla chips, jalapenos, cheddar cheese,
onions, corn, mayo, mustad and ketchup

شيكاغو

 خردل، مايونيز، تشيبس، ذرة، بصل متبل،جبنة تشدر
و كاتشب

فرانكفورت

 خردل و، تشيبس، ذرة، جبنة تشدر،سلطة ملفوف
كاتشب

نيو يورك

، ذرة، بصل متبل، جبنة تشدر،كبيس محلى بالعسل
 خردل و كاتشب، مايونيز،تشيبس

مكسيكو

، ذرة، بصل متبل، جبنة تشدر، هاالبينوز،تورتيال تشيبس
 خردل و كاتشب، مايونيز،تشيبس

Pizza
بيتزا
Margherita		

8000

Vegeterian

9000

فيجيتريان

Pepperoni

10000

بيبيروني

Soujouk

10000

سجق

Hot dog

10000

هوت دوغ

Tuna

11000

تونا

Turkey

11000

حبش

Steak

12000

ستيك

Chicken

12000

دجاج

Mozzarella cheese, oregano
and comsi's pizza sauce

Ingredients:
mozzarella cheese, oregano,
mushrooms, olives, tomato, onions,
green pepper and comsi's pizza sauce

مارغريتا

 أوريغانو و صلصة،جبنة الموزاريال
البيتزا المحضرة في مطبخنا

:المكونات
، بندورة، زيتون، فطر، أوريغانو،جبنة الموزاريال
 فلفل أخضر و صلصة البيتزا المحضرة،بصل
في مطبخنا

Pizza à la Saj

Sweet Wraps
حلو عالصاج
Nutella | Kinder | Lotus | Hersheys

4000

نوتيال | كندر | لوتس | هيرشيز

Banana & honey

4000

مـوز و عسـل

Chocolate & Cheese

5000

شوكوال وجبنة

Extra choice
Add Strawberry
Add Banana or Nuts

1000
1000
500

اختيار اضافي
أضف فراولة
أضف موز أو بندق

Crepes
كريب
Nutella | Kinder | Lotus | Hersheys

5500

نوتيال | كندر | لوتس | هيرشيز

Extra choice
Add Strawberry
Add Banana or Nuts

1000
1000
500

اختيار اضافي
أضف فراولة
أضف موز أو بندق

Waffles
وافل
Nutella | Kinder | Lotus | Hersheys

6000

نوتيال | كندر | لوتس | هيرشيز

Extra choice
Add Strawberry
Add Banana or Nuts

1000
1000
500

اختيار اضافي
أضف فراولة
أضف موز أو بندق

Nutella & Kinder with Strawberry

Hot drinks
مشروبات ساخنة
2500
3500
2500
4000
3500
4000
4500
2500
2500

Espresso
Double Espresso
Turkish coffee
Cappuccino
Nescafe
Nescafe Gold
Hot chocolate
Tea
Green tea

إسبرسو
دبل إسبرسو
قهوة تركية
كابوتشينو
نسكافيه
نسكافيه غولد
هوت تشوكليت
شاي
شاي أخضر

Cold drinks
مشروبات باردة
Mineral Water
Soft Drinks
Ice Tea Lipton
Laban Ayran
Juice Tropicana
Boom Boom
Red Bull
Perrier
Fresh Orange Juice

500
1000
1500
1500
1500
2000
3000
3000
3000

مياه معدنية
مشروبات غازية
شاي ليبتون البارد
لبن عيران
عصير تروبيكانا
بوم بوم
ريد بول
بيريه
عصير برتقال طبيعي

arguileh
أرجيلة
Maasal

7000

Ajami

10000

عجمي

3000

رأس أرجيلة

apple, grape, mint, grape & mint, lemon & mint

Ras Arguileh

معسل

 حامض ونعنع، عنب ونعنع، نعنع، عنب،تفاحتين

Turkish Coffee

Espresso

Nescafe Gold

Green Tea

Hot Chocolate
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