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قّصتنا.. بضيعتنا!

كان في ضيعة بعيدة وعتيقة.. بس أهاليها ذويقة. وبأيام الشتا والبرد، كان في طاحونة بالجرد 
وكان فيها عيلة للبساطة أقرب وللهموم أبعد.. أب وأم وابنهم أسعد. أسعد كان يعشق الخبز، 
ويستنى أبوه ليخلص َخبْز.. ومرت السنين وكبر أسعد وكبرت معاه األحالم، وبيوم من األيام نزل 
الضيعة وطعم  لخبز  بالمدينة، حن  أسعد  ما عاش  وبعد  العيش..  لقمة  ع  ليدور  للمدينة  أسعد 
أيام زمان.. وهيك اختمرت برأس أسعد فكرة الخبز وحب يجرب حظه بهالمكان.. وألن سر النكهة 
والطعم بينتقل عبر األجيال.. فكان مع أسعد خلطة ما بتخطر عالبال وبلش أسعد مشوار الحياة 
وصار يبيع خبز الضيعة لحتى صارت الناس تجي لعنده من كل حي وشوارع الضيعة.. اليوم أسعد 
صار مشهور وسمعة خبزه ع كل لسان بتدور. حتى أهالي الضيعة كل ما نزلوا للمدينة.. بيدوقوا 

خبز أسعد وبيفتخروا إنو هالرغيف الشهي طلع من ضيعته العتيقة! 





Appetizers
المقبالت



Potato Wedges

Fried Mozzarella Sticks

بطاطس ودجز

أصابع جبنة الموزاريال المقلية

Stuffed Chicken
دجاج محشي

ريال 14SR
ريال 15SR

ريال 25SR
ريال 35SR

Chicken Rolls
دجاج رول



Basket of Assorted Bread (6pcs)

Served with olive paste

8  سلة مشكلة من الخبز )6 قطع(

 تقدم مع معجون الزيتون

Chicken Nuggets (6pcs)

Served with french fries & cocktail sauce
26

ناغتس دجاج )6 قطع(

تقدم مع بطاطس مقلية وصلصة كوكتيل

Fried Mozzarella Sticks 6pcs

Served with cocktail sauce

35 أصابع جبنة الموزاريال المقلية )6 قطع(

تقدم مع صلصة الكوكتيل

Garlic Bread with Cheese 15
خبز بالثوم والجبنة

Onion Rings (6pcs)
15

حلقات بصل )6 قطع(

Potato Wedges
15

بطاطس ودجز  

Twister Fries
15

بطاطس تويستر

Bouchee Mix (6pcs)
22

بوشيه مشكل )6 قطع(

French Fries 
10

بطاطس مقلية

Stuffed Chicken

Stuffed chicken with beef ham, mushroom 

& cheese

25
دجاج محشي 

دجاج محشي بشرائح لحم بقر، فطر وجبنة                                      

Chicken Rolls (6 pcs)

Chicken rolled with cheese, cashew nuts 

and vegetables

14
دجاج رول )6 قطع(

دجاج محشي مع كاجو، خضار وخلطة جبنة خاصة 

Appetizers
المقبالت





Salads
سلطات



Chicken Caesar Salad

Fetta Salad

سلطة دجاج  سيزر

سلطة فيتا

ريال 14SR

ريال 21SR



Season Salad
Iceberg lettuce, mint leaf, rocca, tomato, 

cucumber
Served with lemon oil sauce

18
 سلطة الموسم

 خس آيس برغ، نعنع، طماطم، خيار تقدم مع 

صلصة ليمون بالزيت

Greek Salad
Romanian lettuce, feta cheese, cherry 

tomato, cucumber, olives, oregano

Served with lemon mayo sauce

21
سلطة غريك

خس روماني، طماطم، جبنة فيتا، خيار، زيتون، 
أوريغانو

تقدم مع صلصة مايونيز بالحامض 

Rocca Salad
Rocca, fresh mushroom, cashew nuts, 

parmesan cheese, tomato slices

Served with balsamic  sauce

21
سلطة الروكا

روكا، فطر، كاجو، جبنة بارميزان، شرائح طماطم

تقدم مع صلصة البلسميك

Tuna Pasta Salad

Pasta, tuna, sweet corn, shredded carrots

Served with mayo sauce

24
سلطة تونا  باستا

باستا، تونا، ذرة، جزر مبروش،

تقدم مع صلصة المايونيز 

Chicken Caesar Salad

Romanian lettuce, croutons, sliced 

chicken, parmesan cheese

Served wth caesar sauce

22
سلطة دجاج  سيزر

خس روماني، توست محمص، دجاج، جبنة بارميزان

 تقدم مع صلصة سيزر 

Panache Salad
Iceberg lettuce, asparagus, baby corn, 

artichokes, slice cucumber, slice tomato

Served with lemon mayo sauce

39
سلطة باناشيه

خس ايس برغ، هليون، خيار، اصابع ذرة، طماطم، 

ارضي شوكي

تقدم مع صلصة المايونيز  بالحامض 

Fetta Salad
Ice berg lettuce, grilled vegetables 

& feta cheese

Served with feta sauce

21
سلطة فيتا
خس ايسبرج،

تقدم مع الخضار المشوية، جبنة فيتا وصلصة فيتا

Salads
سلطات





Manaeesh & Pizzas

مناقيش وبيتزا



وسط
Medium

صغير
Small

Beef Pizza
Pizza sauce, beef slices, 

mushrooms, olive, green pepper & 

our special cheese mix

34 23
بيتزا بيف

صلصة طماطم، لحم بقر، فطر، زيتون، فلفل 

حلو وخلطة جبنة خاصة 

Chicken Pizza
Pizza sauce mixed with B.B.Q sauce, 

grilled chicken strips,  cheddar 

cheese & our special cheese mix

34 23
بيتزا دجاج

صلصة طماطم، صلصة باربيكيو، قطع دجاج 

مشوي ، جبنة شيدر وخلطة جبنة خاصة 

Pizza Margarita

Pizza sauce, special cheese mix
34 23

بيتزا مرغاريتا

صلصة طماطم، خلطة جبنة خاصة 

Pizza Pepperoni

Pizza sauce, beef pepperoni, special 

cheese mix

34 23
بيتزا بيبروني

صلصة طماطم، بيبروني وخلطة جبنة خاصة 

Pizza Turkey
Pizza sauce, turkey, green pepper 

& our special cheese mix

34 23
بيتزا تيركي

صلصة طماطم، تيركي، فلفل أخضر وخلطة 

جبنة خاصة 

Veggie Pizza
Pizza sauce, mushrooms, green 

pepper, olives،corn, artichokes & our 

special cheese mix

34 23
بيتزا نباتية

صلصة طماطم، فطر، زيتون، ذرة، ارضي 

شوكي ،فلفل حلو وخلطة جبنة خاصة 

Heart Healthy Regular Pizza

Pizza sauce, green pepper, 

mushrooms, artichokes, special 

cheese mix
Served in brown crusty bread

36
بيتزا عادي اليت

صلصة طماطم، شرائح لحم بقر، فطر، خلطة 

جبنة خاصة

تقدم مع عجينة سمراء مقرمشة 

Heart Healthy Veggie Pizza

Pizza sauce, beef slices, mushroom, 

special cheese mix

Served in brown crusty bread

36
بيتزا نباتية اليت

صلصة طماطم، فطر، فلفل حلو، ارضي 

شوكي وخلطة جبنة خاصة

تقدم مع عجينة سمراء مقرمشة 

Pizzas
بيتزا



Akawi Cheese
14

جبنة

Cheese & Hot Dog
18

جبنة وهوت دوغ بقر

Cheese Bulghari

Tomatoes and onions

13
جبنة بلغاري

طماطم وبصل

Cheese Combo
Special cheese mix, mushrooms and olives

19
جبنة كومبو

خلطة جبنة خاصة، فطر، زيتون

Cheese Fetta
13

فيتا

Cheese Halloum
16

حلوم

Cheese Hot
15                                                   

جبنة حرة                                            

Cheese Light
Served in brown dough

17
جبنة اليت

عجينة سمراء

Cheese & Salami
22                                         

جبنة وسالمي بقر                               

Cheese & Turkey
19                                        

                                       
جبنة وتيركي    

Kafta & Cheese
22                                      

                                     
جبنة وكفتة         

Kashkawan
16

قشقوان

Labneh Fatirah
16                                                     

 فطيرة لبنة                                     

Lahmeh Baajin
14                                                    

لحمة بعجين                                  

Lahmeh, Cheese & Pine Nuts 19                                                   
 لحمة وجبنة وصنوبر      

Spinach
13

سبانخ

Wooden Bakery Special

Hot paste, diced tomato, diced onion, 

mixed cheese

20
وودن بيكري سبشل

خلطة جبنة خاصة، طماطم، حر وبصل

Zaatar
8

زعتر

Zaatar Light
Served in brown dough

11
زعتر اليت

عجينة سمراء

Zaatar & Cheese
13

زعتر وجبنة

Zaatar & Labneh
12

زعتر ولبنة

Manaeesh
مناقيش

All Maneesh Served With  Fresh Vegetablesجميع المناقيش تقدم مع الخضار الطازجة





Sandwiches

سندويشات



Eugene

Chicken Rocca

Chicken Fajita

يوجين

دجاج روكا

فاهيتا دجاج

ريال 31SR

ريال 28SR

ريال 29SR

Chicken Fajita Light

Marinated chicken breast, green peppers, iceberg 

lettuce, pickles & light mayo sauce

Served in a multi cereal rustique bread

31
 فاهيتا دجاج اليت

قطع دجاج متبلة مع فليفلة حلوة، خس آيس برغ، 

كبيس، صلصة مايونيز اليت

تقدم على خبز فرنسي أسمر

Chicken Fajita
Marinated chicken breast, green peppers, cheddar 

cheese, pickles, iceberg lettuce & fajita sauce

Served in rustique white bread

29
فاهيتا دجاج

قطع دجاج متبلة مع فليفلة حلوة، خس آيس برغ، 

جبنة شيدر، كبيس وصلصة فاهيتا مايو

تقدم على خبز فرنسي أبيض

Beef Steak
Grilled beef fillet, iceberg lettuce, fresh mushrooms, 

cheddar cheese with heavy mayo sauce  

Served in a rustique white bread

29
بيف ستيك

قطع لحم فيليه مشوي ، جبنة شيدر، خس آيس برغ، 

فطر  وصلصة مايونيز

تقدم على خبز فرنسي أبيض

Eugene
Diced grilled chicken breast, special cheese mix, 

iceberg lettuce, shredded carrots, corn & mayo sauce

Served in a fresh baked dough

31
يوجين

قطع صدر دجاج مشوي، خلطة جبنة خاصة، خس آيس 

برغ، جزر مبروش، ذرة وصلصة مايونيز 

تقدم بالعجين

Lover's Hot Red Chicken

Grilled marinated hot chicken, special cheese 

mix, iceberg lettuce, tomatoes, pickles, & mayo sauce

Served in rustique white bread

25
الفرز دجاج بالحر األحمر

قطع دجاج بالحر،  خس آيس برغ، خلطة جبنة خاصة، 

طماطم، كبيس، وصلصة  مايونيز

تقدم على خبز فرنسي أبيض

Chicken Tandouri

Marinated chicken breast, iceberg lettuce, 

pickles, mix cheese, tomatoes & tandouri sauce

Served in rustique white bread

25
تاندوري دجاج

قطع دجاج متبلة، خلطة جبنة خاصة، خس آيس برغ ، 

طماطم، كبيس، صلصة تاندوري 

تقدم على خبزفرنسي أبيض

Chicken Sub
Grilled chicken strips, iceberg lettuce, pickles, mix 

cheese & garlic mayo sauce

Served in rustique white bread

29
دجاج صب

قطع صدر دجاج مشوي،  خس آيس برغ ، كبيس، 

خلطة جبنة خاصة، صلصة مايونيز وثوم

تقدم على خبز فرنسي أبيض

Chicken Rocca
Marinated chicken strips, rocca, iceberg lettuce, 

pickles, tomato, mix cheese & pesto mayo sauce

Served in multi cereal rustique bread

28
دجاج روكا

قطع دجاج متبلة، خس آيس برغ، كبيس،  خلطة جبنة 

خاصة، روكا، طماطم وصلصة بستو

تقدم على خبز فرنسي أسمر

Roast beef
Roast beef, iceberg lettuce, tomato, pickles, 

honey mustard & mayo sauce

Served in rustique white bread

26
روستو

روستو، خس، طماطم، كبيس، خردل، وصلصة مايونيز

تقدم على خبز فرنسي أبيض

Light Roast beef

Thinly roast beef slices,iceberg lettuce, tomatoes, 

pickles, honey mustard & light mayo sauce

Served in multi cereal rustique bread

28
روستو  اليت

روستو، خس، طماطم، كبيس، صلصة خردل وميونيز 
اليت

 تقدم على خبز فرنسي أسمر

Hot  Sandwichesسندويشات ساخنة

All served with French Fries & Coleslawتقدم مع البطاطس المقلية وسلطة الملفوف



Turkey & Cheese

Halloum

جبنة وتركي

حلوم

ريال 26SR

ريال 21SR

Beef Slices & Cheese

Iceberg lettuce, tomatoes, pickles, mustard 

& mayo sauce

Served in rustique white bread

27
 جبنة وشرائح لحم

خس ايس برغ، طماطم، كبيس   خردل وصلصة 
مايونيز

 تقدم على خبز فرنسي أبيض

Halloum Light
Grilled halloum, tomatoes, cucumber, mint

Served in multi-cereal rustique bread

23
حلوم اليت

حلوم مشوي، طماطم، خيار ونعنع،

تقدم على خبز فرنسي أسمر

Halloum
Grilled Halloum, tomatoes, cucumbers, 

olives & mint  

Served in rustique white bread

21
حلوم

حلوم مشوي ، طماطم، خيار،
زيتون ونعنع

تقدم على خبز فرنسي أبيض

Labneh Light
Tomatoes, cucumbers & mint

Served in multi cereal rustique Bread

21
لبنة اليت

طماطم، خيار، نعنع

تقدم على خبز فرنسي أسمر

Labneh
Tomatoes, cucumbers, olives, mint, olive oil

Served in rustique white bread

19
لبنة

طماطم، خيار، زيتون، نعنع وزيت زيتون

 تقدم على خبز فرنسي أبيض

Cheesy Bulghari

Tomatoes, cucumbers & olives

Served in rustique white bread

21
تشيزي بلغاري

طماطم، خيار وزيت زيتون

تقدم على خبزفرنسي أبيض

Tuna
Iceberg lettuce, tomatoes, pickles, corn 

& mayo sauce

Served in rustique white bread

27
تونا

خس ايس برغ، طماطم، كبيس، ذرة وصلصة 
مايونيز

تقدم على خبزفرنسي أبيض

Turkey & Cheese

Iceberg lettuce, tomatoes, pickles & mayo sauce

Served in rustique white bread

26
جبنة وتركي

خس ايس برغ، طماطم، كبيس وصلصة مايونيز

تقدم على خبزفرنسي أبيض

Cold Sandwichesسندويشات باردة





Burgers & Ciabattas

برجر وشباتا



Whistler Burger

Fish Burger

ويستلر برغر

برغر سمك

ريال 32SR

ريال 28SR



Chicken Burger

Grilled chicken breast, tomatoes, sauce 

cocktail, cheddar cheese, iceberg lettuce

28
تشيكن برغر

 صدر دجاج مشوي، جبنة شدر، طماطم، صلصة 

كوكتيل، خس ايس برغ

Whistler Burger

Beef patty, fried mozzarella, tomatoes, 

cocktail sauce, sliced turkey, iceberg lettuce

32
ويستلر برغر

لحمة بقر، موزاريال مقلية، تركي، خس ايس برغ، 

طماطم وصلصة كوكتيل

Fish Burger
Breaded fish fillet, iceberg lettuce, 

tomatoes & homemade tartar sauce

28
برغر سمك

فيليه سمك، خس ايس برغ، طماطم ، وصلصة ترتار

Classical Burger

Beef patty, iceberg lettuce, onions, 

tomatoes, homemade cocktail sauce

28
برغر لحمة

لحمة بقر، خس ايس برغ، بصل، طماطم وصلصة 
كوكتيل

Tuna Ciabatta
Tuna, iceberg lettuce, corn, tomatoes, 

homemade tartar sauce

30
شباتا تونا

تونا، خس ايس برغ، طماطم، ذرة وصلصة ترتار

Coronation Chicken Ciabatta

Marinated grilled chicken breast, iceberg 

lettuce, cheddar cheese, tomatoes, grilled 

carrots, mayo sauce

38
كورونايشن دجاج

صدر دجاج مشوي، طماطم، خس ايس برغ،جزر 

مشوي، جبنة شيدر وصلصة مايونيز

Burgers and Ciabattasبرجر وشباتا

All served with French Fries & Coleslawتقدم مع البطاطس المقلية وسلطة الملفوف





Main Dishes

أطباق رئيسية



Beef Escalope Milanese

Grilled Mushroom Steak

اسكالوب لحم بقري ميالنيز

 ستيك  مشوي بالفطر

Riso De Polo
ريزو دي بولو

ريال 44SR
ريال 42SR

ريال 25SR
ريال 56SR

Cordon Bleu
كوردون بلو



Grilled Mushroom Steak

Served with potato wedges, sauteed 

vegetables, topped with mushrom sauce

56
 ستيك  مشوي بالفطر

 تقدم مع بطاطس ودجز، خضار سوتيه وصلصة 
الفطر

Grilled Pepper Steak

Served with potato wedges, sauteed 

vegetables, topped with pepper sauce

54
ستيك مشوي بالبهار

تقدم مع بطاطس ودجز، خضار سوتيه وصلصة 
الفلفل

Cordon Bleu
Breaded chicken stuffed with cheese 

& beef slices, served with french fries 

& coleslaw salad

44
كوردون بلو

دجاج بانيه محشي بالجبنة ولحم بقر، تقدم مع 

بطاطس مقلية وسلطة ملفوف

Beef Escalope Milanese

Breaded beef, topped with rocca leaves, 

parmesan cheese, cherry tomato 

& balsamic sauce

42 اسكالوب لحم بقري ميالنيز

لحم بقر بانيه، روكا، طماطم ، جبنة بارميزان وصلصة 

البلسميك

Riso De Polo
Marinated roasted chicken, served with 

white rice, cashew nuts, parmesan cheese 

& special sauce

25
ريزو دي بولو

دجاج مطبوخ يقدم مع الرز،كاجو، جبنة البرمزان 

وصلصة خاصة

Fish Escalope
Breaded fish, fries, coleslow salad & tartar 

sauce

51
اسكالوب سمك

سمك بانيه، تقدم مع البطاطس المقلية، سلطة 

ملفوف وصلصة ترتار

Main Dishes
أطباق رئيسية





Beverages

مشروبات





Cocktails and Smoothies
كوكتيالت وسموذي

Chocolate Frappe
21

شراب الشوكوال 

Cookies & Cream
23

كوكيز وكريما 

Double Fudge Mocha
23

شراب موكا دوبل

Pinacolada
23

بينا كوالدا

Strawberry Ice
23

فراولة مثلجة

Wooden Bakery Cocktail
26

كوكتيل وودن بيكري

Wooden Bakery Cooler
16

وودن بيكري كوولر

Cold Beverages

مشروبات باردة

Fresh Lemonade Juice
10

ليموناضة طازجة           

 Fresh Lemonade with Mint 10
ليموناضة طازجة مع نعناع

Fresh Orange Juice
12

عصير برتقال طازج   

Water Large
6

مياه معدنية كبير

Sparkling water
11

                           
مياه غازية              

Energy Drink 
11

مشروب طاقة  

Soft Drinks
5

مشروبات غازية   

Water Small
4

مياه معدنية صغير  

Ice tea
9

شاي مثلج

Hot Beverages

مشروبات ساخنة

Black Coffee
11

قهوة أمريكية

Cafe Latte
12

قهوة التيه 

Cappuccino
14

كابتشينو 

Coffee Toffee
15

كوفي توفي

Double Espresso
12                                                  

                                                 
 إسبريسو دبل       

Herbal Tea
10

شاي اعشاب 

Espresso
8

إسبريسو    

Hot Chocolate
15

شوكوال ساخنة

Nescafe
11

نسكافيه 

Tea

6
شاي 

Beverages
مشروبات





Ice Cream & Desserts

آيس كريم وحلويات



Hazelnut Mousse

Cheese Cake

موس بندق

تشيز كيك

Othello

أوثيلو

Gallette Aux Fruits
جاليت بالفواكه ريال 11SR

ريال 14SR

ريال 14SR
ريال 14SR



Ice Cream Scoop
10

آيس كريم  

Chocolate Fondant

Served with Vanilla Ice Cream & Chocolate Syrup
24

فوندانت الشوكوال 
 

تقدم مع آيس كريم الفانيال وصلصة الشوكوال

Ice Cream Sundae  

3 Scoops of Ice Cream Topped With Whipped Cream 

& Crunchy Nuts

32
                           

آيس كريم صانداي    
 

ثالث كرات من اآليس كريم مغطاة بالمكسرات والكريما 

Chocolate Brownie  

Served with Vanilla Ice Cream & Chocolate Syrup                                          
24

براوني الشوكوال 
 

تقدم مع آيس كريم الفانيال وصلصة الشوكوال 

Bahamas 
10

باهاماس

Tarte Fraise
15

                           
تارت الفراولة           

Boule Chocolate
9

                           
شوكوال بوول           

Caramel Cheese Cake 
14

تشيز كيك بالكراميل

Cheese Cake 
14

                           
تشيز كيك             

Crispy 
14

كريسبي

Eclair Chocolate
9

                           
اكلير بالشوكوال              

Eclair Vanilla
9

                           
اكلير بالفانيال                

Fondant Chocolate
16

فوندانت الشوكوال

Gallette Aux Fruits
11

جاليت بالفواكه

Mango Mousse 
14

مانجو موس

Mille Feuille Vanille
11

ميل فوي بالفانيال 

Mousse Chocolate
14

                           
شوكوال موس      

Opera

16

اوبرا

Othello 
14

اوثيلو

Sable Chocolate
9

                           
سابليه بالشوكوال    

Savarin 
14

سافاران

Swiss Roll Almond
11

                           
سويس رول باللوز 

Swiss Roll Chocolate
11

 سويس رول بالشوكوال                        

Tiramissu
15

تيراميسو

Victoria
16

فيكتوريا

Chocolate Brownie
16

                           
براوني الشوكوال  

Chocolate Cheese Cake 
14

تشيز كيك شوكوال

Snowman Cake 
14

سنو كيك

Hazelnut Mousse 
14

موس بندق

Choco Coconut Roll 
14

جوز هند بالشوكوال

Choco Dates Fingers
14

اصابع تمر بالشوكوال 

Foret Noire 12 pers
170                            

 فوريه نوار  12 شخص        

Othello 12 pers
170

اوثيلو 12 شخص 

Cheese Cake 12 pers
170                            

تشيز كيك 12 شخص            

Basket of Mini Croissants 6pcs 10                                                          
سلة مشكلة من الكرواسون 6 قطع               

Basket of Mini Donuts 6pcs
16                                                                   

سلة مشكلة من الدونات 6 قطع                                 

Ice Cream & Dessertsآيس كريم وحلويات



Our Story.. Our Village

Once upon a time, a group of people of refined taste lived in a far away old village. 
This village had a mill in its beautiful mountains which never stopped milling grain 
even on rainy winter days. The mill was built and operated by a modest and peaceful 
family. They had a son called Asaad and he loved the smell of bread and eagerly 
waited for his father to bake on a daily basis. Throughout the years, Asaad’s dream 
to search for a living in the city grew more and more. After spending days, weeks, 
and months in the city, Asaad longed for the fresh baked bread from his old village. 
His dream became reality when he opened his own bakery in the city and became 
an instant success. Asaad’s reputation became so popular that even the people 
from his village began taking pride of the delicious loafs of bread that originated 
from their village.





قائمة الطعام

Menu
الملز - تقاطع شارع صالح الدين االيوبي و طريق خريص

المغرزات - شارع عثمان بن عفان – تقاطع ا�مير مقرن بن عبد العزيز 

ظهرة البديعة - طريق المدينة  المنٌورة

مخـرج 15 - حي الجزيرة – شارع سعد بن عبد الرحمن

www.woodenbakery-ksa.com - customerservices@woodenbakery-ksa.com - 01-4725559


