


عصري ويندي سييت هوركني



كوكتيالت
مارجريتا

لذة الفواكه

مفضالت اونو

عصري للجميع

مارجريتا البطيخ
�شراب  من  وقليل  الطازج  الليمون  ع�شري  الطازج،  البطيخ  من  منع�ش  مزيج 

البطيخ املركز.     ٢١ ر.س

مارجريتا اإغوانا
مارغاريتا م�شنوعة من زهرة االآالم )زهرة العاطفة( و ع�شري الليمون. ٢١ ر.س

مارجريتا الرمان
بطعم  مم��زوج  املركز،  الرمان  �شو�ش  مع  املخلوط  للرمان  املميز  الطعم 

الربتقال اللذيذ و الليمون احلام�ش.     ٢١ ر.س

مارجريتا التوت الربي
التوت الربي ال�شيفي اللذيذ، باالإ�شافة لع�شري العنب و الليمون

 املنع�ش.     ٢١ ر.س

مارجريتا املاجنو
مزيج رائع من املاجنو الطازج و ع�شري الليمون املنع�ش.     ٢١ ر.س

اأونو كوالدا
الكال�شيكية اللذيذة.     ٢١ ر.س

موهيتو املاجنو املثلجة
مزيج بارد منع�ش من النعناع الطازج واملاجنو الطازج مع الليمون

 املنع�ش.     ٢١ ر.س

بريي كوالدا
الفراولة  او  املركز  التوت  بع�شري  ممزوج  الطازج  الربتقال  ع�شري  مع  كوالدا  بينا 

املركزة.     ٢١ ر.س

ع�شري الفراولة
مزيج حيوي من الفراولة و الزبادي املثلجة.     ٢١ ر.س

ع�شري الليمون الطازج
الع�شري التقليدي او  ميكن ا�شافة التوت او املاجنو او النعناع الطازج.٢١ ر.س

ع�شري املاجنو
املاجنو الطازج ممزوج مع الزبادي املثلجة.     ٢١ ر.س

ح�شاد الليمون
ع�شري الليمون الطازج مع ع�شري التوت الربي و الرمان.     ٢١ ر.س

ع�شري التوت الربي مع املاجنو
مزيج طبيعي من التوت الربي واملاجنو مع الزبادي املثلجة.     ٢١ ر.�ش

ع�شري فواكه م�شكلة
كوكتيل املاجنو و البطيخ.     ٢١ ر.�ش

ع�شري الفراولة الطازج     ٢١ ر.�ش

اإبريق امل�شاركة     ٤٩ ر.س
اإبريق ع�شري االأنانا�ش والليمون     ٤٦ ر.س

ع�شري الليمون �شاوث�شايد 
والنعناع  اخليار  مع  خملوط  املركز  املاجنو  ع�شري  مع  الطازج  الليمون  ع�شري 

ي�شاف اليه الثلج.     ٢١ ر.س

ع�شري ويندي �شيتي هوركني
الرمان و الليمون املنع�ش مع مزيج عا�شف من ع�شري الربتقال

 و االأنانا�ش.     ٢١ ر.س

ع�شري روبتايل كووولر
مزيج لذيذ من البطيخ و االأنانا�ش و�شراب بلو كوراكاو.     ٢١ ر.س

ب�شكويت اأوريو املثلج
تعلوها  املركزة.  ال�شكوالتة  و�شراب  املثلجة  الزبادي  اأوريو ممزوج مع  ب�شكويت 

طبقة من الكرمية مع املزيد من �شراب ال�شكوالتة املركز.     ٢١ ر.س

اللوز املثلج
الزبادي املثلجة مع كرمية جوز الهند ممزوجة ب�شراب اللوز املركز مع ال�شكوالتة، 

تعلوه طبقة من كرمية الق�شطة اللذيذة.     ٢١ ر.س

اأونو �شيك املميزة
وب�شكويت  وال�شوكوالتة  الكال�شيكية  الفانيليا  مع  واللذيذة  ال�شميكة  �شيك  ميلك 

اأوريو باالإ�شافة لزبدة الفول ال�شوداين والفراولة.     ٢١ ر.س





------------------------------------------------------------------

املقبالت

ديب ديبس

ت�شكيلة املقبالت اللذيذة
الميكنك اإختيار واحدة فقط ... ميكنك ان تختار من اجنحة الدجاج او قطع الدجاج 
و  الدجاج  بوفالو  واأي�شا  حتبه(  اللذي  لل�شو�ش  اختيارك  )مع  اللحم  كرات  اخرت  و 

اأ�شابع املوتزاريال ال�شهية.
اإخرت 4     ٦٥ ر.س           اإخرت 3     ٥٣ ر.س

الرقائق و �شل�شة الغواكامويل غم�ش وذوق
رقائق �شيب�ش التورتيال مع �شلطة بيكو دي جالو و�شل�شة الغواكامويل

اخلا�شة.     ٢٢ ر.س

اأ�شابع املوتزاريال
تقدم مع �شل�شة مارينارا اخلا�شة.     ٣٤ ر.س

خبز الثوم واجلنب
اخلبز املحم�ش مع زبدة الثوم واجلبنة.     ٢١ ر.س

اجلمربي املقلي املخبوز
اجلمربي املتبل واملغلف بطبقة البق�شماط اخلا�شة.     ٤٩ ر.س

موت�شو�ش نات�شو�ش
جبنة  مع  ال�شيدر  و  ال�شل�شة  و  احلار  الفلفل  يعلوها  الرقيقة  التورتيال  رقائق 

موزاريال و الهالبينو باالإ�شافة للق�شدة احلام�شة.     ٤٣ ر.س
ا�شف �شل�شة الغواكامويل اخلا�شة     ٥ ر.س

كرات اللحم بطريقتني
حلم البقر اللذيذ و كرات اللحم امللفوفة باخلبز مع اختيار ال�شو�ش املف�شل لك 

من )�شو�ش الباربكيو و �شو�ش املارينارا اخلا�ش(.     ٤٩ ر.س

اخلبز التو�شكاين
الطماطم  اىل  باال�شافة  واجلبنة  ال�شبانخ  و  البي�شتو  طبقة  تعلوه  الثوم  خبز 

املتبلة الطازجة.     ٣٤ ر.س

بيتزا �شكينز
اأونو االأ�شلي

بيتزا ديب دي�ش ال�شهرية واخلا�شة بنا واملكونة من ال�شل�شة احلمراء والبطاطا 
املهرو�شة تعلوها حلم البيكون و جبنة ال�شيدر .
 تقدم مع الكرمية احلام�شة.     ٣٩ ر.س

ك�شاديا الدجاج
للطماطم  باال�شافة  املوتزاريال  جبنة  و  ال�شيدر  جبنة  مع  الطبيعية  الرقائق 

الطازجة و الب�شل االأحمر، تقدم مع ال�شل�شة احلمراء
والق�شدة احلام�شة.     ٤٣ ر.س

ا�شف �شل�شة الغواكامويل اخلا�شة     ٥ ر.س

ال�شبانخ واخلر�شوف
ال�شيدر. تقدم  باالإ�شافة للفطر مع مزيج �شهي من جبنة  ال�شبانخ واخلر�شوف 

مع خبز الثوم املحم�ش.     ٤٩ ر.س

كاالماري رود اي�شالند �شتايل 
و�شل�شة  الطازجة  الطماطم  قطع  و  امريكي(  )فلفل  احلار  املوز  فلفل  مع 

مارينارا اخلا�شة.     ٤٣ ر.س

تيك�شا�ش فرايز
مع  املوتزاريال  جبنة  و  ال�شيدر  جبنة  و  احلار  بالفلفل  مغطاة  مقلية  بطاطا 

الهالبينو و الق�شدة احلام�شة.     ٢١ ر.س

إنها ممتعة للمشاركة

يقدم يف وعاء م�شنوعة من طبقة الديب دي�ش ال�شهرية مع رقائق التورتيال 
املقرم�شة للتغمي�ش.

بوفالو ت�شكن ماك اند ت�شيز     ٥٦ ر.س
ت�شكن ماك اند ت�شيز     ٥١ ر.س

وينجس اند بايتس
اأجنحة الدجاج

اجنحة الدجاج املقرم�شة تقدم عادي او مغطاة بال�شو�ش 
ح�شب اإختيارك.     ٤٤ ر.س

قطع الدجاج بدون عظم
ح�شب  بال�شو�ش  مغطاة  اأو  عادي  تقدم  بالبق�شماط  املغطاه  الدجاج  قطع 

اإختيارك.     ٤٤ ر.س

ما هو ال�شو�ش اخلا�ش بك؟
 الباربكيو
 احلارة

 الع�شل مع
الرتياكي البابركيو

 الفلفل
 االأحمر
 احللو

بوفالو
�شل�شة
�شيكاجو
احلارة عادي

جديد

جديد

جديد

جديد
جديد



سلطة سيزر الدجاج



السلطات

أحصل عليها

�شلطة الدجاجة االآ�شيوية
اخل�ش الطازج و اجلزر و �شرائح التورتيال مع قطع اخليار و اليو�شفي تعلوها طبقة 

من �شرائح الدجاج امل�شوي والبازالء واجلزر املب�شور.     ٥١ ر.س
�شلطة اخل�ش امللفوف

قطع  و  ال�شم�شم  لبذور  باال�شافة  امل�شوي  والدجاج  الطازج  باخل�ش  مليء  وعاء 
اخليار والفلفل االحمر مع اجلزر املب�شور وال�شعريية. 

يقدم مع خل الرتياكي.     ٤٩ ر.س
ال�شلطة اليونانية

اخل�ش مع جبنة الفيتا و زيتون كاالماتا و الطماطم الطازجة باال�شافة للفلفل 
االأحمر املحم�ش واخليار.تقدم مع ال�شل�شة اليونانية.     ٣٩ ر.س

�شلطة �شرائح اللحم
اخل�ش والطماطم الكرزية واالفوكادو باال�شافة اىل زيتون الكاالماتا وخل البل�شميك 

تعلوها �شرائح اللحم.     ٥٦ ر.س
دجاج ميالنيز

الطماطم  و  اخل�شراء  ال�شلطة  تعلوها  البق�شماط  مع  امل�شوي  الدجاج  �شدور 
والب�شل االأحمر والزيتون االأ�شود باالإ�شافة جلبنة البارميزان 

وخل البل�شميك.     ٥٩ ر.س
ن�شف وعاء من ال�شلطة

�شلطة اجلوز والتوت وجبنة املاعز اأو ال�شلطة اليونانية 
اأو �شلطة املطعم.     ٢٢ ر.س

�شلطة قطع الدجاج املقرم�ش مع الع�شل
البيكون  االأحمر وحلم  والفلفل  وال�شعريية  اخل�شروات  ت�شكلية  الدجاج مع  قطع 

املقدد باال�شافة للطماطم وجبنة ال�شيدر 
و�شل�شة اخلردل مع الع�شل.     ٥٢ ر.س

�شلطة الطاقة
ال�شبانخ و الدجاج امل�شوي والطماطم و اجلزر وجبنة الفيتا والعنب االأحمر الطازج 
الربي  والتوت  االمريكي  واجلوز  واللوز  اليقطني  وحبات  والزبيب  الغوجي  توت  و 

املجفف و �شل�شة اخلل اخلالية من الدهون.     ٥٤ ر.س
�شلطة �شيزر الدجاج

واخلبز  املب�شور  البارميزان  جلبنة  باالإ�شافة  الروماين  اخل�ش  و  امل�شوي  الدجاج 
املحم�ش املعد يف مطعمنا.     ٤٤ ر.س

هل تريد اإ�شافة االن�شوجة؟ فقط ا�شاأل.     ٥ ر.س
�شلطة اجلوز والتوت وجبنة املاعز

اخل�ش مع جنب املاعز قليل الد�شم، العنب الربي الطازج، اجلوز بالع�شل و�شل�شة 
الرمان ال�شحية.     ٤٩ ر.س

�شلطة روبيان البحر االأبي�ش املتو�شط
زيتون كاالماتا والفلفل االأحمر املحم�ش والب�شل االأحمر مع اخليار وجبنة الفيتا 

والطماطم و�شرائح التورتيال واخل�شار امل�شكلة باال�شافة للروبيان
 وخل البل�شميك.     ٤٩ ر.س

الشوربة
�شوربة اليوم

او  الدجاج  كرمية  اأو  الفطر  كرمية  �شوربة  من  االأربعة  االختيارات  احد  عن  ا�شاأل 
�شوربة الذرة احللوة والدجاج اأو �شوربة املاأكوالت البحرية.     ٢٢ ر.س

�شوربة الب�شل الفرن�شية
تعلوها طبقة من اجلبنة الذائبة املعدة يف مطعمنا.     ٢٢ ر.س

�شوربة الربوكلي و ال�شيدر
الربوكلي الطازج مع جبنة ال�شيدر مطبوخ بال�شوربة الغنية.     ٢٢ ر.س

�شوربة ت�شيلي
اللحم املفروم والفلفل احلار و الفا�شوليا و الطماطم مع جبنة ال�شيدر و الب�شل 

االأحمر و رقائق التورتيال.     ٢٢ ر.س
�شوربة اخل�شار ال�شحية 

مزيج من اخل�شروات الطازجة والبطاطا يف �شوربة اخل�شار ال�شحية.   ٢٢ ر.س

خ�شار م�شلوق     ١٢ ر.س
خ�شار م�شوي     ١٢ ر.س

بروكلي م�شلوق     ١٢ ر.س
بطاطا مهرو�شة     ١٢ ر.س

بطاطا مقلية     ١٢ ر.س
بطاطا بالفرن     ١٢ ر.س

االأرز البني     ١٢ ر.س
ذرة     ١٢ ر.س

بطاطا خمبوزة     ١٢ ر.س

األطباق اجلانبية

خردل الع�شل، 
�شل�شة ال�شيزر، 
�شل�شة الرن�ش، 

ال�شل�شة اليونانية، 
اجلبنة البي�شاء، 
خل البل�شميك، 

توت قليل الد�شم، 
رمان، 

ال�شل�شة االإيطالية

جديد

جديد

جديد

جديد



برميا بيربوين

نومريو أونو

فاهيتا الدجاج



إصنع البيتزا اخلاصة بك

ديب
ديش

عجينة
رقيقة

أو

إخرت عجينتك
أخرت ثالث إضافات

 [  ] جبنة اإ�شافية 
 [  ]  بيربوين

 [  ]  �شجق
 [  ]  فطر
 [  ]  ب�شل

 [  ]  الفلفل
 [  ]  زيتون اأ�شود

 [  ]  بروكلي
 [  ]  باذجنان

 [  ] 
  [  ] 
  [  ] 
  [  ] 
  [  ] 
  [  ] 
  [  ] 

�شبانخ
خ�شار م�شوي

فلفل امريكي حار
فلفل اأحمر م�شوي

خر�شوف
جبنة الفيتا

نقانق الدجاج

 [  ] 
  [  ] 
  [  ] 
  [  ] 
  [  ] 
  [  ] 
  [  ] 
  [  ] 
  [  ] 

جبنة الريكوتا
هاالبينو

ثوم
�شو�ش البي�شتو

قطع الدجاج
قطع الهامبورجر

كرات اللحم
االن�شوجة

بيكون

اجلنب/ اخل�شار   ٥ ر.س / اللحم   ١٠ ر.س
احلجم العادي اجلنب / اخل�شار  ١٠ ر.س/ اللحم  ١٥ ر.س زيادة إضافية

احلجم العادي     ٧٩ ر.س 
احلجم الفردي     ٤٤ ر.س

 ٤٩ ر.س 



الفاهيتا
الب�شل املقلي والفلفل مع �شو�ش الفاهيتا. يقدم مع �شل�شة الفاهيتا، باال�شافة للخ�ش 

املقطع وجبنة ال�شيدر مع الق�شدة احلام�شة باال�شافة لرقائق التورتيال.

الدجاج     ٥٩ ر.�ش
اللحم البقري     ٦٩ ر.�ش

الروبيان     ٦٩ ر.�ش
كومبو     ٧٩ ر.�ش

 ) الدجاج و اللحم البقري(

كومبو     ٨٩ ر.�ش
 )الدجاج واللحم البقري و الروبيان(

 )على الطريقة ال�شينية(القلي مع التقليب
اخرت قطع من اللحوم اأو اال�شماك، مع ا�شافة اخل�شروات املو�شومية لقليها مع �شل�شة 

الرتياكي مع ر�ش حبوب ال�شم�شم. يقدم مع اأرز بيالف املميز و خبز اأونو اخلا�ش.

الدجاج     ٥١ ر.�شاإخرت من:
اللحم البقري     ٦٦ ر.�ش

الروبيان     ٥٩ ر.�ش



 شيكاغو
ديب ديش

مرحبــًا بكاخرتعناها يف عام ١٩٤٣
عجينة البيتزا م�شنوعة طازجة كل يوم، اجلبنة مب�شور يدوياً 
واخل�شروات الطازج تقطع يدوياً باحرتافية وحتم�ش بالفرن 

يعد يف فرننا بنف�ش ال�شغف والعناية منذ ان اأخرتعنا ديب دي�ش يف عام ١٩٤٣
الفردية )تكفي �شخ�ش واحد( / العادية )تكفي من ٢ - ٣ اأ�شخا�ش(

االإيطالية
الريكوتا  وجبنة  الفطر  مع  والنقانق  البقر  حلم  من  امل�شنوعة  اللحم  ك��رات 

و�شو�ش املارينارا املعد يف مطعمنا مغطاة بجبنة املوتزاريال و  الرومانو.
٤٤ ر.س/٨٢ ر.س

نومريو اأونو 
اللحم املفروم و البيربوين و الب�شل والفلفل باال�شافة للفطر و�شل�شة الطماطم 

مغطاة بطبقة من جبنة املوتزاريال والرومانو.     ٤١ ر.س/٧٩ ر.س

فاهيتا الدجاج
�شدر الدجاج املتبل مع ال�شل�شة و الب�شل و الفلفل مغطاة بطبقة .من جبنة 

ال�شيدر و املوتزاريال.     ٤١ ر.س/٧٩ ر.س

اجلنب والطماطم
�شل�شة الطماطم مغطاة بجبنة املوتزاريال والرومانو. ٤١ ر.س/٧٩ ر.س

�شيكاغو كال�شيك
اللحم البقري املفروم و �شل�شة الطماطم مغطاة بجبنة املوتزاريال و الرومانو.

٤١ ر.س/٧٩ ر.س

بيتزا برجر حلم البقر باجلبنة والبيكون
برجر حلم مع البيكون وجبنة ال�شيدر و املوتزاريال و الطماطم الطازجة و الب�شل 

املحمر باال�شافة للكات�شب وخملل ال�شبت.     ٤١ ر.س/٧٩ ر.س

فارمرز ماركت
الب�شل املحمر وال�شبانخ والطماطم املجففة مع البي�شتو وجبنة الفيتا مغطاة 

بجبنة املوتزاريال والرومانو.     ٤١ ر.س/٧٩ ر.س

اجلنب والطماطمشيكاغو كالسيك

جديد



بيتزا
اخلضاروات املميزة

بيتزا ويندي سييت وركس

بيتزا
سوبر روين



------------------------------------------------------------------

 اسلوببنفس       الديب ديش

 شيكاغو
عجينة رقيقة

بيتزا وي�شت لوب )عجينة م�شطحة(
ال�شبانخ و اخلر�شوف مع جبنة املوتزاريال و�شرائح الدجاج والفلفل االأحمر املحم�ش 

وجبنة البارميزان.     ٤٩ ر.س

بيتزا بوفالو ت�شكن )عجينة م�شطحة(
بوفالو ت�شكن والب�شل االأحمر باال�شافة جلبنة ال�شيدر واملوتزاريال وجبنة غورغونزوال 

االيطالية مع �شو�ش بوفالو ران�ش.     ٤٩ ر.س

بيتزا املاأكوالت البحرية من اإختيار ال�شيف
)عجينة م�شطحة(

الفلفل االمريكي احلار مع مزيج رائع من جبنة املوتزاريال  كاالماري والروبيان و 
مع �شو�ش الروبيان و األفريدو.     ٥١ ر.س

بيتزا ال�شجق وال�شبانخ )عجينة م�شطحة(
ال�شبانخ الطازج والب�شل املحمر مع جبنة املوتزاريال وال�شجق

و�شو�ش األفريدو.     ٤٩ ر.س

بيتزا اخل�شروات املميزة )عجينة م�شطحة(
جميعها معدة يف مطعمنا الب�شل االأحمر املحم�ش والفلفل والكو�شا ال�شفراء 
املوتزاريال  بجبنة  مغطاة  والفطر  وال�شبانخ  الطازجة  الطماطم  مع  واخل�شراء 

وال�شيدر والرومانو.     ٤٩ ر.س

بيتزا �شوبر روين
املزيد من البربوين مع جبنة املوتزاريال وال�شيدر والرومانو.     ٤٩ ر.س

ا�شنع البيتزا اخلا�شة بك
تبداأ مع اجلبنة اللذيذة والطماطم الطازجة واختيارك لثالث 

طبقات ا�شافية.     ٤٩ ر.س

بيتزا دجاج الباربكيو 
جبنة املوتزاريال والب�شل االأحمر و�شو�ش الباربكيو.     ٤٩ ر.س

بيتزا ميالنيز
وال�شلطة  الدجاج  �شرائح  ا�شافة  البارميزان مع  وجبنة  املحمر  والب�شل  البي�شتو 

على الوجه وخل البل�شميك.     ٤٩ ر.س

بيتزا اجلنب والطماطم
الطماطم الطازجة و�شل�شة املارينارا املعدة يف مطعمنا مع جبنة املوتزاريال 

والرومانو.     ٤٤ ر.س

بيتزا الفطر الربي و ال�شيدر
مزيج لذيذ من الفطر والثوم مع جبنة البارميزان واملوتزاريال 

وال�شيدر.     ٤٩ ر.س

بيتزا ويندي �شيتي ورك�ش
الب�شل الطازج والفلفل والفطر مع الهامربجر وحلم البيكون وال�شجق املفروم 

باال�شافة جلبنة املوتزاريال وال�شيدر والرومانو.     ٤٤ ر.س

بيتزا بوفالو ت�شكن
بوفالو ت�شكن والب�شل االأحمر باال�شافة جلبنة ال�شيدر واملوتزاريال وجبنة غورغونزوال 

االيطالية مع �شو�ش بوفالو ران�ش.     ٤٤ ر.س

بيتزا اخل�شاروات املميزة
جميعها معدة يف مطعمنا الب�شل االأحمر املحم�ش والفلفل والكو�شا ال�شفراء 
املوتزاريال  بجبنة  مغطاة  والفطر  وال�شبانخ  الطازجة  الطماطم  مع  واخل�شراء 

وال�شيدر والرومانو.     ٤٤ ر.س

 بيتزا دجاج الباربكيو

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد



دجاج باألعشاب

 ماك آند تشيز مع
بوفالو الدجاج

مجربي
سكاميب



أعطي مساحة
للحلوى

اأونو ديب دي�ش �شنداي
فانيال اآي�ش كرمي مع �شو�ش ال�شوكوالته وكرمية خمفوقة مع طبقة من الكوكيز بال�شكوالته 

املخبوزة داخل الفرن.     ٣٥ ر.س

براوين ديب دي�ش
كيكة الرباوين مع فانيليا اآي�ش كرمي و�شو�ش ال�شكوالته والكرمية املخفوقة.    ٣٥ ر.س

اجلدة �شميث اآول اأمريكان
اآي�ش كرمي  التفاح مع ال�شكر والقرفة، تخبز مع ال�شكر البني وق�شرة ال�شوفان. تقدم مع 

الفانيليا والكرمية املخفوقة.     ٣٥ ر.س

ت�شيز كيك املعد يف مطعمنا
تقدم مع اختيارك من )الفراولة اأو التوت اأو عادية(.     ٣٥ ر.س

الطفل يقوم ب�شنع ال�شنداي     ٢٥ ر.س
بودنغ اخلبز مع الك�شرتد

ب�شيطة و لكنها لذيذة احللوى املخبوزة تقدم مع االآي�ش كرمي الفانيليا 
و�شو�ش الك�شرتد.     ٣٥ ر.س

التريامي�شو املعد يف مطعمنا
تقدم مع الكرمية املخفوقة.     ٣٠ ر.س

ال�شكوالته الذائبة     ٣٥ ر.س

ميني براوين
ميني �شنداي

ميني اآول امريكان
ميني بودينج اخلبز مع الك�شرتد

هي ليست حلوى صغرية جدا

جديد

احلجم الكبري    ٦٦ر.س

 ٢٠ ر.س 



املشروبات
املشروبات الباردة

امل�شروبات الغازية )اإعادة التعبئة(     ١٢ ر.�ش
بيب�شي، بيب�شي دايت، �شفن اآب، ماوننت ديو، مريندا

�شودا منكهة     ١٨ ر.�ش
برية خالية من الكحول     ١٨ ر.�ش

العصائر الطازجة
ع�شري الربتقال الطازج     ٢٠ ر.�ش

ع�شري املاجنو     ٢٠ ر.�ش
ع�شري البطيخ     ٢٠ ر.�ش

ال�شاي املثلج التقليدي     ١٢ ر.�ش
ال�شاي املثلج بالنكهة     ٢٠ ر.�ش

ع�شري فواكه م�شكلة     ١٤ ر.�ش
التفاح     ١٤ ر.�ش

املاجنو     ١٤ ر.�ش
الكرز     ١٤ ر.�ش

االأنانا�ش     ١٤ ر.�ش
املشروبات الساخنة

كويف التيه     ١٤ ر.�ش
كابت�شينو     ١٤ ر.�ش

اي�شربي�شو     ١٤ ر.�ش
�شاي �شاخن     ١١ ر.�ش

�شوكالته �شاخنة     ١٥ ر.�ش
قهوة اأمريكية     ١٠ ر.�ش

مياه
مياه ن�شتله �شغرية     ٤ ر.�ش

مياه ن�شتله كبرية     ٨ ر.�ش
مياه برييه الفوارة     ١٥ ر.�ش



الدجاج و الباستا
�شبينوكويل خمبوزة وحم�شوة

الطماطم  وال�شبانخ مع  والربوكلي  املوتزاريال  و  الفيتا  جبنة  الدجاج مع  �شدور 
والثوم والريحان تقدم مع طبقني جانبيني من اإختيارك.     ٦٥ ر.س

طبق اأ�شابع دجاج
مع بطاطا مقلية، واختيارك من �شو�ش املا�شرتد اأو الباربكيو.     ٥٤ ر.س

دجاج باالأع�شاب
طبقني  مع  الزيتون  زيت  و  والثوم  والبقدون�ش  باالأع�شاب  متبل  الدجاج  �شدر 

جانبيني من اإختيارك.     ٥٨ ر.س

دجاج البارمزان املقرم�ش والرومانو
املقرم�ش  بانكو  وخبز  والريحان  بالرومانو  واملغطاة  امل�شوي  الدجاج  �شدور 
يف  املعدة  املارينارا  و�شل�شة  الذائبة  املوتزاريال  من  طبقة  يعلوها  والبهارات 

مطعمنا.     ٦٥ ر.س

 

الدجاج

الروبيان العمالق
والريحان  الطازجة  الطماطم  وقطع  الثوم  مع  املطهو  العمالق  الروبيان 
والبا�شتا مع جبنة البارميزان واختيارك من ال�شو�ش امل�شنوع يف مطعمنا من 

�شو�ش الروبيان اأو األفريدو اأو مارينارا.     ٦٥ ر.س

الباستا

ماك اآند ت�شيز مع بوفالو الدجاج
�شو�ش األفريدو مع جبنة ال�شيدر البي�شاء وبا�شتا بيني اخلفيفة باال�شافة جلبنة 
دي�ش  الديب  بطبق  خمبوزة  الدجاج  بوفالو  قطع  تعلوها  والرومانو  البارميزان 

ال�شهري لدينا.     ٦٥ ر.س

ديب د�ش ماك اآند ت�شيز
األفريدو تعلوها قطع  با�شتا بيني اخلفيفة مع جبنة ال�شيدر والرومانو و�شو�ش 

اخلبز املب�شورة خمبوزة بطبق الديب دي�ش.     ٥١ ر.س

با�شتا راتل�شنيك 
اخلا�شة باأونو

قطع الدجاج املقلي مع �شو�ش األفريدو احلار حمم�ش مع مكرونة بيني اخلفيفة 
تعلوها جبنة ال�شيدر وفلفل هالبينو احلار.     ٥٦ ر.س

با�شتا �شبينوكويل الدجاج
وال�شبانخ  والربوكلي  والفيتا  املوتزاريال  بجبنة  واملح�شو  امللفوف  الدجاج  �شدر 
األفريدو  و�شو�ش  اخلفيفة  بيني  با�شتا  مع  والريحان  الثوم  واي�شا  والطماطم 

و�شو�ش الطماطم.     ٦٥ ر.س

األفريدو الدجاج و الربوكلي
فيتوت�شيني مع الدجاج املقلي والربوكلي و�شو�ش األفريدو 

وجبنة البارميزان.     ٥٦ ر.س

الزانيا
طبقات من البا�شتا مع �شو�ش البولونيز وجبنة البارميزان

وكرمية البا�شاميل.     ٤٨ ر.س

با�شتا بيني مع اخل�شروات املحم�شة
اخل�شروات املحم�شة و الطماطم الكرزية املقلية مع ال�شبانخ والفا�شوليا تقدم 

مع با�شتا بيني اخلفيفة وجبنة البارميزان
و�شو�ش الثوم والطماطم.     ٥١ ر.س

اأ�شف الدجاج.     ١٤ ر.س

فيتوت�شيني الدجاج امل�شوي
الطازجة  والطماطم  ال�شبانخ  مع  متبل  اطرافه  املقرم�ش  امل�شوي  الدجاج 

والفطر وفلفل الهالبينو و�شو�ش األفريدو.     ٦٥ ر.س

با�شتا بيني بولونيز
ب�شاطة الوجبة جتعلها رائعة.     ٥١ ر.س

با�شتا املاأكوالت البحرية
باال�شافة  األفريدو(  و  رائع من �شل�شة �شكامبي  والكاالماري )مع مزيج  الروبيان 

الإختيارك نوع البا�شتا اللذي تف�شله.     ٦٥ ر.س

با�شتا ال�شتيك
�شتيك ليون �شرتيب مع مكرونة بيني اخلفيفة و�شو�ش األفريدو.     ٦٩ ر.س

طبق أصابع دجاج

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد



طبق تشكيلة الباربكيو

سرف آند ترف

اللوبسرت املشوي



اللحوم و املأكوالت البحرية
الستيك و األضالع

الروبيان و �شتيك ال�شريلوين امل�شوي*
٨ اأون�شة من حلم اخلا�شرة و�شيخ من الروبيان امل�شوي مغطاة بالريحان والثوم 

اململح.     ١٠٩ ر.س

تي - بون*
١٤ اأون�شة م�شوية بالكامل.     ١٢٨ ر.�ش

فيليه مينيون*
٨ اأون�شة من اللحم البقري الطري واللذيذ والغني بالنكهة.     ١٢١ ر.س

�شرائح �شتيك ال�شريلوين*
 ٨ اون�شة من حلم خا�شرة البقر العلوي املختارة بعناية 

واملقلية مع الب�شل.     ٨٥ ر.س

طبق ت�شكيلة الباربكيو
ن�شف �شلع مع الباربكيو و اأربع اجنحة مع الباربكيو والع�شل والبطاطا املقلية 

مع �شو�ش الباربكيو واختيارك للطبق اجلانبي.     ١٣٩ ر.س

�شرف اآند ترف
٦ اون�شة من ال�شتيك و اللوب�شرت امل�شوي.

يقدم مع طبقني جانبيني.     ١٣٩ ر.س

�شتيك ريب-اإي واجيو
١٢ اأون�شة م�شوية باإتقان و متبلة ب�شغف.     ١٠٩ ر.س

حلم بقر الواغيو
١٠ اأون�شة م�شوية باإتقان و متبلة ب�شغف.     ١٠٩ ر.س
اأ�شف واحدة: �شو�ش الفلفل اأو �شو�ش الفطر.     ٦ ر.س

�شتيك نيويورك
)مربى الطماطم والبيكون(

اأ�شهى �شتيك على االإطالق، ١٢ اون�شة من �شتيك نيويورك مع طريقة اأونو يف 
التح�شري  وتتبيلة �شيكاغو اخلا�شة.     ١٠٩ ر.س

اأ�شالع البقر امل�شوية
باوند من اأ�شالع حلم البقر امل�شوي والطري مع �شو�ش الباربكيو.  ١٠٩ ر.س

فاهيتا ال�شتيك     ٦٩ ر.س
ال�شتيك و الدجاج و الروبيان     ٧٩ ر.س

املأكوالت البحرية
طبق املاأكوالت البحرية

اللوب�شرت امل�شوي و  جمربي �شكامبي امل�شوي و�شمك ال�شلمون والكاالماري املقلي 
و�شو�ش املارينارا.     ١٦٩ ر.س

طبق ال�شياد
مع  تقدم  امل�شوي  والروبيان  املقلي  الكاالماري  و  احل��ادوق  �شمكة  من  كمية 
الباطاطا املقلية ورقائق النات�شو و�شو�ش املارينارا والفلفل االأحمر. ٨٩ ر.س

جمربي �شكامبي امل�شوي
م�شوي باإتقان، يقدم مع طلبني جابيني.     ١٢١ ر.س

�شمك ال�شلمون مع اإختيار اإ�شافتني
�شمك ال�شلمون الرنويجي امل�شوي يقدم مع اإختيارين ي�شاف على ال�شمك �شو�ش 

الكاجون والرتياكي اأو الليمون مع الريحان.     ٧٦ ر.س

اللوب�شرت امل�شوي
اللوب�شرت منقوع وم�شوي بعناية. يقدم مع اإختيارك لطبقني جانبيني.

١٣١ ر.س

�شمك الهامور
مقلي او م�شوي ح�شب توفره.     ٧٦ ر.س

كومبو املاأكوالت البحرية
مزيج لذيذ من �شمك ال�شلمون و�شمك احلادوق و�شيخ الروبيان املتبل وامل�شوي، 

يقدم مع طبقني جانبيني من اإختيارك.     ٨٩ ر.س

 اجلمربي العمالق
املشوي

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد
جديد

جديد

جديد



برجر الشيدر
و املشروم 



الربجر و
الساندوتشات برجر*نصف باوند

 يتم تقدمي الربجر لدينا مع اخل�ش والطماطم
والب�شل والبطاطا املقلية واملخلل

اأ�شف الغواكامويل املعدة يف مطعمنا - ٥ر.�ش
تقدم مع اإختيارك من طبق جانبي واملخلل

 حللقات الب�شل اأو البطاطا احللوة، اأ�شف ١٠ ر.س
برجر ال�شيدر و امل�شروم

جبنة ال�شيدر والفطر املقلي و�شو�ش الربجر اخلا�ش.     ٤٧ ر.س

برجر �شاليدرز*
ثالث قطع برجر �شغرية تقدم مع جبنة ال�شيدر و�شو�ش الربجر اخلا�ش واخل�ش 

والطماطم والب�شل االحمر و�شرائح املخلل.     ٤٤ ر.س

برجر البيكون و ال�شيدر
البيكون املقرم�ش وجبنة ال�شيدر و�شو�ش الربجر اخلا�ش.     ٤٧ ر.س

االأ�شود و االأزرق
�شو�ش  مع  واملخلل  االأحمر  والب�شل  الذائبة  غورغونزوال  وجبنة  ال�شوداء  التوابل 

الربجر اخلا�ش.     ٤٥ ر.س

برجر اأونو
مع �شو�ش الربجر اخلا�ش.     ٤١ ر.س

برجر ال�شيدر
مع جبنة ال�شيدر و�شو�ش الربجر اخلا�ش.     ٤٤ ر.س

برجر الدجاج امل�شوي     ٤٤ ر.س
برجر فيالدلفيا

الفلفل والب�شل والفطر واجلبنة.     ٤٧ ر.س

برجر الفطر و البارميزان املقرم�ش
اخل�ش و�شو�ش الفطر و�شريحة جبنة املوتزاريال وجبنة

البارميزان املقرم�شة.     ٤٧ ر.س

برجر هاواي
�شو�ش الفلفل احللو واالأنانا�ش امل�شوي والهالبينو وجبنة ال�شيدر مع

�شو�ش الربجر اخلا�ش.     ٤٧ ر.س

الساندوتشات
�شاندوت�ش فيليه ال�شمك

فيليه ال�شمك املقلي مع �شلطة كول�شلو و�شو�ش التارتار
ح�شب الطلب.     ٤٩ ر.س

�شاندوت�ش دجاج امليالنيز
�شدر الدجاج املخبوز واخل�ش مع خل البل�شميك والب�شل

والطماطم والزيتون.     ٤٩ ر.س

�شاندوت�ش �شتيك ريب-اإي
�شو�ش الفطر والب�شل املحمر مع �شريحة �شتيك ريب-اإي.     ٥٩ ر.س

�شاندوت�ش دجاج فايركراكر
الدجاج امل�شوي والفواكامويل املعد يف مطعمنا مع بهارات الفلفل احلار وجبنة 

ال�شيدر واخل�ش والطماطم والب�شل االأحمر، 
يقدم مع طبق جانبي.     ٤٦ ر.س

�شاندوت�ش ال�شتيك و اجلنب
مع الفلفل االخ�شر والفلفل االأحمر املقلي والفطر والب�شل.     ٤٩ ر.س

�شاندوت�ش دجاج �شيريا
قطع الدجاج املقلية مع الفطر والب�شل والفلفل احلار والفلفل احللو اللذيذ مع 

اجلبنة.     ٤٨ ر.س

لفائف الدجاج امل�شوي اأو املقرم�ش     ٤٨ ر.س

 ميكن طهي اخليارات التي حتمل عالمة النجمة*على ح�شب الرغبة. اإن تناول اللحوم النيئة والغري املطبوخة و الدواجن واملاأكوالت البحرية
.املحار والبي�ش قد يزيد من خطر االإ�شابة باالأمرا�ش التي تنقل عن طريق االأغذية، وخا�شة اإذا كان لديك بع�ش احلاالت الطبية
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إخرت الصوص
اجلبنة الزرقاء          مايونيز بالثوم          �شو�ش الربجر اخلا�ش          �شو�ش الباربكيو

مالحظة : ي�شاف على الفاتورة ٥% تنفيذا لتعليمات م�شلحة الزكاة والدخل




