
تاباس مع تويست
جمبري ديناميت، سبايسي مايو                                                                  6.750

روبيان مقلي مع صلصة التارتار                                                                 4.750

لفائف اللحم بصلصة الباربيكيو، كريمة حامضة                                              4.000

كاليماري مقلي، مايونيز بالثوم                                                                  4.000

بنجابي ساموسا، وعاء طماطم بالكزبرة، نعناع تشوتني                                3.250

قطع قرنبيط، دكة، صلصة ثوم                                                                  3.250

مزة على خبز مسطح
جاهز لألكل

الشمندر والجزر والحمص الكالسيكي مع الفالفل المقرمش 
وأوراق الجرجير والثوم                                                                          4.250

محمرة، لبنة، متبل، حمص حب بزيت الزيتون، الرمان والنعناع الطازج               4.000

خبزناالمسطح العضوي بالتمر المميز )بالقطعة(                                           0.500

المقبالت

السلطة
كوكتيل كالسيكي من الروبيان واألفوكادو                                               4.750

صلصة األفوكادو والطماطم وصلصة الكوكتيل

بوراتا محموسة مع طماطم                                                                4.250
بيستو الريحان، بذور اليقطين، خل بلسميك الناضج

سلطة سيزر دجاج تيكس ميكس                                                          4.000
خس رومين، بارميجيانو مبشور، لحم مقدد مقرمش، 

ثوم محمص سيباتا

سلطة ودج                                                                                      3.750
االكثير من الخس، اللحم المقدد، الطماطم، صلصة الجبن األزرق

سلطة الحديقة                                                                                 3.250
خس آيس بيرغ، جرجير، خيار، طماطم كرزية، فلفل، جزر، بصل، 

بذور رمان وخل ليمون 

الشوربات
بيسك اللوبستر بكريمة جوز الهند،لوبستر لوليبوب

4.500

شوربةالمحار
مع خبز الثوم الريفي

3.500

شوربة العدس العربي بالكمون والخبز المحمص
3.000

بلح البحر والمحار
بلح البحرمع صوص مارينيير الكالسيكي                                                 7.500

قطع البصل، بقدونس مقطع، فلفل أسود، كريم

بلح البحر بالكاري التايلندي                                                                  7.500 
كاري جوز الهند األخضر، الليمون، اليم الكافير 

محار مخبوز مع الثوم الريفي                                                               5.250
مع قطع الخبز والبقدونس

األسماك والمأكوالت البحرية
اللوبستر الكندي الطازج                                                                             27.000

لوبستر ثيرميدور العماني                                                                            16.500

لوبستر عماني كامل                                                                                 14.500

سمك زبيدي كامل                                                                                    10.500

فيليه سيباس مع الريحان وزيت الزيتون                                                         10.750

روبيان متبل بزيت الزيتون والثوم                                                                 10.500

سمك السلمون االسكتلندي الممتاز                                                                8.500

فيليه الهامور الصغير                                                                                   7.500

من ركن المشويات

قطع لحم أنجوس المعتمدة
توماهوك، ضلع مشوي مع العظم
1 100 G / 27.000 - 40 دقيقة

شاتوبرياند
ستيك التندرلوين

600 G / 24.000 - 40 دقيقة
شريحة لحم بورترهاوس

600 G / 17.000

شريحة لحم التندرلوين الممتاز
250 G / 10.750

شريحة لحم األضالع
 300 G / 9.250

شريحة لحم نيورك سيرلوين
 300 G / 8.500

لحم واغيو األسترالي
شريحة لحم واغيو ذات الدرجة 7-6

التندرلوين
200 G / 21.000

لحم األضالع
240 G / 18.000

لحم نيورك سيرلوين
240 G / 17.000

تشكيلة المشويات تأتي مع نوع واحد من الصلصة من اختيارك  



الحلويات
كعكة الشوكوالتة الداكنة                                                                    3.750

غاناش الشوكوالتة، صوص كراميل مملح، توت طازج

تورتة اسبريسو بالشوكوالتة                                                                3.750
توت بري طازج و آيس كريم فانيليا

كيكة بروفيترول األصلية                                                                     3.500
عجينة شو المقرمشة، آيس كريم فانيليا و صوص شوكوالتة ساخنة

 تشييز كيك المخبوزة                                                                        3.500 
خوخ مطبوخ ببطء وآيس كريم فانيليا

كنافة بالجبنة النابلسية                                                                       3.250
شراب القرفة والفستق الحلبي

أم علي بالزعفران                                                                           3.000
الفستق الحلبي واللوز المحمص

كريم بروليه الفانيليا                                                                          3.250
توت برتقالي و توت أحمر

الدجاج الصغير المغذى على الذرة
يتم تقديمه بالكامل وبدون عظم مع اختيارك من المارينايد

7.500 مسحب مع طماطم مشوية، فلفل اخضر، بصل احمر، ثوم مايونيز            

7.250 تيكا متبل، خيار، زبادي، نعناع تشوتني                                                

7.250 بيري بيري البرتغالية الحارة قليال                                                        

7.250 الترياكي والزنجبيل                                                                         

أطباق جانبية
1.750 لكل حصة

أرز بالزعفران

سبانخ بالكريمة مع جبن بارميزان

حلقات البصل

خضار على البخار 

ذرة محمصة

بطاطا مقلية

أسبراغوس مشوي

بطاطا مهروسة بالزبدة

بطاطا مشوية مع كريمة حامضة

أوراق الجرجير والطماطم الكرزية 
زيت زيتون مع خل البلسميك المعتق

ــة  ــه مجفف ــب، فواك ــا، الحلي ــوداني، الصوي ــول الس ــمك، الف ــريات، البيض،الس ــن، القش ــى الغلوتي ــات عل ــض المنتج ــوي بع ــة: تحت مالحظ
ومكســرات، كرفــس، خردل،بــذور السمســم، الكبريــت، الترمــس، رخويــات، ومنتجــات ثانويــة اخــرى  فــي حــال الحساســية، الرجــاء اخطــار 

احــد موظفينــا  لدينــا كل المعلومــات التــي تخــص األطبــاق التــي نقدمهــا 

مشاوي مطعم البوم
)اقتراح لشخصين(

تشكيلة من الدجاج الصغير,شرائح لحم الضأن المشوية,سيخ لحم التندرلوين ,تقدم 
على خبز الصاج مع البطاطا المقلية ,الثوم وصلصة الطحينة

29.000

طبق المأكوالت البحرية لدينا
 )اقتراح لشخصين(

مجموعة مختارة من األطباق المفضلة لدينا، بدءًا من ثيرميدور اللوبستر العماني، 
والقريدس المشوي، وفيليه الهامور الصغير، والسلمون االسكتلندي، 

وبعض الحبار المقلي، يقدم مع أرز بالزعفران التقليدي ، مشكل خضار مشوي 
وصوص زبدة بالليمون

39.000

اللوبستر الكندي الطازج الثيرميدوير يقدم مع
القشرة الخاصة به

29.000

مطبق زبيدي
محضر مع التوابل العربية واألرز

11.250

سمك البالول سينغاري
المعبوج، الطحينة وصوص الثوم

11.000

البالول التقليدي
الدقو س الحار 

10.500

ريش الضأن المشوية
ثوم وزبدة أعشاب

10.500

أضالع لحم قصيرة
المطهوة ببطئ و تتبيلة الباربيكيو اللزجة

10.250

تاجلياتيل
مع صلصة كريمة الفطر والبارميزان المبشور

6.500

ستيك القرنبيط بمزيج التوابل )دقة(
راجوت حبوب الحمص

6.250

الصلصة
1.250 لكل حصة

كاري أخضر بجوز الهند مع عشب الليمون

بيوري بالنك

زبدة الثوم واألعشاب

فلفل أخضر من مدغشقر

فطر بالكريمة

بيرنيز

مشاوي

صلصة تارتار

من األطباق
الخاصة بمطعم البوم


