
Take Away - Delivery

Assaha Coffee

0 1 8 3 5 7 1 9 4 8

We Love To Live Together

DELIVERY SERVICE FROM 10AM TO 11PM - 7/7خدمة دليفري من 10 صباحًا لغاية 11 لياًل  -

نحبُّ أن نعيش معًا

Assaha sudanAssaha sudanassahavillage assaha.sud@assahavillage.com

Our slogan:  Assaha feels you home - fresh food “mother’s cooking food” - cooking is a flavor - al-halal values
شعارنــا: الساحــة بيتــك - الطعـام الطــازج »أكــل الوالــدة« - الطعـام نََفــس - للحــالل قيمــة

الساحة كافيه

Al Khartoum Al amarat – street 1 – behind Al Amarat center الخرطوم العمارات – شارع– 1 – جوار العمارات سنتر



هل تعلم أن مفهوم الطعام الصحي ال يعني أن يكون خاليًا من الزيوت؟

شوربات
15 �شوربة	عد�س	

15 �شوربة	كرمية	

سلطات
18 �شلطة	ال�شاحة	

18 فتو�س	

مقبالت باردة
12 حم�س	

12 متبل	

12 لبنة	

مقبالت ساخنة
15 بطاطا	مقلية	

15 كبدة	دجاج	

25 مقانق	

25 �شجق	

25 حم�س	�شاورما	

SOUP
Lentil soup 
Cream soup

SALADS
Assaha Salad
Fattoush

COLD APPETIZERS
Hommos
Mutabal
Labneh

HOT APPETIZERS
French fries
Chicken liver 
Makanek
Sojok
Hommos with shawarma

Spicy Vegetarianحار نباتي

S.D.G.
جنيه



Did you know that the concept of healthy eating does not mean an oil free one?

الفكرة
����اح����ة-	ق����ري����ة	ل��ب��ن��ان	 م�����ن	ال���������شّ

حكاية	 ال�ّشاحة	 �شناك	 اإل��ى	 الّتراثّية	

جيل...	اإذ	لم	ي�شتطع	ابن	اأبي	اأحمد	

بناء	 اأراد	 ح��ي��ن	 ث��وب��ه	 م��ن	 ي��خ��رج	 اأن	

���ش��اح��ت��ه	»���ش��ن��اك	ال�����ّش��اح��ة«،	ف��الأث��ر	

كبير	 نف�شه	 القرية	في	 تركته	 اّل��ذي	

وك��ب��ي��ر،	والن��ف��ت��اح	اّل����ذي	ع��ا���ش��ه	في	

حياته،	 على	 بظالله	 األقى	 المدينة	

يتغلغل	 حنين	 يتجاذبه	 بينهما	 وه��و	

ف���ي	ع����روق����ه،	وح����داث����ة	ت��ق��رب��ه	من	

حديثة	 �شاحته	 ج��اءت	 لهذا	 اأت��راب��ه؛	

في	خارجها	تنطق	بظاهره،	لكن	ما	

اإن	تطاأ	قدماك	داخلها،	حتى	تكت�شف	

اأح��م��د	الحقيقّي	 اأب��ي	 اأن��ك	ف��ي	عالم	

ع��ال��م	ال��ق��ري��ة	ال��ح��ال��م��ة،	وال���ّت���راث	

الأ�شيل	وال�ّشاحة	الغّناء.

وال�����ّت�����وازن	ف���ي	ال���ع���م���ارة	ي��ق��اب��ل��ه	

توازن	في	الخدمة،	حيث	يقّدم	�شناك	

ال�ّشاحة	اأطباقه	وجبات	بيتّية	يومّية،	

لتحمل	 الأذواق،	 ك��ّل	 لتنا�شب	 تتنّوع	

تح�شير	 ع��بء	 العاملة	 ال�ّشّيدة	 ع��ن	

ال���ّط���ع���ام،		وت�����ش��اع��ده��ا	ع��ل��ى	تحقيق	

ال�����ّت�����وازن	ب��ي��ن	ع��م��ل��ه��ا	وب��ي��ت��ه��ا،	في	

المعي�شّية	 غوط	 ال�شّ فيه	 تزداد	 وقت	

وتكثر	الأعباء،	وهي	في	الوقت	عينه،	

له	 لتقّدم	 ال�ّشاب	 الجيل	 اإل��ى	 تتوّجه	

الحياة	 م��ع	 ين�شجم	 ���ش��ري��ع��اً	 ط��ع��ام��اً	

اّلتي	يعي�شها	ويهواها.



COLD SANDWICHES
Labneh

Hommos

Kashkawan cheese

Mortadella & cheese

HOT SANDWICHES
French fries

Chicken liver

Makanek

Sujok

Falafel

SEAFOOD SANDWICHES
Samke harra

Fried Fish

ساندويش بارد
7 لبنة	

7 حم�س	

10 جبنة	ق�شقوان	

10 مرتديال	وجبنة	

ساندويش ساخن
7 بطاطا	مقلية	

7 كبدة	دجاج	

12 مقانق	

12 �شجق	

5 فالفل	

ساندويش سمك
12 �شمكة	حرة	

12 �شمك	مقلي	

Spicy Vegetarianحار نباتي

هل تعلم أن مراقبة كافة مراحل اإلنتاج يساهم في تخفيف المخاطر  التي يمكن أن يتعرض لها الطعام؟

S.D.G.
جنيه



The Concept
From Assaha - Lebanese 

Traditional village to Assaha 
Snack; a generation story 
took place.  Abu Ahmad’s 
son faced a difficulty when 
planning and building 
Assaha snack as the 
village’s touch, outgoing of 
the city, modernization of 
his land left a great impact 
in his personality and life. 
Abu Ahmad’s son subsists 
in the nostalgia of the past. 
As a result, the modern 
courtyard (Assaha) came 
out reflecting his personality. 
Once you enter the 
courtyard, you will realize 
and live in the imaginary 
Abu Ahmad’s word with the 
sincere culture and tuning 
courtyard.

The structural balance 
confronts the service, as 
Assaha Snack serves daily 
homemade platters that 
satisfy all tastes. As life 
changes and more pressure 
faces the working women, 
Assaha Snack helps her to 
balance between her work 
and home. In addition, the 
Snack is directed to the new 
generation to meet their 
choices in this modern life. 

Did you know that controlling all stages of production may 
lower the risk that food may get exposed to? 



هل تعلم أن استعمال حامض الستريك الصناعي في تحضير الطعام يضر  بصحة اإلنسان؟

CHICKEN SANDWICHES
Chicken shawarma (normal - saj)
Tawouk  (normal - saj)
Fajita
Boreto
Francisco
Chicken sub
Mexican
Chilli
Escalope
Chicken
Chicken burger

MEAT SANDWICHES
Beef Shawarma (normal - saj)
Philadelphia
Beef burger
Cheese burger
Shish kabab
Grilled kafta

ساندويش دجاج
10/15 �شاورما	دجاج	)عادي	-	�شاج(	

13/17 طاووق		)عادي	/	�شاج(	

17 فاهيتا	

17 بوريتو	

17 فرن�شي�شكو	

17 ت�شيكن	�شاب	

17 مك�شيكان	

17 ت�شيلي	

13 ا�شكالوب	

12 دجاج	

12 ت�شيكن	برغر	

ساندويش لحمة
10/15 �شاورما	حلمة	)عادي	/	�شاج(	

17 فيالدلفيا	

12 برغر	حلمة	

15 برغر	باجلبنة	

12 �شي�س	كباب	

12 كفتة	م�شوية	

Spicy Vegetarianحار نباتي

S.D.G.
جنيه



Did you know that the use of industrial citric acid may cause harm to human health?



FISH

Fish fillet (Grilled-fried)

BIRDS

Grilled Chicken (oven roasted)

Grilled chicken

Half chicken

Shish tawook

Chicken kafta

Francisco

Fajita

PLATERS

أسماك

50 فيليه	�شمك	)مقلي	-	م�شوي(	

طيور

50 فروج	م�شوي	على	الغاز	

55 فروج	م�شوي	على	الفحم	

35 ن�شف	فروج	

38 �شي�س	طاووق	

38 كفتة	دجاج	

38 فرن�شي�شكو	

38 فاهيتا	

األطباق

هل تعلم أن المحافظة على برودة ماكينات تحضير الطعام خالل التحضير تخفف من تكاثر البكتيريا؟

S.D.G.
جنيه



Did you know that maintaing the coldness of preparatory 
machines lowers the growth of bacteria?



لحوم

38 م�شاوي	ال�شاحة	

38 �شي�س	كباب	

38 كفتة	م�شوية	

30 كفتة	عراي�س	

38 فيالدلفيا	

شاورما

38 �شاورما	حلمة	

38 �شاورما	دجاج	

38 �شاورما	م�شكل	

هل تعلم أن إعادة تجميد األطعمة بعد تذويبها يضاعف من تكاثر البكتيريا؟

MEAT

Mixed grill 

Shish kabab

Grilled kafta

Kafta arayes

Philadelphia

SHAWARMA

Beef shawarma

Chicken shawarma  

Mixed shawarma  

S.D.G.
جنيه



Did you know that refreezing food after thawing will multiply the growth of bacteria?



حلويات
15 �شوكول	كيك	

15 ت�شيز	كيك	

مشروبات باردة 
4 مياه		�شغرية	

6 مياه	كبرية		

8 لنب	

5 م�شروبات	غازية	

مشروبات ساخنة 
10 قهوة	تركية	

10 ا�شرب�شو	)عادي(	

12 ا�شرب�شو	)دوبل(	

13 كابت�شينو	

15 ن�شكافيه	

15 �شوكول	�شاخن	

6 �شاي	

SWEETS
Chocolate cake
Cheese cake

COLD DRINKS
Small water
Big water
Yoghurt
Soft  drink

HOT DRINKS
Turkish  coffee
Espresso (normal)
Espresso (double)
Cappuccino
Nescafe
Hot chocolate
Tea

 هل تعلم أن استعمال موازين الحرارة لمراقبة حرارة الطعام في المطابخ
لها أثر  إيجابي كبير في تجنب حدوث حاالت تسمم غذائي؟

S.D.G.
جنيه



Did you know that the use of thermometers to monitor food in the kitchens 
have a significant impact in lowering risks of food poisoning?



JUICE (CUP)

Assaha cocktail fruit

Cocktail juice

Strawberry

Mango

Banana with milk

Orange

Grapefruit

Lemonade

Lemonade with mint

Chocolate  Mousse

Ice Cream

عصير   

17  13 كوكتيل	ال�شاحة	

13  9 ع�شري	كوكتيل	

12  8 فراولة	

12  8 ماجنو	

12  8 موز	باحلليب	

12  8 برتقال	

12  8 غريب	فروت	

11  8 ليمونا�شة	

12  9 ليمونا�شة	بالنعناع	

13 �شوكول	مو	

6 اي�س	كرمي	

كبير
Big 

صغير
Small 

هل  تعلم أن لوح التقطيع األخضر يستعمل للخضار  واألصفر للدجاج واألحمر للحوم واألزرق لألسماك وثمار  البحر  والبني للحوم المطبوخة؟

Spicy Vegetarianحار نباتي

S.D.G.
جنيه



Do you know that the green cutting board is used for vegetables, yellow for chicken, 
red for meat, blue for seafood and brown for cooked meat?



www.assahavillage.com assaha.sud@assahavillage.com

Assaha sudanAssaha sudan assahavillage

�شاحب	فكرة	الم�شروع	المعمار	جمال	علي	مكة

�صاحب نظرية العمارة التدويرية

ت�صميم وتنفيذ واإ�صراف مكتب	�شنابل	للدرا�شات	

الح�شرية	والت�شميم	المعماري

The Concept Owner Architect 
Jamal Ali Makke The owner of the 
concept of "recycling construction"
Studied and executed by SANABEL for 
urban studies & architectural design

 تأمين طلبات خارجية للحفالت والمناسبات والمؤتمرات

دليفري
جـــوال

DELIVERY
M O B I L E

Te l :  0 1 8 3 5 7 1 9 4 8
922280004 - 0922280005

للحــالل قيمــة

Al-halal Values

Al Khartoum Al amarat – street 1 – behind Al Amarat center الخرطوم العمارات – شارع– 1 – جوار العمارات سنتر

Catering, Delivery, Take away


