
هايب فرايز

3.500 كرييل فرايز مع إضافات ( ح ) 
صلصة الشيدر، جنب الشيدر مبشور،

المحل املقدد، صلصة الرانش

3.500 بطاطا ويدج ( ن - ح - م ) 
توابل البابرياك اإلسبانية، جنب مانشيجو

3.500 ترافل فرايز ( ن - ح ) 

املشويات
 

28.000 حلم ريب آي األمرييك 

14.000 السملون الرنوجيي 

24.000 تندرلوين حلم البقر األسرتايل 

9.500 ضلوع حلم اخلزنير املشوي 

22.000 روبيان خليجي مشوي 

ُتقدم مجيع املشويات مع طبق سلطة حبجم صغري،
واختيارك من البطاطا والصلصة

البطاطا
بطاطا مقلية ( ن ) | بطاطا ويدج ( ن )

بطاطا حلوة ( ن )

الصلصة
صلصة الفلفل األسود بالبابركيو بان جوس ( ن )

صلصة الفطر ( ن - ح )
صلصة الزبدة واللميون ( ن - ح )

احللويات

كيك الشوكوالتة
3.500 بالبندق ( ن - ح - غ - م ) 

كرمية الشوكوالتة الداكنة والفاحتة،
جوكوند بالبندق، فيليتني كرانش

4.500 فاكهة بافلوفا االستوائية ( ن - م - ح - غ ) 
كرمية شانتييه فانيليا، فواكه مومسية، توت

دولتيش دي ليتيش
4.500 تشزي كيك ( ن - م - ح - غ ) 

جنب كرميي،  دولتيش دي ليتيش، 
فتات اللوز

مجيع األسعار تمشل %10 رسوم خدمة و%5  رضائب حكومية، و%10  رضيبة القمية املضافة

ن - نبايت، م - مكرسات، ح - حليب، غ - غلوتني، خ - حلم خزنير، ك - حيتوي عىل الكحول
إذا كنت تعاين من أي حساسية لبعض أنواع الطعام أو عدم محتله، فريىج إبالغ مقدم اخلدمة عند الطلب

تسايل

4.500 ناتشو ميل فوي ( ن - غ - ح ) 
مطامط، أفواكدو، هاالبينو، زيتون أسود،

جنب الشيدر، كزبرة، كرمية حامضة
إضافة الفلفل احلار مع حلم البقر (تشييل كون اكرين)

6.300 مجربي ملفوف موين باغ ( غ - ح ) 
ُيقدم مع مغوس الكزبرة والفلفل احللو

5.500 دجاج ساذرن املقيل ( ح ) 
دجاج مقيل يف زيت غزير مغىط بالدقيق،

ُيقدم مع صوص ديناميت

9.000 مسك مقيل بالعجني املخمتر ( غ ) 
مسك هامور مقيل، بطاطا مقلية،

صوص التارتار الكالسييك

السلطة

8.900 سلطة ستيك حلم البقر 
بطاطا صغرية، مشندر مشوي، جرجري صغري،

ومزجي من اخلرضوات الصغرية مع تتبيلة اخلردل اإلجنلزيي

6.000 سلطة ويلنيس جاردن ( ن - ح ) 
خرضوات ورقية صغرية، مطامط كرزية، جنب ماعز

فتات اخلزب، مزينة بالّرمان

7.400 سلطة سزير بالدجاج ( ح ) 
دجاج مشوي، قلب اخلس رومني، خزب محمص،

بيض بوشيه، جنب بارمزيان، تتبيلة السزير

الربغر

7.900 برغر أجنوس كالسييك باجلنب ( غ - ح ) 
خس، مطامط، جنب الشيدر، بيض مقيل،

ُيقدم مع البطاطا املقلية

ساندويتش حلم ستيك يف خزب باغيت 
8.500 الفرنيس ( غ - ح ) 

قطع حلم اخلارصة الطرّي، جنب سويرسي،
فطر بورتوبيلو مع مايونزي باخلردل

8.000 ثالث قطع من الربغر مع اجلنب ( غ - ح ) 
خس طازج، مطامط، بصل، جنب الربي،  جنب الشيدر،

وبلو تشزي

 5.500 برغر الدجاج لويزيانا 
صدر دجاج مقرمش، حلقات البصل، 

فطر، مطامط، جنب إمنتال

برغر الروبيان املقرمش
8.500 وحرب احلبار (غ)  

مجربي، صلصة جوااكمويل، خس، مطامط،
خزب حبرب احلبار

مجيع ساندوتشات الربغر ُتقدم مع البطاطا املقلية



زجاجة كأس  نبيذ أبيض 
20.000  4.100 أوبيكوا، شاردونيه 
24.000  5.300 فورتان، سوفينون بالن 

جورجيو أند جيانين،
22.000  5.300 بينوت جرجييو 

نبيذ أمحر
24.000  4.400 أوبيكوا، شرياز 

770 ميل،
24.500  4.900 اكبارنيت سوفينون  
23.100 سريا جراندي، بينوت نوار  
35.000 جيه يب شيتنيت، مريلوت  

نبيذ وردي (روزيه)
22.000  4.200 770 ميل 

40.000 ماتيوس 
شامبني واملرشوبات الفوارة

21.000  4.200 بولرميي 
26.200  5.800 فوجا 
230.500   NV مويت شاندون بروت

مرشوبات الطاقة
4.000 ريدبول  
4.000 دايت ريدبول  

عصائر ومرشوبات متنوعة
عصري برتقال، عصري أناناس،

4.000 عصري بطيخ، عصري لميون ونعناع  
كواك كوال، دايت كواك كوال، فانتا، سربايت، 

2.600 جينجر إيل، ماء تونيك، ماء صودا  
أكوا بانا              صغري 2.500، كبري 3.600
سان باليجرينو       صغري 2.500، كبري 3.600

6.900 مرشوبات داون تاون املمزية       

ريد ليبستيك
فوداك، بيوريه أنواع التوت، عصري لميون، عصري 

ليتيش، بياض البيض

فراجنيلكو إسربيسو مارتيين
باترون اكفيه، فراجنيلكو، إسربيسو

روزماري بالش
جن، جريب فروت، عصري لميون، رشاب إلكيل 

اجلبل احملرض يف املطعم، عصري رمان

ويسيك حامض بالتوابل اهلندية
جيه دبليو ريد ليبل، عصري لميون، رشاب بياض 

البيض بالتوابل احملرض يف املطعم، عصري 
الربتقال

هارت أتاك
فوداك، رم، جن، تيكيال، تريبل سيك، اكبنت 

مورغان احلار، عصري لميون، عصري برتقال، 
عصري توت بري

إلدرفالور موهيتو
رم أبيض، عصري لميون، رشاب أوراق النعناع، 

رشاب إلدرفالور

كوكتيالت كالسيكية
أبريول سربيزت                            7.400
بلودي مريي                               7.400
بولفروغ                                    8.500
كوزموبوليتان                             5.800
شاي مثلج لوجن أيالند                 8.500
مارتينزي                                     6.100
موهيتو                                      5.800
موسكو ميول                              5.800
نيجروين                                    5.800
بيناكوالدا                                   7.400
سكس أون ذا بيتش                    5.700
ويسيك حامض                          5.500

الشوتات
جاغر بومب                              6.500
6.500 اكمااكزي                              
6.200                                       B52
برين دامدج                               6.200

برية من الصنبور        نصف كأس   كأس اكمل
أمستل اليت                          3.500      5.350
بيتسربجر                            3.500      5.350
اكرلينج                               3.500      5.000
هاينكن                               3.500      5.350
ستيال                                 3.500      5.350
ستاروبرامني                         3.500      5.350

زجاجات البرية
أمستل اليت                                        4.500
بادويزر                                             4.300
كورونا                                             4.800
هاينكن                                             4.500
هوجاردين                                         4.300
بريوين                                             4.800
مسريينوف أيس                                    7.350
سافانا دراي سايدر                               4.700

فوداك
أبسولوت بلو                                       4.800
أبسولوت فانيال                                    4.200
بيلفيدير                                            9.800
جراي جوس                                       9.800
ساكي                                              6.900
مسريينوف                                        4.800

جن
جن بولدوج                                        6.500
بومباي شابري                                      5.100
جوردونز                                          4.800
هندريكس                                          6.300

جن نامرب 3 لوندوم دراي                        6.500   
تانكريي                                             5.100
تانكريي 10                                        6.300
مونيك 47                                           10.00
جن سولثزي                                          6.500

رم
بااكردي وايت                                     4.800
اكبنت مورغان دارك                               4.800
بالنتيشن 5 سنوات                               5.300
رون زااكبا                                        14.700
30.400                                   X.O رون زااكبا

املرشوبات

تيكيال
جوس كويرفو سيلفر                     4.900
5.300 جوس كويرفو جولد                  
10.000 باترون سيلفر                          
10.000 باترون اكفيه   

سنجل مالت ويسيك
14.700 بالفيين 
9.100 كواال 12 سنة 
14.700 داملور 12 سنة 
6.900 غليمنوراجني 10 سنوات 
7.400 جلينفيديش 12 سنة 
5.800 جلينليفيت 12 سنة 
12.00 مااكالن 12 سنة 
الجافولني 16 سنة   12.510
9.100 سانتوري هيبييك 
9.100 نياك 

سنجل مالت ويسيك بلينديد
36.700 جيه دبليو بلو 
23.000 جيه دبليو بالتينوم 
9.500 جيه دبليو جولد 
7.900 جيه دبليو دوبل بالك 
7.400 جيه دبليو بالك 
4.900 جيه دبليو ريد 
7.900 تشيفاز 12 سنة 
23.000 تشيفاز 18 سنة 
20.000 تشيفاز يولتزي 
4.900 ديوارز وايت ليبل 
5.700 فاير بول 

ويسيك أمرييك
6.300 بوليت 95 راي 
4.800 فور روزيز 
5.300 جمي بمي 
7.400 ميكرز مارك 
7.100 جاك دانيالز 

ويسيك أيرلندي
4.400 جميسون 

كونياك
5.700  V.S هينييس
29.000  X.O هينييس

ليكيور
4.500 أماريتو ديسارانو 
4.700 بيلزي 
4.700 جاغرميسرت 
4.500 اكلوا 
4.700 ماليبو 
4.500 بيتش شنابس 
4.500 سامبواك 

مجيع األسعار تمشل %10 رسوم خدمة و%5  رضائب حكومية، و%10  رضيبة القمية املضافة


