
جميع ا�سعار بالريال السعودي شاملة لقيمة المضافة بنسبة 15٪
إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي أشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى إبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيار البديل 

  تندرلوين 200 جم                                            130 ر.س
 شريحة لحم أنجوس تندرلوين تقدم على حجر بركاني ومشوية حسب رغبتك

 تقدم مع اختيارك من البطاطس المهروسة أو البطاطس المقلية مع اختيارك من صلصة
الفطر أو الفلفل وسلطة جانبية

                                 أنجوس ريب آي 200 جم                              125 ر.س
شريحة لحم أنجوس ريب آي تقدم على حجر بركاني ومشوية حسب رغبتك

 تقدم مع اختيارك من البطاطس المهروسة أو البطاطس المقلية مع اختيارك من صلصة
الفطر أو الفلفل وسلطة جانبية

             أنجوس سيرليون 200 جم                         115 ر.س
شريحة لحم أنجوس سيرليون تقدم على حجر بركاني ومشوية حسب رغبتك

 تقدم مع اختيارك من البطاطس المهروسة أو البطاطس المقلية مع اختيارك من صلصة
الفطر أو الفلفل وسلطة جانبية

       
              ريش ضأن                                           150 ر.س

شرائح لحم ضأن مقطعة تقدم على حجر بركاني ومشوية حسب رغبتك
 تقدم مع اختيارك من البطاطس المهروسة أو البطاطس المقلية مع اختيارك من صلصة

الفطر أو الفلفل وسلطة جانبية
 

          روبيان جامبو                                 110 ر.س
 روبيان جامبو يقدم على حجر بركاني ومشوي حسب رغبتك

 يقدم مع اختيارك من البطاطس المهروسة أو البطاطس المقلية مع صلصة البابريكا
بالثوم المدخنة وصلصة الليمون بالزبدة وسلطة جانبية

KBLACK ROCK

سعرة حرارية

   سعرة حرارية

   سعرة حرارية 

                               سعرة حرارية  

          سعرة حرارية 

 1580

 1520

  1330

  1570 

  1200 



شوربة
 

شوربة اليوم                                        23 س.ر

 مقبالت باردة
ورق عنب                                                29 س.ر  (ن)            220 سعرة حرارية

لفائف ورق العنب محشوة با�رز, بقدونس, طماطم
 بصل مع زيت الزيتون و عصير الليمون 

حمص لبناني                                        29 س.ر (ن)              490 سعرة حرارية

حمص مسلوق و مطحون مع الطحينة و عصير الليمون
 

 
لحمة بعجين                                              29 س.ر        550 سعرة حرارية

 خبزة الصاج باللحم, الطماطم و البصل تقدم مع شرائح الحامض

مناقيش مشكلة                                   46 س.ر         1500 سعرة حرارية

 تشكيلة متنوعة من مناقيش الزعتر, الجبنة و اللبنة تقدم مع الخضار
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متبل                                                        29 س.ر (ن)              230 سعرة حرارية

 باذنجان مشوي و مطحون مع الطحينة و عصير الليمون

بابا غنوج                                                29 س.ر (ن)              230 سعرة حرارية

باذنجان مشوي و مقطع مخلوط مع الطماطم, البصل
 البقدونس فلفل حلو, الحامض و زيت الزيتون

صـــاج اللبنـــــاني



 

 مقبالت ساخنة

 بطاطا حّرة                                            40 س.ر (ح)(ن)     269 سعرة حرارية

دايناميت الروبيان                             44 س.ر (ح)          530 سعرة حرارية

 روبيان مقلي مع صلصة الدايناميت

عرايس كفتة بالجبن                      40 س.ر (ش)        650 سعرة حرارية

خبز عربي محشي كفتة, صنوبر و جبنة مشوية على الفحم

حمص باللحمة و الصنوبر           40 س.ر                    560 سعرة حرارية

حمص مهروس بالطحينة و صلصة الليمون مع لحمة مفرومة محمرة
دبس الرمان و الصنوبر 

طبق معجنات و كبة مشكل      40 س.ر                   860 سعرة حرارية

 تشكيلة من المعجنات: فطائر بالسبانخ, سمبوسك بالجبنة,سمبوسك
 باللحمة, و كبة مقلية

فالفل بالخضار                                    35 س.ر  (ن)        390 سعرة حرارية

 أقراص مقلية من خليط الحمص, الفول و الخضار تقدم مع المخلل
 صلصة الطحينة الخاصة 

شاورما الدجاج                                     52 س.ر                   550 سعرة حرارية

 شرائح الدجاج المتبلة مع الثوم المخلل و الطماطم
تقدم مع الخبز العربي الطازج

نقانق                                                          52 س.ر (م)         801 سعرة حرارية

 نقانق لبنانية مطبوخة مع الطماطم ، الفليفلة ، أوراق الكزبرة مع حبوب الصنوبر
ودبس الرمان وتقدم في مقالة ساخنة

كبدة غنم                                              40 س.ر                    848 سعرة حرارية

 كبدة غنم مطبوخة مع بقدونس، طماطم مجففة ، ثوم مغطاة بدبس الرمان
تقدم في مقالة ساخنة

أجنحة دجاج                                           40 س.ر                     349 سعرة حرارية

 أجنحة دجاج بروفنسال مع كزبرة طازجة ، ثوم ومغطاة بعصير ليمون
تقدم في مقالة ساخنة

السمان                                                     40 س.ر                   492 سعرة حرارية

 سمان مقلي مع فلفل حلو ، بقدونس ، ثوم ، مغطاة بدبس الرمان
يقدم في مقالة ساخنة

روبيان باالناناس                                 63 س.ر                  668 سعرة حرارية 

روبيان منقوع مع الكزبرة والثوم في أناناس كامل
قدم في مقالة ساخنة
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تبولة بالكينوا                                      37 س.ر (ن ج)      660 سعرة حرارية

بقدونس, بندورة, بصل, نعنع, كينوا,حامض, زيت الزيتون و رمان حب

 فتوش مع جبنة الحلوم               37                                  س.ر (ن)          670
سعرة حرارية

 خس, بندورة, خيار, فجل, نعنع, بقلة, بقدونس, فلفل مشكل ,حلوم , خبز مقلي,

 سماق مع صلصة الزيت و الحامض

سلطة الفالفل                                    32 س.ر (ن)          640 سعرة حرارية

 خس, بندورة, خيار, بصل أخضر, فالفل مقلية, نعنع,فجل, رمان حب, سمسم
 محمص مع صلصة الحامض و الطحينة

بيتزا
بيتزا مارغاريتا                                      40 س.ر (ن)             1620 سعرة حرارية

 عجينة بيتزا إيطالية, صلصة الطماطم, جبنة الموزاريال وأوريغانو

بيتزا بالخضار                                       44 س.ر  (ن)            1360 سعرة حرارية

 عجينة بيتزا إيطالية, صلصة الطماطم, جبنة الموزاريال, كوسا, فلفل مشكل,

فطر, طماطم, باذنجان, زيتون و أوريغانو

بيتزا بيبروني                                         46 س.ر                    1480 سعرة حرارية

عجينة بيتزا إيطالية, صلصة الطماطم, جبنة الموزاريال, بيبروني, فطر و أوريغانو

سلطة يونانية                                32 س.ر (ن)    720 سعرة حرارية

 خس, بندورة, خيار, بصل, فلفل مشكل, زيتون, جبنة فيتا
 مع صلصة الزيت و الحامض

سلطة القيصر                               44 س.ر             660 سعرة حرارية

خس, دجاج مشوي, فطر, لحم مقدد, جبنة البارميزان
 خبز توست محمص مع صلصة القيصر,

سلطة الكراب و ا�فوكادو     40 س.ر              690 سعرة حرارية

خس, خيار, كراب, أفوكادو, فلفل مشكل مع صلصة الكوكتيل

سلطات
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باستا
 باستا مع اختيارك الصلصة المفضلة

ألفريدو                                             52 س.ر           975 سعرة حرارية

صلصة بيضاء مع الدجاج و الفطر

أرابياتا                                               52 س.ر (ح)      570 سعرة حرارية

طماطم حار مع الريحان

ماك وشيز باستا                        52 س.ر              890 سعرة حرارية

 باستا مع التوم, الكريما و الجبنة
 يضاف اليها كعك الخبز المحمص

 
برغر ساليدر                             40 س.ر               950 سعرة حرارية

ثالثي ميني برغر باللحمة المشوية, الخس, الطماطم, الجبنة
 يقدم مع صلصة الكوكتيل, صلصة الباربيكيو و صلصة البرغر الخاصة

 مع البطاطس المقلية

تشيز برغر                                44 س.ر               1150 سعرة حرارية

يقدم في خبز الهمبرغر مع البطاطس, خس, بندورة
 لحم برغر مشوي, جبنة, مخلل, سلطة الملفوف بالمايونيز 

 و صلصة البرغر الخاصة مع البطاطس المقلية
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برغر  بالفطر                              46 س.ر          1190 سعرة حرارية

,يقدم في خبز الهمبرغر مع البطاطس, لحم برغر مشوي
جبنة, مربى البصل, باربيكيو فطر, سلطة الملفوف بالمايونيز

 و صلصة البرغر الخاصة مع البطاطس المقلية 

لويزيانا تشيكن برغر             46 س.ر      1220 سعرة حرارية

يقدم في خبز الهمبرغر مع البطاطس, خس, طماطم
 صدر دجاج مشوي, جبنة, مخلل و صلصة البرغر الخاصة 

 مع البطاطس المقلية

برغر



   كباب البستان                            69س.ر           990 سعرة حرارية

 أصابع كباب مشوية على الفحم مع الباذنجان, الفلفل و البصل
تقدم في طبق مع صلصة الكباب الخاصة

 

شيش كباب                             63 س.ر        735 سعرة حرارية

أوصال لحم غنم مشوية على الفحم تقدم مع الخضار المشوية, خبزة البيواز
 بطاطس مقلية و صلصة الثوم 

ريش لحم الغنم                    81 س.ر         675 سعرة حرارية

ريش لحم غنم مشوية على الفحم, تقدم مع الخضار المشوية, خبزة البيواز
بطاطس مقلية وصلصة الثوم

مشاوي البستان                    114 س.ر         725 سعرة حرارية

تشكيلة من المشاوي على الفحم
كفتة غنم,أوصال غنم, شيش طاووق و ريش غنم تقدم مع الخضار المشوية, خبزة البيواز 

بطاطس مقلية و صلصة الثوم

شيش طاووق                          63 س.ر         575 سعرة حرارية

أوصال من صدر الدجاج منقوعة بخلطة من التوابل مشوية على الفحم
تقدم مع الخضار المشوية, خبزة البيواز, بطاطس مقلية و صلصة الثوم 

دجاج مشوي                             63 س.ر         725 سعرة حرارية

دجاج منقوع بالبهارات و التوابل على الطريقة اللبنانية مشوي على الفحم
يقدم مع الخضار المشوية, خبزة البيواز,بطاطس مقلية و صلصة الثوم 

روبيان جامبو مشوي         109 س.ر           625 سعرة حرارية

روبيان جامبو متبل بالثوم مشوي
 يقدم مع شرائح الحامض و بطاطس مقلية 

اسكالوب الدجاج                    63 س.ر          1220 سعرة حرارية

صدر دجاج مقلي ومقرمش
يقدم مع بطاطس مقلية وسلطة الكول سلو 

أطباق رئيسية
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 الحلويات
أم علي                                                                                                32 س.ر             450 سعرة حرارية

 فتافيت عجينة مقرمشة مع المكسرات و الزبيب محضرة بالحليب

شوكليت فولكانو                                                                     40 س.ر                480 سعرة حرارية

 كعكة فولكانو مخبوزة بالفرن تقدم مع بوظة الفانيال و صلصة الشوكوالتة

شوكوليت شيب كوكيز بزبدة الفستق                      40 س.ر                680 سعرة حرارية

 كوكيز بالشوكوالتة و زبدة الفستق مخبوزة بالفرن تقدم مع بوظة الفانيال
 و صلصة الشوكوالتة

نيويورك أوريو تشيز كايك                                                   40 س.ر                450 سعرة حرارية

 كيك الجبن مع ا�وريو كوكيز مخبوز على الطريقة ا�مريكية

فواكه موسمية                                                                          32 س.ر             135 سعرة حرارية

صحن فواكه موسمية

كنافة                                                                                                46 س.ر (م)       1050 سعرة حرارية

حلى شرق أوسطي تقليدي من السميد والجبن الذائب ، تقدم دافئة ومغطاة بشراب السكر المعطر 
ومزينة بالفستق  

بوظة
بوظة مشكلة                                                                              40 س.ر                265 سعرة حرارية

 فانيال, فراولة, شوكوال

جميع ا�سعار بالريال السعودي شاملة لقيمة المضافة بنسبة 15٪
 ،إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي أشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى إبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيار البديل
، 



المشروبات الساخنة
اسبريسو                                                                                23  س.ر

اسبريسو مزدوج                                                                29 س.ر
 

قهوة تركية                                                                          23 س.ر

قهوة فرنسية                                                                     23 س.ر

كابتشينو                                                                                29 س.ر

           فالت وايت                                                                              29 س.ر

كافيه التيه                                                                            23 س.ر

كورتادو                                                                                    29  س.ر
 

شوكوال موكا                                                                        29 س.ر

قهوة امريكية                                                                     23 س.ر

اختيار الشاي                                                                           23 س.ر

مشروبات باردة
               العصائر الطازجة                                                                                                        29 س.ر

                   (برتقال، مانجو، فراولة، نعناع ليمون) 

كوكتيل فواكه طازجة                                                                                         40 س.ر

شاي مثلج                                                                                                                     25 س.ر

                                                                                     (ليمون، خوخ) 

موكا فرابوتشينو                                                                                                     32 س.ر

آيس التيه                                                                                                                       29 س.ر

ميلك شايك                                                                                                                 29 س.ر

                                             (موز، فانيليا، مانجو، فراولة) 

مشروب غازي                                                                                                              14 س.ر
 

                      (بيبسي، سفن اب، كوكا كوال، ميراندا) 

الشمبانيا السعودية                                                                                               35 س.ر

موجيتو                                                                                                                            29 س.ر

                                                                                       (التوت البري، ليمون) 

مياه معدنية صغيرة                                                                                               12 س.ر
 

مياه معدنيه كبيرة                                                                                                 17 س.ر

مياه معدنية صغيرة مستوردة                                                                       17 س.ر

                         مياه معدنية كبيرة   مستوردة                                                                       35 س.ر
                         

مياه فوارة صغيرة                                                                                                    17 س.ر

مياه فوارة كبيرة                                                                                                      29 س.ر

مشروب الطاقة                                                                                                         29 س.ر

جامايكا                                                                                                                             23 س.ر

  سموزي                                                                                                                           35 س.ر
                                    (بطيخ، فراولة، زبدة الفول السوداني) 

 
جميع ا�سعار بالريال السعودي شاملة لقيمة المضافة بنسبة 15٪



All the prices are in Saudi Riyals and inclusive of 15% VAT
If your allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies, 

please inform your order taker who will advise for alternative choice

KBLACK ROCK

Tenderloin 200g                       SR.130                         1580 cal                                
Sizzling Angus Tenderloin cut, bedded on the volcano stone and cooked 
to your liking served with your choice of mashed potatoes or fries with 
your selection of mushroom or pepper sauce and a side salad
 
Angus Rib Eye 200g                 SR.125                          1520 cal                  
Sizzling Angus Rib eye cut, bedded on the volcano stone and cooked to 
your liking served with yourchoice of mashed potatoes or fries with your 
selection of mushroom or pepper sauce and a side salad

Angus Sirloin 200g                  SR.115                          1330 cal          
Sizzling Angus Sirloin cut, bedded on the volcano stone and cooked to 
your liking served with your choice of mashed potatoes or fries with your 
selection of mushroom or pepper sauce and a side salad

Lamb Chops                        SR.150                              1570 cal   
Sizzling Lamb Chops cut, bedded on the volcano stone and cooked to 
your liking served with your choice of mashed potatoes or fries with your 
selection of mushroom or pepper sauce and a side salad
    
Jumbo Prawns                     SR.110                              1200 cal                
Sizzling Jumbo Prawns, bedded on the volcano stone and cooked to your 
liking served with your choice of mashed potatoes or fries with garlic 
smoked paprika aioli, lemon butter sauce and a side salad



Soup
Soup of the Day                  SR.23

Cold Appetizers
Vine Leaves                        SR.29 (V)               220cal

Middle Eastern Specialty of Rolled Vine Leaves
Stuffed with Rice and Vegetables, Featuring Fragrant Olive Oil
and Traditional Spices

Lebanese Hummus              SR.29 (V)                 490cal

Mashed Chickpeas Blended with Sesame Paste and Lemon Juice

Moutabal                           SR.29  (V)       230cal              

Baked Eggplant Mashed and Blended with Sesame Paste
and Lemon Juice Topped with Pomegranate

Baba Ghanouj                   SR.29 (V)         230cal

A Tangy Smoked Eggplant Mixed with Tomato,
Capsicum, a Touch of Garlic and Fresh Lemon Juice
Topped with Pomegranate Syrup

All the prices are in Saudi Riyals and inclusive of 15% VAT
If your allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies, 

please inform your order taker who will advise for alternative choice
V-Vegetarian    G- Contains gluten    D- Dairy    S- Spicy    N-Nuts H-Healthy    C-Chef special

Lahm Baajin      SR.29                550cal

Saj Bread with Minced Meat, Onions, Tomato,
Capsicum Served with Lemon Wedges

Mix Saj               SR.46                1500cal

Selection of Manakish of Labneh, Cheese and Zaatar,
Served with Vegetables

Lebanese Saj



Hot Appetizers
Potato Harra                                           SR.40(V)(S)        269cal

Dynamite Shrimps                                  SR.44 (S)             530cal 

Golden Brown Tempura Shrimps
Served with Dynamite Spicy Sauce

Cheese Arayess Kafta                              SR.40 (C)            650cal

Toasted Arabic Bread Filled with Kofta Meat,
Pine Kernels and Cheese

Hummus with Lamb Meat                     SR.40                   560cal

Mashed Chickpeas with Lemon Juice
and Sesame Paste Topped with Delicious Cooked Diced
Lamb Meat and Pine Kernels and Pomegranate

Mix Savory Pies and Kebbeh Platter      SR.40                  860cal

Selection of Hot Appetizers :
Cheese Rakakat, Fatayer, Sambousek, Meat Kebbeh

Veggie Falafel                                          SR.35 (V              390cal

Deep Fried Crushed Chickpeas and Fava Beans with Herbs,
Served with Vegetables and Tahina Sauce

Chicken Shawarma                                 SR.52                   550cal

Enticing Marinated Chicken, Garlic, Pickles, and Arabic Bread

Lebanese Sausages                                         SR.52 (N)               801cal

Home-made Lebanese sausages cooked with tomatoes, capsicum, coriander 
leaves drizzled with pine seeds, topped pomegranate molasses and served on 
sizzling pan

Lamb Liver                                              SR.40                   848cal

Lamb liver cooked with parsley, sundried tomatoes, garlic topped 
with pomegranate molasses and served on sizzling pan

Chicken Wings                                        SR.40                   349cal

Chicken wings Provençal with fresh coriander, garlic and topped with lemon 
juice served on sizzling pan

Quails                                                      SR.40                   492cal

Pan fried quails with capsicum, parsley, garlic, topped with pomegranate 
molasses and served on sizzling pan

Pineapple Shrimps                                 SR.63                   668cal

Soaked shrimps with coriander and garlic in whole pineapple and served on 
sizzling pan

All the prices are in Saudi Riyals and inclusive of 15% VAT
If your allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies, 

please inform your order taker who will advise for alternative choice
V-Vegetarian    G- Contains gluten    D- Dairy    S- Spicy    N-Nuts H-Healthy    C-Chef special



Salad

Pizza
Pizza Margherita                     SR.40 (V)         1620cal

Classic Pizza Dough Smothered in Chef ’s
Special Tomato Sauce, Mozzarella Cheese and Oregano

Pizza Vegetarian                          SR.44 (V)          1360cal

Classic Pizza Dough Smothered in Chef ’s
Special Tomato Sauce, Mozzarella Cheese, Zucchini,
Capsicum, Mushrooms, Tomato, Olives and Oregano

Pizza Pepperoni                          SR.46                 1480cal

Classic Pizza Dough Smothered in Chef ’s
Special Tomato Sauce, Mozzarella Cheese,
Pepperoni and Oregano

Tabbouleh Quinoa                         SR.37 (V)(G)    660cal

Zesty Salad of Parsley, Tomato, Onion, Mint, Pomegranate and Quinoa,
Steeped in an Olive Oil and Lemon Dressing

Fattouch 
with Grilled Halloumi Cheese       SR.37 (V)          670cal

Mixed Fresh Salad of Lettuce ,Cucumber, Cherry Tomato,
Green Pepper, Mint Leaves, Parsley, Bakleh, Radish,
Cheese Halloumi Cubes Steeped in an Olive Oil
and Lemon Dressing and Topped with Crispy Pita Bread

Falafel Salad                                   SR.32 (V)           640cal

Mixed Fresh Salad of Lettuce, Cherry Tomato, Cucumber,
Green Onions, Fried Falafel, Mint Leaves, Radish, Pomegranate,
Roasted Sesame Served with Lemon Tahina Dressing

Greek Salad                              SR.32 (V)          720 cal

Luscious Combination of Fresh Mix Lettuce, Cherry Tomato,
Cucumber, Onions, Bell Peppers, Olives, Feta Cheese
Stepped in an Olive Oil and Lemon Dressing

Chicken Caesar Salad              SR.44                 660cal

Luscious Combination of Iceberg Lettuce, Roasted Chicken,
Crouton, Mushrooms, Beef Bacon Parmesan Cheese
Served with Caesar Sauce

Crab and Avocado Salad         SR.40                 690cal

Mixed Fresh Salad of Lettuce, Cucumber, Crab Sticks,
Avocado, Bell Peppers Served with Cocktail Dressing

All the prices are in Saudi Riyals and inclusive of 15% VAT
If your allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies, 

please inform your order taker who will advise for alternative choice
V-Vegetarian    G- Contains gluten    D- Dairy    S- Spicy    N-Nuts H-Healthy    C-Chef special



Burger's Choice

Pasta
Sautéed Pasta with Your Choice of Sauce :

Alfredo                                   SR.52                  975cal

Simple, Creamy white Sauce with Chicken and Mushroom

Arrabbiata                              SR.52 (S)          570cal      

Spicy Tomato with Basil

Mac’N Cheese Pasta              SR.52                  890cal

Sautéed Pasta with Garlic, Fresh Cream,
Topped with Cheddar, Mozzarella Cheese and Bread Crumbs

Burger Sliders                        SR.40                  950cal

Tasty, Homemade, All-Beef Burger, Topped with Melted Cheese,
Tomato, Lettuce, Pickles and French Fries Served with
Three Signature Sauces of Cocktail, BBQ
and Burger’s Special Sauce.

Cheese Burger                       SR.44                 1150cal

Tasty, Homemade, All-Beef Burger, Topped with Melted Cheese,
Tomato, Lettuce and Pickles Served in a Fresh-Baked Potato Bun,
with French Fries, Coleslaw Salad and Special dip

BBQ Mushroom Burger               SR.46           1190cal

Tasty, Handmade, All-Beef Burger, Topped with Melted Cheese,
Caramelized Onions, BBQ Mushrooms, Served in a Fresh-Baked
Potato Bun, with French Fries , Coleslaw Salad and Special Dip

Louisiana Chicken Burger           SR.46           1220cal

Sizzling Grilled Marinated Chicken Breast, Topped
with Louisiana Spicy Sauce, Melted Cheese, Tomato, Lettuce,
Served in a Fresh-Baked Potato Bun, with French Fries ,
Coleslaw Salad and Special Dip

All the prices are in Saudi Riyals and inclusive of 15% VAT
If your allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies, 

please inform your order taker who will advise for alternative choice
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Kebab Al Bustan          SR.69     990cal

Kebab Sizzled Over a Charcoal Grill with Eggplant,
Tomato, Onions, Capsicum, Served in Fry Pan

Lamb Skewers              SR.63     735cal 

Charcoal Grilled Tender Lamb Cubes Served with Vegetables,
Biwaz Bread and French Fries

Lamb Cutlets                SR.81     675cal

Charcoal Grilled Lamb Chops Served with Grilled Vegetables,
Biwaz Bread and French Fries

Oriental Mixed Grill   SR.114     725cal

Selection of Lamb Chop, Shish Tawouk, Kofta and Kebab Sizzled Over a Charcoal Grill
and Served with Grilled Tomatoes, Onions, French Fries and Garlic Dip

Shish Tawouk               SR.63     575cal

Charcoal Grilled Boneless Chicken Cubes, Marinated with Olive Oil and Special Herbs
Served with Vegetables, Pickles, French Fries and Garlic Dip

Boneless Chicken        SR.63     725cal

Charcoal Grilled Baby Marinated Boneless Chicken
Served with Grilled Vegetables, French Fries and Garlic Dip

Grilled Jumbo Prawn  SR.109      625cal

Juicy Gulf Prawns Marinated in Garlic and Grilled to Perfection
Served with Lemon Slices and French Fries

Chicken Escalope          SR.63     1220cal

Breaded Chicken Breast, Fried Golden Brown
Served with French Fries ,Coleslaw Salad and Special Dip

Main Course

All the prices are in Saudi Riyals and inclusive of 15% VAT
If your allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies, 
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Dessert
Traditional Um Ali                                           SR.32                450cal

A Rich, Creamy, Arabic Hot Dessert Prepared with Puff
Pastry and Milk, Stuffed with Nuts, Raisins and Spices

Chocolate Volcano                                           SR.40                480cal

Oven Baked Chocolate Melted Cake, Topped
with Vanilla Ice Cream and Chocolate Sauce

Chocolate Chips Peanut Butter Cookies         SR.40                680cal

Oven Baked Homemade Chocolate Melted Cookies,
Topped with Vanilla Ice Cream and Chocolate Sauce

Oreo New York Cheese Cake                          SR.40                450cal

An Irresistible Oreo Cheese Cake Baked in
the American Style, Topped with Strawberry and Oreo Cookies

Seasonal Fruits Platter                                     SR.32                135cal

Kunafa                                                              SR.46 (N)         1050cal

Traditional Middle Eastern desert, from semolina and melting cheese, served warm and 
covered with aromatic sugar syrup seasoned 
with pistachio

Ice Cream
Selection of Ice Cream                                    SR.40                265cal

Vanilla, Strawberry, Chocolate

All the prices are in Saudi Riyals and inclusive of 15% VAT
If your allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies, 
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Hot Beverages
Espresso Single                                         SR.23

Espresso Double                                       SR.29

Turkish Coffee                                          SR.23

French Coffee                                           SR.23

Cappuccino                                               SR.29

Flat White                                                  SR.29

Café Latté                                                  SR.23
   
Cortado                                                     SR.29

Chocolate Mocha                                     SR.29
           
American Coffee                                      SR.23

Selection of Tea                                        SR.23  
Cold Beverages
Fresh Juices                                               SR.29

(Orange, Mango,Strawberry, Lemon Mint)                             

Fresh Fruit Cocktail                                 SR.40

Ice Tea (Lemon, Peach)                          SR.25

Mocha Frappuccino                                 SR.32

Ice Latté                                                    SR.29

Milkshake                                                  SR.29

(Banana, Vanilla,Mango, Strawberry) 

Soft drink                                                  SR.14

(Pepsi, Seven Up, Coca Cola, Miranda) 

Saudi Champagne                                    SR.35

Mojito                                                        SR.29

(Berry, Lemon)                            

Mineral Water Small                                SR.12

Mineral Water Large                                SR.17

Sparkling Water Small                              SR.17

Imported Mineral Water Small               SR.17

Imported Mineral Water Large               SR.35

Sparkling Water Large                             SR.29

Energy Drink                                            SR.29

Jamaica                                                      SR.23

Smoothie                                                   SR.35

(Watermelon, Strawberry, Peanut butter)

All the prices are in Saudi Riyals and inclusive of 15% VAT


