No 7 Fish Bistro
 01803 295055
www.no7-fish.com

Menu قائمة الطعام
STARTER وجبات خفيفة
1) Mussels Marinière £7.75
بلح البحر

2) French Onion Soup £5.75
شوربة بصل على الطريقة الفرنسية

3) Substantial Seafood Broth £7.50
شوربة سمك

4) Minty Courgette and Potato Soup £5.75
شوربة بطاطس و كوسة بالنعناع

5) Whole King Prawns Grilled in Garlic Butter £8.50
جمبري مشوي غير مقشر بالثوم و الزبدة

6) Peeled King Prawns Cold with 2 Mayonnaises £8.50
جمبري بارد مقشر مع نوعين من المايونيز

7) Garlic Bread with Olive and Anchovy Spread £4.75
خبز بالثوم مع أنشوفة بزيت الزيتون

8) Grilled Goats Cheese Salad with a Rosemary flavoured
White Bean Purée £6.75
سلطة جبن الماعز المشوي مع فاصوليا بيضاء مهروسة بطعم إكليل الجبل

9) A Pot of Creamy Curried Prawns £7.00
جمبري مع صلصة الكاري الدسمة

10) ½ Doz. Oysters in the Half Shell £11.00
 من المحار بالصدف٦

11) Loch Fynes Oak Roast Salmon £7.75
سمك سلمون مشوي

12) Grilled Garlic Mushrooms £5.75
عش الغراب مشوي بالثوم

13) Crispy Fried Red Mullet Fillets £8.00
شريحة مقلية من سمك سلطان إبراهيم

14) King Prawn, King Scallop, and Mussels cooked in
Garlic and lemon butter £8.50
جمبري و محار و بلح البحر مطبوخين مع ثوم و ليمون و زبدة

15) A Cold Platter of King Prawn, Oak Roast Salmon and
Marinated Sardine fillets £8.50
طبق متنوع من الجمبري و سلمون مشوي و سردين مخلل

16) Seared King Scallops poa
محار مشوي

Please let us know of any allergies you might have.
إذا كان لديك أي حساسية من أي نوع فالرجاء إبلغنا

All dishes can be made without alcohol. But you must tell us when
ordering.
من الممكن طبخ أي من الطباق السابقة بدون نبيذ أو كحوليات ولكن لبد أن تذكر ذلك للجرسون عند طلبك للطعام

No 7 Fish Bistro
 01803 295055
www.no7-fish.com
Main Courses
وجبات رئيسية

1) Whole Lemon Sole poa
سمكة موسى كاملة

2) Whole Brixham Plaice poa
سمكة بليس كاملة من بريكسهام

3) Whole Seabass poa
سمكة قاروص كاملة

4) Whole Red Mullet poa
سمكة سلطان إبراهيم كاملة

5) Monkfish Baked with Black Pepper and Sea Salt poa
سمكة المونك بفلفل أسود و ملح البحر

6) Star Point Crab ½ or Whole, Lobsters from Local Pots, Served Cold or with Garlic
and Lemon poa  طبق بارد بالثوم و الليمون، نصف كابوريا أو كابوريا كاملة و سرطان البحر
7) Fillet of Plaice, filled with Oak Roast Salmon or Peeled Prawns and Baked under a
Cheese Sauce £15.75
شريحة من سمكة البليس محشوة بسلمون مشوي أو جمبري مقشر مخبوزة تحت صلصة الجبن

8) Salmon baked with Mild Moroccan Spices and served with Crème Fraiche and
Home-Made Banana Chutney £15.50
سلمون مخبوز مع توابل مغربية غير حارة مع كريم فريش و صلصة الموز

9) Our Fish and Chips £13.75
سمك و بطاطس محمر

10) The Three Fillets Special. A mini version of the above 3 meals each cooked as
described in separate dishes £17.50
ثلث شرائح صغيرة من السمك من الثلثة أطباق المذكورة أعله كلهم مطبوخين كما سبق ذكره

11) King Scallops sliced and pan fried with Mushrooms, Vermouth and Lemon £19.50
محار مقلي مقطع إلى شرائح مع عش الغراب و خمر و ليمون

12) Selection of filleted Fish cooked in a Tempura Batter served with 3 Dips £18.50
 مغمسات٣ شرائح متنوعة من السمك المقلي مع

13) Thick Cod Steak Grilled or Roasted with Olive Oil, Herbs and Garlic £18.50
شريحة سميكة من سمك القد مشوية أو محمرة مع زيت الزيتون و أعشاب و ثوم

14) Cod Steak with King Prawns and Scallops Tempura £19.75
شريحة من سمك القد مع جمبري و محار مقلي

15) Cod Steak with Prawns Thermidor £19.75
شريحة من سمك القد مع جمبري ثيرميدور

All Main Courses are inclusive of Vegetables or Salad and a choice of Potatoes
جميع الوجبات الرئيسية تحتوي على الخضار أو السلطة مع إختيارك نوع واحد من أنواع البطاطس

Please let us know of any allergies you might have.
إذا كان لديك أي حساسية من أي نوع فالرجاء إبلغنا

All dishes can be made without alcohol. But you must tell us when ordering.
من الممكن طبخ أي من الطباق السابقة بدون نبيذ أو كحوليات ولكن لبد أن تذكر ذلك للجرسون عند طلبك للطعام

