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Menu À La Carte
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Mezzeh | Dip 
| Served with Pao De Queijo and Pita Bread |  AED 38 

Eggplant Caviar (V) - 105 kcal
Pomegranate | Extra Virgin Olive Oil

Muhammara (G)(N) - 280 kcal
Red Pepper | Lime Juice | Pink Sea Salt

Beetroot Caviar  (D)(N) - 411 kcal
Organic Date | Walnut | Thyme

Loaded Hummus  (N) - 290 kcal
Crumbled Feta | Sliced Shallot | Parsley

Fully Loaded Hummus  (N)(Z)  - 400 kcal
Lamb | Pine Nut | Parsley

Bacalhau- 230 kcal
Salted Dried Cod | Potato | Kosher Salt 

Sweet Potato Hummus (V) - 328 kcal
Crushed Garlic | Sumac | Sesame Seed

Black Bean Dip (V) - 93 kcal
Chopped Tomato | Chive | Extra Virgin Olive Oil

Appetizer AED 48

Grilled Halloumi Skewer (D) - 392 kcal
Watermelon | Cumin Powder | Cinnamon

Azevias De Batata Doce (V) - 181 kcal
Slow Baked Sweet Potato | Beetroot | Parsley

Camarao Ao Vinaigrette (S) - 357 kcal
Brazilian Shrimp Cocktail | Capsicum |
Coriander Vinaigrette

 المازة  دبس )غموس(
درهم 38 | يقّدم مع  الباو دي كويجو و خبز البيتا | 

كافيار الباذنجان )ن(  - 105 سعرات حرارية
|  زيت زيتون بكر ممتاز الرمان 

ُمحمرة )غ()م(  - 280 سعرات حرارية
فلفل أحمر |  عصير ليمون | ملح البحر الوردي

كافيار الشمندر )أ()م(   - 411 سعرات حرارية 
 بلح عضو ي |  جوز |  زعتر

حمص   - 290 سعرات حرارية 
مكعبات جبن فيتا | بقدونس  

حمص باللحم )م(  - 400 سعرات حرارية
|  بقدونس لحم ضأن | صنوبر 

سمك البكالة- 400 سعرات حرارية
سمك القد المجفف المملح |  بطاطا |  ملح كوشير  

حمص بالبطاطا الحلوة )ن( - 328 سعرات حرارية
|  بذور السمسم |  ُسماق  ثوم مسحوق 

دبس )غموس( الفاصوليا السوداء )ن( - 93 سعرات حرارية
طماطم مفرومة |  الثوم المعمر  |  زيت زيتون بكر ممتاز

درهم 48 المقّبالت 
سيخ جبن حلوم مشوي )أ( - 392 سعرات حرارية

|  القرفة |  مسحوق بذور الكمون  مسحوق البطيخ 

أزيفاس دي باتا دوس )ن( - 181 سعرات حرارية
|  بقدونس |  شمند  بطاطا حلوة محمرة ببطء 

روبيان كاماراو  )م.ب.( - 357 سعرات حرارية
كوكتيل الروبيان البرازيلي
|  خل بالكزبرة   الفليفلة 
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درهم 48 الوجبات الخفيفة الساخنة 
فالفل )ن(  - 540 سعرات حرارية

 حمص مطحون    |   خليط التوابل الشرقية 
|  صلصة الطحينة

أكاراجي )غ()ن()م.ب.( - 153 سعرات حرارية
فتات اللوبيا | ومسحوق الفلفل

 األحمر | بذور الكمون
كبة عدس )غ()ن( - 411 سعرات حرارية

عدس أحمر | بابريكا | فلفل
 كايين الحار | عصير ليمون

كبة لحم )غ( - 432 سعرات حرارية
لحم مفروم | برغل | وصلصة أناناس بالطماطم

إمباندا  )غ(- 762 سعرات حرارية
لحم مفروم | جبن شيدر مبشور | كزبرة

فطائر الجبن )أ()غ( - 323 سعرات حرارية
موتزاريال | جبن فيتا | زبادي

سيجار الجبن  )أ()غ(- 300 سعرات حرارية
أربع أنواع جبن | نعناع | زيت زيتون بكر ممتاز

درهم 48 أطباق الحساء 
حساء الدجاج البرازيلي - 362 سعرات حرارية 

دجاج مسحب | يوكا | بطاطا حلوة | طماطم

حساء العدس اللبناني(  - 362 سعرات حرارية
شمندر سويس | عدس أخضر | كزبرة | ليمون )غ()ن

درهم 38 السلطات 
سلطة السبانخ اللبنانية )أ()م( - 201 سعرات حرارية

 جزر محمر | جبن فيتا مفتت | صنوبر
 | زيت زيتون بكر ممتاز

سلطة األناناس واألفوكادو )ن(  -  239 سعرات حرارية
كراث مقطع | فلفل مهروس | صوص السماق

- 155 سعرات الفتوش العصري )غ()ن(
رجلة | فجل أحمر | كراث | خل مينوس ٨ حرارية

 التبولة العصرية )غ()ن(  -  67 سعرات حرارية
بقدونس | جرجير | طماطم

 | برغل | خل مينوس ٨

Hot Snack AED 48 

Falafel (V) - 540 kcal
Ground Chickpea | Oriental Spice Mixture
| Tahina Sauce

Acaraje (G)(V)(S) - 153 kcal
Black Eyed Pea Fritter | Red Chili Powder | Cumin

Lentil Kibbeh (G)(V) - 411 kcal
Red Lentil | Paprika | Cayenne | Lime Juice

Meat Kibbeh (G) - 432 kcal
Ground Meat | Bulgar | Tomato Pineapple Salsa

Empanada (G) - 762 kcal
Ground Meat | Shredded Cheddar | Coriander

Cheese Fatayer  (D)(G)  - 323 kcal
Mozzarella | Feta | Yoghurt

Cheese Cigar (D)(G) - 300 kcal
Four Kind Cheese | Mint | Extra Virgin Olive Oil

Soup AED 48

Brazilian Chicken Broth- 362 kcal
Pulled Chicken | Yucca | Yam | Tomato 

Lebanese Lentil Soup  (G)(V) - 180 kcal
Swiss Chard | Green Lentil | Coriander | Lime

Salad AED 38

Lebanese Spinach Salad (D)(N) - 201 kcal
Roasted Carrot | Crumbled Feta |
Pine Nut | Extra Virgin Olive Oil

Pineapple Avocado Salad (V) - 239 kcal
Sliced Shallot | Cracked Pepper
Sumac Dressing

Fattouch Interpretation  (G)(V)  - 155 kcal
Purslane | Red Radish | Shallot
Minus 8 Vinegar

Tabbouleh Interpretation  (G)(V)  -  67 kcal
Parsley | Arugula | Tomato | Bulgar
Minus 8 Vinegar
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Pots to Share AED 78

Feijoada  (D)  - 784 kcal
Brazilian Style Black Bean Beef Stew | Veal Bacon |
Root Vegetable | Basmati Rice

Brazilian Chicken Curry (D) - 868 kcal
Coconut Milk | Bell Pepper
Coriander | Basmati Rice

Red Meat | Chicken AED 98

Chicken & Beef Skewer- 506 kcal
Pineapple | Coriander |
White Sesame | Harra Potato 

Cumin Spiced Lamb Chop - 722 kcal
Cherry Tomato | Brazilian Fries | Mint Herb Salad 

Coffee Rubbed 
Beef Fillet  - 512 kcal
Smoked Paprika | Black Garlick | Chili Potato 

Peito De Frango 
Com Crème (D) - 508 kcal
Pan Seared Chicken Breast |
Pineapple Cream | Basmati Rice

Seafood AED

Arroz Preto Brasileiro 
Com Frutos Do Mar (S) - 595 kcal
Black Rice | Mixed Marinated Seafood | Parsley

Lebanese Spiced  
Fish Skewer  (G)  - 486 kcal
Burghul Tabbouleh Salad | Saffron Dip | Chili Fries

Li Brasil Signature AED 168

Grilled Seafood & 
Meat Skewer  (D)(N)(S)  - 850 kcal       
Lobster | Prawn | Minced Chicken |Prime Sirloin 
Mushroom | Artichoke |Pineapple Cream
Brazilian Chili Fries                               

درهم 78 األطباق العائلية 
فيخوادا )أ(  -  784 سعرات حرارية 

لحم بقري بالفاصوليا السوداء على الطريقة البرازيلية | لحم العجل 
المقدد | خضروات | أرز بسمتي

كاري الدجاج البرازيلي 
حليب جوز الهند | فلفل 

حلو | كزبرة | أرز بسمتي )أ( -  868 سعرات حرارية

درهم 98 اللحم األحمر | الدجاج 
أسياخ الدجاج واللحم البقري -  506 سعرات حرارية

أناناس | كزبرة | سمسم أبيض | بطاطا حارة 

 ريش لحم الضأن المتبلة ببذور الكمون
  -  722 سعرات حرارية 

طماطم كرزية | بطاطا برازيلية |  سلطة أعشاب بالنعناع

 فيليه اللحم البقري
 المفروم بالقهوة   - 512 سعرات حرارية 

بابريكا مدخنة | ثوم أسود | بطاطا حارة

 بيتو دي فرانجو كوم كريمي
 )صدور دجاج بالكريمة( )أ( - 508 سعرات حرارية 

صدور دجاج محمرة في المقالة | 
كريمة األناناس |  أرز بسمتي

درهم المأكوالت البحرية 
أّروز بريتو برازيلو كوم فروتوز دو مار 
)أرز برازيلي أسود بالمأكوالت البحرية(

)م.ب.( - 595 سعرات حرارية
أرز أسود | مأكوالت بحرية متبلة  |  مشكلة | بقدونس

 سيخ السمك
 اللبناني المتبل )غ(  - 486 سعرات حرارية 

 سلطة تبولة بالبرغل | دبس الزعفران | بطاطا مقلية حارة

درهم 168 أطباق مميزة برازيلية 
 مأكوالت البحر المشوية

 واللحم المشوي  )أ()م()م.ب.( 850- سعرات حرارية 
سرطان البحر | روبيان | دجاج مفروم | لحم خاصرة مشوي 

ممتاز | ِفطر | خرشوف | كريمة األناناس | بطاطا بالفلفل 
الحار البرازيلي

108

88

108

88
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درهم 58 األطباق الرئيسية النباتية 
كوسة محشية )م()ن(-  301 سعرات حرارية

كوسة محشية باألرز األسود | صلصة طحينة بالليمون 
 بطاطا حارة

فيجوادا )ن(-  448 سعرات حرارية
حساء الفاصوليا السوداء على الطريقة البرازيلية | خضروات | 

باذنجان | أرز بسمتي

سيخ ِفطر وخرشوف )ن(-  101 سعرات حرارية
سيخ ِفطر وخرشوف | أناناس | بابريكا مدخنة | سمسم أبيض | 

بطاطا حارة

 إسبيتوس دي باتاتا
 إي سيبوال )سيخ بطاطا وبصل( )ن( -  185 سعرات حرارية     

سيخ بطاطا طازجة | بصل صغير
 | فلفل بالليمون مقرمش

درهم 28 األطباق الجانبية 
بطاطا حارة )ن(  -  101 سعرات حرارية

بطاطا مقلية برازيلية -  140 سعرات حرارية

 أناناس برازيلي مشوي مع   شرائح
 اللحم البرازيلية )ن(-  238 سعرات حرارية
أرز لبناني + عدس )أ(-  145 سعرات حرارية

قرنبيط كامل متبل ومشوي )ن(-  187 سعرات حرارية

درهم 38 الحلويات 
كيكة البسبوسة باألناناس   )أ()غ()م(-  ٣70 سعرات حرارية

البسبوسة الوردية | أناناس بالكراميل

قهوة مع الحليب )أ()غ()م(  -  240 سعرات حرارية
موس القهوة | غاناش الشوكوالته

البيضاء | كريم مزدوج

تشيز كيك الجوافة باشن )أ()غ()م(  -  ٣10 سعرات حرارية 
كومبوت الباشن فروت | سابليه مهروس | جبنة الكريمة

آيس كريم بالبقالوة  )أ()غ()م(  -  220 سعرات حرارية   
 معجنات متعددة الطبقات |

 عسل زهرة البرتقال | قشر ذهب عيار 23 قيراطًا

سوربيه بالليمون)غ(  - 117 سعرات حرارية
الليمون المسّكز | النعناع 

Vegan Main Course AED 58

Koussa Mahcheya (N)(V) - 301 kcal
Black Rice Stuffed Squash | Tahina Lime Sauce |
Harra Potato

Feijoada (V) - 448 kcal
Brazilian Style Black Bean Stew | Root Vegetable
Eggplant | Basmati Rice

Mushroom & Artichoke Skewer (V) - 101 kcal
Pineapple | Smoked Paprika
White Sesame | Harra Potato

Espetos De 
Batat E Cebola (V) - 185 kcal
New Potato Skewer | Baby Onion
Crispy Lemon Pepper

Side Dish AED 28

Batata Harra  (V)  - 128 kcal

Brazilian Chili Fries - 140 kcal

Brazilian Churrascaria 
Grilled Pineapple (V) - 238 kcal

Lebanese Rice + Lentil (D) - 145 kcal

Whole Roasted Spiced Cauliflower (V) - 187 kcal

Dessert AED 38

Basboussa Pineapple Cake (D)(G)(N) - 370 kcal
Rose Basboussa | Caramelized Pineapple                                                                                                    

Café Con Leche  (D)(G)(N)  - 240 kcal
Coffe Mousse|White Chocolate Ganache |
Double Cream

Guava Passion Cheescake  (D)(G)(N) - 310 kcal
Passionfruit Compote | Compressed Sable |
Cream Cheese

Baklava Ice Cream  (D)(G)(N) - 220 kcal
Layered Filo Pastry | Orange Blossom Honey |
23K Gold Flake

Lime Sorbet  (G)-117 kcal
Candied Lime | Mint 
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