OUR STOCK ROCKS

GOOD ‘OL FLATBREADS

WE ALL HAVE TO START SOMEWHERE
BUFFALO WINGS

Artichoke and Spinach Dip

(6PCS.) QAR 60 (12PCS.) QAR 115

QAR 50

Charcoal grilled chicken wings tossed in sriracha
buffalo sauce.

Crispy jalapeno cheese poppers

(6PCS.) QAR 45

QAR 50

Corn, cheddar cheese, jalapeno, olives, tomato salsa,
guacamole, sour cream.

(6PCS.) QAR 60 (12PCS.) QAR 115

Crispy fried chicken wings with Shichi-mi togarashi,
kimchi-BBQ sauce or mustard BBQ sauce.

Chicken Tikka Nachos

(6PCS.) QAR 60

Beef NachoS

QAR 60

QAR 65

Golden brown crispy strips of chicken, honey mustard
or BBQ sauce or ranch sauce.

Beef, cheddar cheese, jalapeno, olives, tomato salsa,
guacamole, sour cream.

Coconut ShrimpS

Crispy fried gooey and cheesy macaroni poppers with
tomato sauce.

Mac & Cheese Poppers

(12PCS.) QAR 65

Coconut breaded shrimps, Asian condiments, sweet
harissa sauce.

Crispy Fried Mozzarella Sticks

HOT 65

(6PCS.) QAR 45

SB Hummus

NEW

QAR 75

TIKKA MASALA FLATBREAD

QAR 45

SPICY FETA

Chickpea hummus topped with smoky bell peppers, crispy
falafel, olive oil and garlic flatbread.

QAR 70

ORIENTAL FLATBREAD

QAR 65

Kebbeh, falafel, roasted garlic mayonnaise, fried
eggplant, tomato, arugula, pomegranate, tahini sauce.

QAR 50

SALADS

NEW

Atlantic smoked salmon fillet, crushed egg, capers, onion,
dill-labneh, arugula leaves and flatbread.

Cracked black pepper, lime, roasted garlic mayonnaise.

NEW

(6PCS.) QAR 45

SMOKED SALMON PLATTER

QAR 55

QAR 75

Chicken tikka, red onions, mozzarella cheese, tomato,
creamy tikka sauce, mint chutney.

Spicy chicken 65 poppers served with creamy mint chutney.

Served with tomato salsa.

Crispy Fried Calamaris

QAR 50

CALABRIAN FLATBREAD

Chopped beef and chorizo, mozzarella, red chili,
fried eggplant, tomato, onion, oregano, garlic,
arugula, ranch dressing.

Chicken tikka, creamy tikka sauce, mint chutney,
coriander, tomato salsa.

CRISPY CHICKEN TENDERS

QAR 75

Garlic mayonnaise, parmesan cheese, tomato, onion,
balsamic vinegar reduction, micro herb salad.
Add Grilled shrimps QAR 20
Add Smoked salmon QAR 30

Served with tomato salsa.

Veggie Loaded Nachos
SB FRIED WINGS

AVOCADO FLATBREAD

Crispy flatbread and tortilla chips.

NEW

Crushed feta with harissa, Kalamata olives, cherry
tomatoes, cucumber, chili pickles and garlic flatbread.

HOUSE SALAD

QAR 50

Fresh cut greens, tomato, cucumber, red onions,
corn and garlic croutons.

CRISPY CHICKEN SALAD

QAR 65

Fresh mixed greens, crispy buttermilk chicken strips,
cucumber, tomato, cheddar cheese, French dressing.

THE MAIN EVENT

POWER SALAD

OUR BURGERS ARE MADE FRESH AND COOKED TO ORDER, SERVED ON A
TOASTED POTATO BUN unless you tell us otherwise. it’s up to you!
THE STOCK BURGER

SINGLE

CAMEL BURGER

QAR 56 DOUBLE QAR 74

LONE STAR

SINGLE

SINGLE

ARUGULA

PORTOBELLO BURGER

QAR 58 DOUBLE QAR 76

QAR 58 DOUBLE QAR 76

SINGLE

QAR 54

Beef patty, cheddar cheese, beef bacon, pepperoni,
onion, tomato, BBQ sauce.

Portobello mushrooms, eggplant, blue cheese, tomato,
gherkins, onions, lettuce, roasted garlic sauce, sweet
harissa sauce.

UPTOWN

JALAPENO CHICKEN BURGER

SINGLE

QAR 56 DOUBLE QAR 74

SINGLE

QAR 56 DOUBLE QAR 74

Beef patty, Portobello mushrooms, grilled onions,
Swiss cheese, truffle mayonnaise.

Chicken breast, chipotle mayonnaise, crispy jalapeno,
caramelized onions, cheddar cheese, lettuce.

THE BOSS

PERSIAN LAMB BURGER

QAR 85

Two beef patties, beef bacon, grilled onion, cheddar
cheese, Swiss cheese, avocado, fried egg, lettuce, KGB
(Killer Good Burger) sauce.

FISH BURGER

SINGLE

QAR 60 DOUBLE QAR 80

NEW

Persian spiced lamb patty, kashkaval cheese,
cucumber-dill-coriander, lettuce, charred tomato,
caramelized onion, garlic mayonnaise.

QAR 58

QUINOA & VEGGIE BURGER

QAR 50

NEW

Arugula leaves, shredded parmesan, pine nuts,
cherry tomato, balsamic dressing.

Camel patty marinated in oriental spices, tomato, white
onion, kashkaval cheese, crispy onion, aragula leaves,
sweet harissa sauce, garlic mayonnaise.

American cheese, grilled onions, lettuce, pickles,
KGB (Killer Good Burger) sauce.

QAR 80

Avocado, falafel, spinach, kale, quinoa, pine nuts,
blueberries, cherry tomato, egg, French dressing.

GREEK QUINOA AVOCADO

QAR 65

NEW

Feta cheese, quinoa, avocado, cucumber, tomato,
onion, bell pepper, oregano, lemon-olive oil
vinaigrette.

CAESAR SALAD

QAR 55

Romaine lettuce, parmesan cheese, crispy turkey bacon.
Add Grilled Cajun chicken breast QAR 16
Add Grilled chicken tikka QAR 16
Add Grilled shrimps QAR 20
Add Crispy falafel QAR 10
Add Smoked salmon QAR 30

GO NAKED. SAME PRICE AS
CLOTHED, BUT WITH SALAD.
CHOOSE ANY BURGER wrapped in AN iceberg LETTUCE LEAF
‘clam shell’. SERVED with OUR HOUSE Salad.

QAR 55

Tri-color quinoa, potato, lentil, celery, carrots,
mushroom, lettuce, avocado, tomato, artichoke spread.

Battered Perch fillet, malt vinegar, tartar sauce,
gherkins-capers relish, shredded lettuce.

SIDES ARE NOT INCLUDED

STOCKBURGERCODOHA
SIGNATURE DISH

NEW NEW DISH

stockburgerco.com/qatar
SPICY DISH

IF YOU NEED TO KNOW ANYTHING AT ALL ABOUT WHAT’S IN OUR DISHES - INGREDIENTS, ALLERGENS, FOOD INTOLERANCES - JUST ASK.
(N) Nuts

(G) Gluten

(E) Eggs

(D) Dairy

(S) Sesame

(SH) Shellfish

(V) Vegetarian Dish

(H) Healthy Option

Sides & Desserts

NO BURGER? NO PROBLEM!
JOSPER GRILLED SOUTH AFRICAN BEEF
TENDERLOIN (200gr.)
QAR 135

GARLICKY JUMBO PRAWNS (6PCS.)

CHARCOAL GRILLED CORNFED
CHICKEN BREAST
QAR 110

Choice of 1 side dish and sauce.

Choice of 1 side dish and sauce.

CHICKEN CHOP “PARM”

JOSPER GRILLED CAB BEEF
RIB-EYE (300gr.)
QAR 165

QAR 115

MIXED SEAFOOD PLATTER

6 HR. SMOKED CAB
BEEF BACK RIBS
QAR 140

TRADITIONAL MEATBALLS

NEW

QAR 95

FISH & CHIPS

NEW

Choice of 1 side dish and homemade
mustard BBQ sauce and spicy vinegar.

Grandma style meatball in rich onion-garlic
gravy served with sauerkraut and colcannon

JOSPER GRILLED AUSTRALIAN
LAMB CHOPS (6PCS.)
QAR 145

FRESH ATLANTIC SALMON FILLET “CAJUN”
(200GR.)
QAR 125

BURGER BUILDER
CHOOSE IT

size it

BURGERS
BEER

NEW

QAR 95

Battered Perch fillet with mushy
peas, thick cut fries, malt vinegar
and tartar sauce.

SAUCES

Choice of 1 side dish, cajun-lemon butter sauce.

Choice of 1 side dish and sauce.

QAR 165

Perch fillet, salmon fillet, jumbo prawns,
squid rings, choice of 1 side dish, cajunlemon butter sauce.

Crispy boneless chicken chop smothered
with sugo, pepperoni, melted mutz, served
with garlic-rosemary fries.

Choice of 1 side dish and sauce.

QAR 155

Choice of 1 side dish, cajun-lemon butter sauce.

Peppercorn sauce, Mushroom sauce,
Chimichurri, Cajun-Lemon butter sauce.

our burgers are made fresh and cooked to order,
served on a toasted potato bun or lettuce Wrap

TOP IT

make it

HAUT’E DOG

side it
THE GERMAN

ALL patties ARE
4 oz. EACH

BEEF
Our own blend of

NO CHARGE

QAR 5 EACH
grilled onions
BELL PEPPERS
Sauteed mushrooms
JALAPENO
FRIED EGG

CHEESE (CHOOSE 1)

chuck, brisket

SINGLE
DOUBLE
TRIPLE
INSANE

& short rib.

CHICKEN BREAST
Marinated chicken
breast.

Cheddar, Swiss,

QAR 60
QAR 75
QAR 90
QAR 105

Blue cheese, Kashkaval.

VEGGIES
Lettuce, Tomato,
Onions, Pickles.

VEGGIE

QAR 10 EACH
GRILLED PORTOBELLO
MUSHROOMS
BEEF BACON

SAUCE

100% meatless with mixed
grains & vegetables.

QAR 20 EACH
COLESLAW
CORN ON THE COB
BATTERED ONION RINGS
MIXED GREEN SALAD
FRENCH FRIES
POTATO WEDGES

KGB (Killer Good Burger),
Ketchup, Mustard,
Mayonnaise, Roasted
Garlic Mayonnaise, BBQ
Sauce.

QAR 25 EACH
SWEET POTATO FRIES
MASHED POTATO
MAC & CHEESE

COLESLAW

QAR 65
Pepperoni, Sausage, Bacon, Chicken Tikka ,
Mushrooms , Onions , Bell Pepper , Jalapeno
Blue Cheese , Cheddar , Mozzarella
Additional toppings QAR 5 per item

MIxED GREEN SALAD
FRENCH FRIES

ADD SB’S SIGNATURE SAUCE: QAR 5 per item

For the sweet tooth
Treat yourself!
CHURRO ICE CREAM SANDWICH

QAR 40

MOLTON LAVA CAKE

STOCK BURGER’S SUNDAE

QAR 45

Ice cream of vanilla, chocolate, strawberry
and coconut topped with berries, coulis,
whipped cream and crumble.

SIGNATURE DISH

NEW NEW DISH

QAR 40

NEW

Warm chocolate cake with gooeyrunny center, vanilla ice cream.

QUINTUPLE BROWNIE

QAR 45

(G) Gluten

(E) Eggs

(D) Dairy

QAR 20

QAR 25

MASHED POTATO

QAR 25

MAC & CHEESE

QAR 25

LOADED WEDGES or FRIES

QAR 40

with cheddar cheese,
jalapeno, onion, bacon.

Ask to add rosemary salt

MORE DRINKS
INCLUDING
WINE & COCKTAILS
IN OUR
DRINKS MENU.

PEANUT BUTTER-CARAMEL CHEESECAKE
QAR 45 NEW
Light and Fluffy peanut-cheesecake
drizzled with salted caramel sauce.

SPICY DISH

(S) Sesame

QAR 20

QAR 64

Warm gooey brownie with 5 varieties
of chocolate topped with chocolate ice
cream & chocolate sauce.

IF YOU NEED TO KNOW ANYTHING AT ALL ABOUT WHAT’S IN OUR DISHES - INGREDIENTS, ALLERGENS, FOOD INTOLERANCES - JUST ASK.
(N) Nuts

QAR 20
QAR 20

QAR 20

POTATO WEDGES

BBQ sauce, Ranch sauce, Peri Peri sauce, Tikka
sauce, Roast garlic mayonnaise.

Crispy churro disks cookies seasoned
with cinnamon-sugar and stuffed with
vanilla ice cream and chocolate sauce.

SWEET POTATO

BATTERED ONION RINGS

,

QAR 58

THE ARGENTINIAN

QAR 20

CHARCOALED CORN ON THE COB

Choice of 3 toppings:

THE AMERICAN

Beef frank, relish, fresh onion,
mustard, ketchup, crispy lettuce,
French fries or potato wedges.

Beef chorizo, bell peppers, grilled
onion, chimichurri, garlic mayonnaise,
French fries or potato wedges.

QAR 40 EACH
LOADED FRIES
LOADED wedges

PIZZA

QAR 60

Chicken bratwurst, sauerkraut,
honey mustard, battered onion rings,
French fries or potato wedges.

(SH) Shellfish

(V) Vegetarian Dish

(H) Healthy Option

give the little ones what they want! ASK FOR
OUr special kids’ menu and activitY SHEET.

The food standards agency advises us to highlight that undercooked meat may increase the risk of foodborne illness, particularly for those pregnant, the elderly, or those with weakened immune systems.
At Stock Burger Co., childrens’ burgers are always cooked well done.

طبيعي

٪١٠٠

12:00PM to 2:00am

مخزوننا رائع

المقبالت

الخبز المسطح

صلصة الخرشوف والسبانخ (ح،ن،س،ج،ص)  50ر.ق

خبز مسطح مقرمش ورقائق التورتيا

أجنحة دجاج (ج،ح) ( ٦قطع)  ٦٠ر.ق ( ١٢قطعة)  ١١٥ر.ق

أجنحة دجاج مشوية عالفحم ،صوص البوفالو الحار

بوبرز الهالبينو بالجبن (ج،ح) ( ٦قطع)  ٤٥ر.ق

تقدم مع صلصة الطماطم المكسيكية

أجنحة دجاج ستوك برجر (ج،ح،س)
( ٦قطع)  ٦٠ر.ق ( ١٢قطعة)  ١١٥ر.ق

ناتشوز الخضار (ج،ح،ن)  ٥٠ر.ق

أجنحة دجاج مقرمشة مع البهارات اليابانية الحارة ،صلصة
الباربيكيو بالكمشي أو صلصة الباربيكيو بالخردل

ذرة ،جبنة شيدر ،هالبينو ،زيتون ،صلصة الطماطم ،جواكامولي،
كريمة حامضة
دجاج التكا ،صلصة التيكا ،شاتني النعناع ،كزبرة ،صلصة الطماطم

دجاج التيكا (س،ص،ج،ح)  70ر.ق

شرائح صدرالدجاج المقرمشة ،مع صلصة الخردل بالعسل أو
الباربيكيو أو الرانش

ناتشوز باللحم (ج،ح)  ٦٥ر.ق

روبيان بجوز الهند (ج ،ح ،ن) ( 12قطعة)  65ر.ق

بوبرز ماك اند تشيز (ج،ح) ( ٦قطع)  ٤5ر.ق
كرات المعكرونة والجبنة المقلية المقرمشة مع صلصة الطماطم

لحم بقري ،جبنة شيدر ،هالبينو ،زيتون ،صلصة الطماطم ،جواكامولي،
كريمة حامضة

روبيان مغطى بجوز الهند ،مع صلصة الهريسة حلوة

حار ( ٦٥ج،ح)  50ر.ق

أصابع الموزاريال المقلية (ب،ج،ح) ( ٦قطع)  ٤٥ر.ق

بصل ،مايونيز بالثوم ،جبنة البارميزان ،طماطم كرزية ،خ ّل البلسمك
أعشاب متنوعة
أضف روبيان مشوي  20ر.ق
أضف سلمون مدخن  30ر.ق

خبز كاالبريان (ج،ح،م،س)  75ر.ق

ناتشوز دجاج التكا (ج،ن)  ٦٠ر.ق

قطع تندرالدجاج المقرمشة (ج،ح) ( ٦قطع)  ٦٠ر.ق

خبز األفوكادو

(ج،ح،س،ن،ص)

دجاج التيكا ،بصل أحمر ،جبنة الموزاريال ،طماطم كرزية ،نعناع،
كزبرة

الخبز الشرقي (س،ص،ج،ح)  65ر.ق

كبة ،فالفل ،مايونيز الثوم المشوي ،باذنجان مقلي ،طماطم ،جرجير،
رمان ،صلصة الطحينية

السلطات

جديد

طبق السلمون المدخن (ج،ح،ب)  75ر.ق

جديد

حلقات الحبار المقرمشة (ج،ح،ب)  ٥٥ر.ق

سلمون مدخن ،بيض مسلوق ،كابر ،بصل ،لبنة بالشبت
جرجير مع خبز مقرمش

حمص ستوك برجر (س،ج،ن،ص)  ٤5ر.ق
حمص ،فلفل حلو مطبوخ بزيت الزيتون ،فالفل ،ثوم ،زيت زيتون،
سماق ،خبز مقرمش

فيتا حارة (ج،ح)  50ر.ق

الفلفل األسود ،حامض ،مايونيز الثوم المشوي

جديد

جبنة الفيتة المفتته مع الهريسة ،زيتون الكالماتا ،طماطم كرزية،
خيار ،مخلل الفلفل الحار مع خبز المسطح بالثوم

سلطة ستوك برجر (ج،ص،ن)  ٥٠ر.ق

خس طازج ،طماطم ،خيار ،بصل أحمر ،ذرة ،خبز محمص بالثوم

سلطة الدجاج المقرمش

سلطة الجرجير (ن،م،ج،ح)  50ر.ق

البرجر لدينا طازج ومطبوخ حسب الطلب ،يقدم على خبز البطاطا المحمص ،اال إذا طلبت عكس ذلك الخيار يعود لك

لون ستار (ح،ج،س،ب) قطعة لحم واحدة  58ر.ق مزدوجة  76ر.ق

لحم بقري ،جبنة الشيدر ،لحم بقري مقدد ،ببروني ،بصل ،طماطم و
صلصة الباربيكيو

أب تاون (ح،ج،س،ب) قطعة لحم واحدة  56ر.ق مزدوجة  7٤ر.ق

لحم بقري ،فطر البرتبلو ،بصل مشوي ،جبنة سويسرية مع مايونيز الفقع

ثا بوس (ح،ج،س،ب)  85ر.ق

قطعتان من اللحم البقري ،لحم مقدد ،بصل ،جبنة سويسرية وشيدر،
أفوكادو ،بيضة مقلية خس وصلصة كي جي بي

برجر السمك (ح،ج،س،ب)  58ر.ق

فيليه السمك مقلي ،خل الشعير ،صلصة التارتار ،مخلل ،كابر ،خس

(ن،ص،م،س،ب)

 80ر.ق

أفوكادو ،فالفل ،سبانخ ،كيل ،صنوبر ،توت بري ،طماطم كرزية،
بيض ،صلصة فرنسية

البرجر
جبنة أمريكية ،بصل مشوي ،خس ،مخلل ،صلصة كي جي بي

(ج،ح،ب)

 ٦٥ر.ق

خس طازج ،شرائح تندر الدجاج ،خيار ،طماطم ،جبنة شيدر ،صلصة
فرنسية

سلطة الطاقة

ستوك برجر (ح،ج،س،ب) قطعة لحم واحدة  56ر.ق مزدوجة 7٤ر.ق

جديد

لحم بقري مع الشوريزو ،جبنة الموزاريال ،فلفل أحمر ،باذنجان مقلي،
طماطم ،بصل ،أوريجانو ،جرجير ،صلصة الرانش

بوبرز الدجاج الحار مع شاتني النعناع

صلصة الطماطم المكسيكية

 75ر.ق

برجر لحم الجمل (ح،ج،س،ب) قطعة لحم واحدة  58ر.ق
مزدوجة  76ر.ق

لحم الجمل بالتوابل ،طماطم وبصل أبيض ،جبنة القشقوان ،بصل
مقرمش ،جرجير ،صلصة الهريسة الحلوة ،مايونيز بالثوم

برجر البورتابيلو (ح،ج،س،ن،ب) قطعة فطر واحدة  5٤ر.ق

فطر البورتابلو ،باذنجان ،بلو تشيز ،طماطم ،مخلل ،بصل ،خس،
صلصة الثوم المشوي ،صلصة الهريسة الحلوة

برجر الدجاج بالهالبينو (ح،ج،س،ب) قطعة دجاج واحدة  56ر.ق
مزدوجة  7٤ر.ق

صدر دجاج ،مايونيز الشيبوتله ،هالبينو مقرمش ،بصل مكرمل ،جبنة
الشيدر ،خس

برجر لحم الضأن (ح،ج،س،ب) قطعة لحم واحدة  60ر.ق
مزدوجة  80ر.ق جديد

برجر لحم الضأن بالتوابل الفارسية مع ،جبنة القشقوان ،خيار ،شبت،
كزبرة ،خس ،طماطم مشوية ،بصل مكرمل ،مايونيز بالثوم

برجر الكينوا والخضراوات

(ح،ج،س،ن،ب)

جديد

جرجير ،جبنة البارمزان ،صنوبر ،طماطم كرزية ،خل البلسمك

سلطة األفوكادو والكينوا اليونانية (ن،ص)  65ر.ق

جديد

جبنة الفيتا ،كينوا ،أفوكادو ،خيار ،طماطم ،بصل ،فلفل حلو،
أوريجانو ،صلصة الخل بالليمون و زيت الزيتون

سلطة قيصر

(ج،ح)

 ٥٥ر.ق

خس ،جبنة بارميزان ،لحم ديك رومي مقدد و مقرمش
أضف دجاج مشوي  16ر.ق
أضف دجاج تيكا  16ر.ق
أضف روبيان مشوي  20ر.ق
أضف فالفل مقرمشة  ١٠ر.ق
أضف سلمون مدخن  30ر.ق

البرجر الصحي
قم باختيار أي من البرجر لنقدمها لك ملفوفة
بخس االيسبرغ مع سلطة جانبية

 55ر.ق

كينوا ملونة ،بطاطا ،عدس ،كرفس ،جزر ،فطر ،خس ،أفوكادو،
طماطم ،صلصة الخرشوف

البرجر ال تشمل األطباق الجانبية

stockburgerco.com/qatar
طبق مميز

جديد

طبق جديد

طبق حار

STOCKBURGERCODOHA
من فضلك اخبر مدون الطلب بأي حساسية

]م] مكسرات [ج] جلوتن [ب] بيض [ح] مشتقات الحليب [س] سمسم [أس] أسماك و حيوانات بحرية [ن] نباتي [ص] خيار صحي

Sides & Desserts

مللت من البرجر؟ لدينا الحل!

 ٢٠٠جرام لحم التندرلوين البقري الجنوب إفريقي
مشوي على الفحم (ج،ح)  135ر.ق

صدر دجاج على الفحم (ج،ح)  110ر.ق

خيار واحد من األطباق الجانبية و صلصة

ضلوع لحم البقر المدخنة ل  ٦ساعات
(ج،ح)  1٤0ر.ق

خيار واحد من األطباق الجانبية مع صلصة الخردل،
الباربيكيو والخل الحار

خيار واحد من األطباق الجانبية و صلصة الزبدة
والليمون بالكاجون

خيار واحد من األطباق الجانبية و صلصة

خيار واحد من األطباق الجانبية و صلصة

 ٣٠٠جرام "رب أي" عين الضلع
مشوي على الفحم (ج،ح)  ١٦٥ر.ق

روبيان جمبو مع الثوم ( ٦قطع) (ج،أس،ح)  155ر.ق

دجاج بالبارمزان (ج،ح)  115ر.ق

جديد

دجاج مقرمش مغطى بصلصة الطماطم مع البيبروني ،جبنة
الموازاريال ،مع بطاطا مقلية بالثوم و أكليل الجبل

كرات اللحم التقليدية (ج،ح)  95ر.ق

طبق المأكوالت البحرية المشكل (ج،أس،ح)  165ر.ق

جديد

كرات اللحم التقليدية مع صلصة الثوم والبصل تقدم مع
"ساواركراوت" والبطاطا المهروسة مع الكرنب

 ٢٠٠جرام فيليه سلمون أطلسي مشوي
على الفحم (ح،ج)  125ر.ق

شرائح لحم الغنم (ج،ح) ( ٦قطع)  ١٤5ر.ق

فيليه سمك الفرخ ،فيليه سلمون ،روبيان جمبو ،حلقات
الحبار ،خيار من األطباق الجانبية مع صلصة الزبدة بالليمون
والكاجون

فيش أند شبس (ج،ح)  95ر.ق

اصنع برجرك الخاص

جديد

سمك الفرخ المقلي مع البازيالء ،بطاطا مقلية ،خل الشعير و
صلصة التارتار
الصلصات
صلصة الفلفل األسود ،الفطر ،شمشوري،
الزبدة بالليمون والكاجون

خيار واحد من األطباق الجانبية و صلصة الزبدة
والليمون بالكاجون

خيار واحد من األطباق الجانبية و صلصة

البرجر لدينا طازج ومطبوخ حسب الطلب ،يقدم على خبز البطاطا
المحمص ،اال إذا طلبت عكس ذلك الخيار يعود لك

اختر

حدد حجمها

أضف عليها

ال تنسى

ال بد من هذه

بقري

كل قطعة لحم تزن
 ١١٥غ

دون مقابل

 5ر.ق للمكون الواحد

 20ر.ق للطبق

البصل المشوي
الفلفل الحلو
الفطر المقلي
هالبينو
بيض مقلي

البطاطا المقلية
حلقات البصل
ذرة مشوية
سلطة خضراء
كولسلو
بطاطا ودجز

 10ر.ق للمكون الواحد

 ٢٥ر.ق للطبق

فطر بورتوبيلو مشوي
لحم بقر مقدد

بطاطا حلوة مقلية
بطاطا مهروسة
ماك اند تشيز

مزيجنا الخاص من اللحم
البقري
صدر دجاج
صدر دجاج متبل

شيدر ،سويسري
بلوتشيز ،قشقوان

قطعة واحدة  60ر.ق
مزدوجة  75ر.ق

نباتي
برجر نباتي من الحبوب
والخضار
(ن]١

الجبنة (اختر ١]١

الخضروات (ن]١
خس ،طماطم ،بصل ،مخلل

ثالثية  90ر.ق
البرجر العمالق  105ر.ق

صلصة
كي جي بي
كاتشب ،خردل ،مايونيز،
مايونيزالثوم المشوي،
صلصة باربيكيو

جديد

BURGERS
BEER

 ٤0ر.ق للطبق

هوت دج
األلماني (ج،ح،س،ب)  60ر.ق
براتفورست الدجاج" ،ساوركراوت" ،صلصة
العسل والخردل ،حلقات البصل المقلية،
بطاطا مقلية أو بطاطا ودجز

األمريكي (ج،ح،س،ب)  58ر.ق

هوت دج بقري ،مخلل ،بصل ،خردل ،كاتشب،
خس طازج ،بطاطا مقلية أو بطاطا ودجز

األرجنتيني (ج،ح،س،ب)  6٤ر.ق

شوريزو بقري ،فلفل حلو ،بصل مشوي،
صلصة الشمشوري ،مايونيز باللثوم ،بطاطا
مقلية أو ودجز مقلية

بطاطا مقلية باللجبن
بطاطا ودجز مقلية باللجبن

ظ

بيتزا

( ٠ج ،ح)  ٦٥ر.ق
اختر  ٣إضافات:

ببروني ،نقانق ،لحم مقدد ،دجاج التيكا ،فطر ،بصل ،فلفل حلو ،هالبينيو،
بلو تشيز ،جبنة الشيدر ،موزاريال
أضف  ٥ر.ق لكل إضافة
قم بإضافة أي من صلصاتنا الخاصة مقابل  ٥ر.ق للصلصة الواحدة
صلصة الباربيكيو ،صلصة رانش ،صلصة بيري بيري ،صلصة التيكا،
مايونيز بالثوم المشوي

كولسلو (ح،ن)  20ر.ق

بطاطا حلوة مقلية (ج،ن)  ٢٥ر.ق

ذرة مشوية كاملة (ج،ح،ن)  ٢٠ر.ق

بطاطا مهروسة (ح،ن)  ٢٥ر.ق

حلقات البصل المقلية (ج،ح،ن،ب)  ٢٠ر.ق

ماك اند تشيز (ج،ح،ن)  ٢٥ر.ق

سلطة خضراء (ن،ص)  ٢٠ر.ق

بطاطا مقلية أو ودجز بالجبن (ج،ح)  ٤0ر.ق

بطاطا مقلية (ن،ج)  ٢٠ر.ق

مع جبنة شيدر ،هاالبينو ،بصل ،لحم مقدد

بطاطا ودجز (ن،ج)  ٢٠ر.ق

الحلويات
ساندويش اآليس كريم بالشورو
(ج،ح،ب)  ٤0ر.ق
أقراص من عجينة الشورو المقرمشة مع السكر
بالقرفة محشوة بآيس كريم الفانيال والشوكوال

سنداي ستوك برجر (ج،ح)  ٤٥ر.ق

متّع نفسك
مولتن الفا كيك (ج،ح،ب،م)  ٤0ر.ق
كعكة الشوكوال الدافئة مع الشوكوال
السائحة و آيس كريم الفانيال

جديد

جديد

آيس كريم الفانيال والشوكوال والفراولة وجوز الهند
مع التوت المشكل والكريمة المخفوقة

طبق مميز

جديد

طبق جديد

طبق حار

براوني خماسية (ج،ح،ب،م)  ٤٥ر.ق

اخبرنا إن كنت ترغب بإضافة ملح حصا البان

المزيد من
المشروبات بما
فيها الكوكتيالت
في قائمة
المشروبات

براوني منزلي مع  ٥أصناف من الشوكوال مغطاة
بآيس كريم وشراب الشوكوال

كعكة الجبن بزبدة الفستق والكراميل (ج،ح،ب،م)  ٤٥ر.ق

جديد

كعكة الجبن مع طبقتان من زبدة
الفستق وصلصة الكراميل

من فضلك اخبر مدون الطلب بأي حساسية

]م] مكسرات [ج] جلوتن [ب] بيض [ح] مشتقات الحليب [س] سمسم [أس] أسماك و حيوانات بحرية [ن] نباتي [ص] خيار صحي

give
the little
what they
want! ASK
FOR
قائمة
onesاطلب
يريدون!
الصغار ما
أعط
الرسمOUr
ورقةspecial
kids’ menu
and activitY
SHEET.
المميزة و
أطفالنا

تنصح وكالة معايير األغذية بذكر أن اللحوم غير المطهوة جي ًدا قد تزيد من خطر اإلصابة باألمراض المنقولة عن طريق األغذية ،خاصة للحوامل أو المسنين أو ألولئك الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة .في ستوك برجر،
كافة أنواع البرجر لألطفال مطهوة جيداً

