
Sandwiches 
& Burgers

KD
د.ك البيرغر 

والساندويتشات
Texan Angus burger
Crispy onion rings, bacon, 
jalapenos, cheddar cheese, BBQ 
sauce

5.550 تكسان انجوس برغر 
حلقات البصل المقرمش ولحم البيكون 
المقدد والهالبينو  وجبن شيدر وصلصة 

الباربكيو 

Grilled chicken fillet 
burger
Served in a soft bun with 
shredded lettuce, mayonnaise & 
cheese

4.250 برغر فيليه الدجاج المشوي
ُيقدم داخل كعكة لينة مع الخس 

المقّطع والمايونيز والجبن

Out sort of Club
Layer of salad, slow fried 
egg,milk poached chicken, 
red cabbage, thyme roasted 
tomatoes, bacon

4.250 الخيارات الممتازة
طبقة سلطة وبيض مقلي على نار 
هادئة ودجاج مسلوق في الحليب 

والملفوف األحمر  وطماطم مشوية 
بالزعتر  والبيكون

Chicken Shawerma
Rolled in Saj bread with tomato 
& onion salad, tahina sauce & 
Arabic pickles

3.750 شاورما الدجاج
ملفوفة داخل خبز الصاج مع سلطة 

الطماطم والبصل وصوص الطحينة 
والمخلل العربي

Cheese & turkey Panini
Toasted with cheddar cheese & 
smoked turkey breast

3.500 الجبن والبانيني بلحم الديك الرومي
محمص مع جبن شيدر وصدور الرومي 

الُمدخنة

Halloumi & grilled 
vegetable Panini
Toasted with halloumi cheese, 
grilled vegetables & pesto

3.500
(V)

الحلوم وبانيني الخضروات 
المشوية 

محمص مع جبن الحلوم والخضروات 
المشوية والبيستو 

All burgers & sandwiches served with 

fries OR salad
تقدم جميع أطباق البيرغر والساندويتشات مع أصابع 

بطاطا مقلية أو سلطة

Pizza & Pasta KD
د.ك بيتزا & باستا

The traditional 
margherita pizza
with buffalo mozzarella, basil

4.500 بيتزا مارجريتا التقليدية
بجبن موزرايال والريحان 

Classic pepperoni pizza
ask for extra spice

4.000 بيتزا بيبروني كالسيك
اطلب التوابل اإلضافية

Spaghetti bolognese 
sauce 
lots of parmesan

4.000 سباغيتي وصلصة البولونيز
كثير من جبن بارميزان ريجيانو 

Fettuccini 
Flat mushrooms parmesan, 
cream

3.750 الفيتوشيني
 فطر جبن بارميزان والكريمة

Penne & smashed 
tomatoes, 
Basil leaves & roasted pine nuts

3.500
(V)

معكرونة بيني & طماطم 
مهروسة

أوراق الريحان & حبوب الصنوبر 
المحمصة 
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Appetizers KD
د.ك المقبالت

Super food salad
Romaine, rocket, tomatoes, 
cucumbers, avocado, 
feta cheese, Mixed grains, 
pomegranate, edamame honey 
mustard dressing

4.500 سلطة طعام ممتازة
خس روماني، بقلة، طماطم، خيار، 

أفوكادو، جبنة فيتا، مزيج حبوب، رمان، 
عسل ادامامي مزين بالخردل

Red quinoa & feta
Cucumber, roasted beetroot, 
mint, olive oil, lemon dressing

4.000 كينوا حمراء & فيتا
خيار، بنجر محمص، نعناع، زيت زيتون، 

توابل ليمون

Arabic Mezzah
Blended roasted eggplant, 
fatoush & sumac, parsley 
tabouleh, kalamata olives & pita 
bread

4.000
(V)

المزات العربية
مزيج محمص من الباذنجان والفتوش 

والسماق والبقدونس والتبولة وزيتون 
الكاالماتا والخبز البلدي 

Egg Florentine
Two poached eggs, crispy 
bread, baby spinach, avocado 
vine tomatoes & a splash of 
hollandaise sauce

3.750 السبانخ مع البيض
بيضتان مسلوقتان وخبز مقرمش 

وسبانخ صغيرة الحجم وطماطم كرمة 
األفوكادو مع رشة صلصة هولندية

Chicken Caesar salad
Romaine lettuce with croutons, 
shaved parmesan, beef bacon, 
grilled chicken & Caesar 
dressing

3.750 سلطة سيزر بالدجاج
خس روماني مع كروتون وجبن بارميزان 

ريجيانو مقشر  ولحم البيكون المقدد 
ودجاج مشوي وصوص سلطة سيزر.  

Tomato & mozzarella
Drizzled with olive oil & fresh 
basil

3.500
(V)

الطماطم وجبن الموزاريال
ُمغطاة بزيت الزيتون والريحان الطازج 

 

Chlorophyll mix
Mix greens with rucola, cherry 
tomatoes, extra virgin olive 
dressing

3.000
(V)

مزيج الكلوروفيل 
مزيج من الخضرة مع الجرجير 

والطماطم و الكرز وزيت الزيتون الممتاز 
المستخلص طبيعيا

Soups KD
د.ك الشوربة

Arabic lentil soup
Served with cumin & lemon

3.000
(V)

شوربة العدس العربية
ٌتقدم مع الكمون والليمون 

Cream of mushroom 
soup
Served with garlic baguette

2.750
(V)

شوربة كريمة الفطر
ٌتقدم مع خبز فرنسي بالثوم 

Tomato soup
Caramelized fennel & roasted 
garlic

2.500
(V)

شوربة الطماطم
شمار بالكراميل والثوم المحمص  



Mian Course KD
د.ك األطباق الرئيسية

Crispy fried prawns
Served with a garlic & chive 
mayo

9.250 روبيان مقلي مقرمش
يٌقدم مصحوب بالثوم و مايونيز بالثوم

Rib eye steak
Green beans, chunky fries & 
beairnaise sauce

8.500 شريحة لحم األضالع
فاصولياء خضراء وبطاطا مقلية كبيرة 

الحجم وصلصة البرنيز 

Battered fish & chips
Hamour fillet deep in a batter 
served with malt vinegar & 
tartar sauce 

6.500 سمك محمر وشيبس
هامور فيليه الُمغطى بعجينة محمرة 

يٌقدم مصحوب بخل الشعير  وصلصة 
التارتار

Grilled lamb cutlet with 
biryani rice
Served with mint chutney

6.500 شرائح لحم الضان المشوي مع 
أرز البرياني

تٌقدم مصحوبة بصلصة النعناع  

Grilled chicken breast
Served with creamy mash & 
sautéed spinach

5.500 صدور دجاج مشوية
ٌتقدم مع السبانخ المخفوقة والمشوحة 

 بالقشدة.

Chicken butter masala
Indian tandoori broiled chicken 
with cardamom steamed rice 
crispy papadum & coriander

5.000 دجاج ماساال بالزبدة
دجاج التندوري الهندي المشوي مع أرز 
بالحبهان على البخار  ورقائق خبز بابادم 

المقرمشة باإلضافة إلى الكزبرة

Vegetable koftas
Creamy coconut tomato gravy, 
seared greens

5.000 كفتة الخضار
مرقة طماطم بكريمة جوز الهند

Vegetable biryani
Served with papadum, raita & 
pickle

4.500 برياني الخضار
ٌيقدم مع خبز بابادم ورايتا والمخلل 

Omelets
With herbs, ham & mushrooms

3.500 األومليت )العجة(
تٌقدم مع األعشاب ولحم وفطر

Side Orders KD
د.ك أطباق جانبية

Mashed potatoes 2.000 البطاطا المهروسة

Fine beans 2.000 الفاصوليا الخضراء 

French fries 1.500 البطاطا المقلية  

Onion rings 1.500 حلقات البصل 

Steamed vegetables 1.500 الخضار المسلوق 

Desserts KD
د.ك أطباق الحلويات

Tiramisu jar
Mascarpone, shot of coffee, 
finger biscuit

3.500 برطمان تيراميسو
ماسكربوني وقهوة وبسكويت فنجر

Crème brûlée
Pomegranate, blackberry & mint 
salad

3.500 كريم بروليه
سلطة الرمان والتوت والنعناع

Warm chocolate fudge 
cake
Salted caramel, vanilla ice cream

3.250 كعكة الحلوى الساخنة 
بالشوكوالتة

كراميل مملح وآيس كريم بالفانيليا

Sticky toffee date 
pudding
Vanilla ice cream

3.000 بودينج التمر والتوفي اللزج 
آيس كريم بالفانيليا

Strawberry & custard 
jar

3.000 برطمان الفراولة والكاسترد

Kid’s Menu KD
د.ك وجبات األطفال

Grilled salmon
Mashed potatoes & green trees

4.250 السلمون المشوي
البطاطا المهروسة واألعشاب الخضراء

Angus beef slider
Soft bun, shredded lettuce, 
melted cheese, fries

3.500 ساندويتش لحم انجوس
كعكة لينة وخس مقّطع وجبن ذائبة 

وبطاطا مقلية

Mini version of our fish 
& chips
With dipping sauce

3.250 سمك وشيبس صغير
مُغطى بالصلصة

Our own chicken 
tenders
a bit of salad or fries, up to you

3.000 أوراك الدجاج الخاصة بنا
قليل من السلطة أو البطاطا المقلية 

حسب اختيارك

Capricciosa pizza
Sauce, cheese, turkey ham & 
chicken

2.750 بيتزا كابريتشوزا
صلصة وجبنة ولحم  ودجاج

Margherita pizza
Just cheese & tomato sauce

2.500 بيتزا مارجريتا
الجبن وصلصة الطماطم فقط

All dishes marked with (V) are suitable 

for vegetarian
األطباق التي تحمل عالمة )V( تناسب النباتيين

Some of our dishes might contain traces 

of nuts
تحتوي بعض األطباق على المكسرات
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