






أنك احضرتنأمل 
شهيتك 

ستجد كل من الوجبات الخفيفة والمقبالت الى االطباق الرئيسية والمزيد

ذلك في قائمتنا 

المقبالت 

(  خ)مذاق السمبوسة

سمبوسة خضار ، لحم و جبنة مع صلصة الفلفل الحلو

(  غ)مازة بارد متنوع طبق 

.ربيحمص ، متبل ، فتوش ، تبولة ، يقدم مع مخلل و خبز ع

(غ)مازة حارة متنوع طبق 

تقدم مع سمبوسك لحم ، كبة ، سمبوسك جبنة وفطاير سبانخ ،

.مايونيز بالثوم

الدجاج جوانح 

جوانح مقلية تقدم مع  صلصة حارة 

سلطة

(جديد)(  خ)سلطة الكينوا 

رمانو بذور دوار الشمس، برتقال، جرجير، كينوا

تقدم مع صلصة البلسميك 

(                 خ)قيصر الدجاج سلطة 

,خس ايسبرغ مغمس بصلصة السيزر ، لحم مقدد مقرمش 
خبز محمص و جبنة بارميزان, دجاج مشوي 

الباردةشات يالسندو

بيستوحلوم راب 

وأعشاب، حلومي ، خيار ، طماطم كرزية ، صلصة بيستو 
.بخبز التورتيال ، تقدم مع سلطة خضراء

سيزردجاج راب 

صدر دجاج مشوي ، جبنة بارميزان ، آيس بيرج ، صوص

.السيزر بخبز التورتيال ، يقدم مع سلطة خضراء

ساندويش الجبن مع شيبس عمان 

عمان، صلصة ، شيبس كريمة الجبنخبز السمون الطري،

حارة 

يرجى إبالغنا بأي متطلبات غذائية خاصة أو حساسياتمكسرات نباتية(ن)غلوتين ( غ)خضار ( خ)

جميع األسعار باللاير العماني وتخضع ل

٪ رسوم خدمة وجميع الضرائب المطبقة8

والبرغرالسندويشات 

(  خ)( غ)فالفل ش يساندو

قدم فالفل مقرمشة ، خس ، طماطم ومخلل بخبز التورتيال ، ت

.مع صلصة الطحينة

(جديد) (غ)بالخضراوات سندويش تندوري 

خبز ماساال محمص محشو بخضروات تندوري ، بانير و 
.صلصة نعناع

لحمفاهيتا راب 

راب لحم بقري مكسيكي ، يقدم مع كريمة حامضة و 
.جواكامولي

(غ)الدجاج سندويش 

الفرنسي الطري السمون صدر دجاج مقلي مع خبز 

ضراءتقدم مع بطاطس الترافل في جبنة البرمزيان و سلطة خ

(غ)الكلوب ش يسندو

،دجاجثالث شرائح خبز محمص محشوة بسلطة 

خسجبنة ، ديك رومي مقدد ، بيض مقلي ، طماطم و 

دجاجبرجر 

.صدر دجاج مع طماطم ، خس ، بصل ، مشروم وجبنة

(غ)اوميدي  برغر 

ديك رومي ، بصل، خس ، لحم بقر برغر تقدم مع طماطم 
فطر و جبنة و بطاطا مقلية ، مقدد



أنك احضرتنأمل 
شهيتك 

ستجد كل من الوجبات الخفيفة والمقبالت الى االطباق الرئيسية والمزيد

ذلك في قائمتنا 

الطبق الرئيسي

جديدسمك مع بطاطس مقلية  

ة البازالء وصلصيقدم مع سمك مقلي مع البطاطس المقلية

التارتار

بالبقسماطدجاج إسكالوب 

.زصدر دجاج مقلي ، يقدم مع سلطة ملفوف و صوص ميالني

ج مشوي دجاصدر 

الخضار سلطة تقدم مع صدر دجاج مع بطاطا مهروسة 

وصلصة الفطر

لحم بقري تندرلوينشريحة 

لى لحم بقري تندرلوين مع البطاطس المقلية والخضروات ع
اختيارك من صلصة الفلفل أو الفطرمع البخار 

معكرونة

اسباجيتي مع اختيارك من الصلصة

(خ)نابوليتانا 

ألفريدو
بولونيز

برياني لحم

ع تقدم م. طبق أرز هندي مشكل طويل الحبة بنكهة البهارات

.رايتا ، مخلل ، بوبادوم و صلصة مانجو
(خ)الخضار 

دجاج

حمل

يرجى إبالغنا بأي متطلبات غذائية خاصة أو حساسياتمكسرات نباتية(ن)غلوتين ( غ)خضار ( خ)

جميع األسعار باللاير العماني وتخضع ل

٪ رسوم خدمة وجميع الضرائب المطبقة8

االطفالقائمة 

(جديد)أصابع  موزاريال مقلية

طماطمجبنة موتزاريال بالبقسماط مع صلصة 

(جديد)كريمةباستا 

الكريمةمكرونة بصلصة 

(جديد)الدجاجقطع 

المايونيزدجاج مخبوز مع صلصة 

(جديد)برجرميني 

.ميني برجر دجاج ، لحم بقري و خضروات3طبق 

حلويات

(جديد)كيكة الشوكوالته 

فانيلياتقدم مع آيس كريم 

(مميزات)االيس كريم كيكه 

ةوالشوكوالتالكراميل بصلصة كيكه اآليس كريم مغطاة 

(  خ)موسمي طبق فواكه 

قطع الفاكهة الموسمية






