نأمل أنك احضرت
شهيتك
من الوجبات الخفيفة والمقبالت الى االطباق الرئيسية والمزيد ستجد كل
ذلك في قائمتنا

المقبالت

سندوش الكلوب (غ)
ثالث شرائح خبز محمص محشوة بسلطة دجاج
جبنة  ،ديك رومي مقدد  ،بيض مقلي  ،طماطم و خس

( جديد)
فالفل
فالفل مع صلصة الطحينة
مذاق السمبوسة (خ)
سمبوسة خضار  ،لحم و جبنة مع صلصة الفلفل الحلو

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

أوميدي ناتشوز (مميزات)
رقائق تورتيال الذرة مع مكعبات الدجاج المشوي وهالبينو حار
وصلصة البيكو دي جالو المكسيكية  ،مغطاة بالجبن المذوب .الطبق الرئيسي
تقدم مع الكريمة الحامضة والجواكامولي فوق الخس المقطع
سمك مع بطاطس مقلية جديد
الطازج
سمك مقلي مع البطاطس المقلية يقدم مع البازالء وصلصة
التارتار
جوانح الدجاج
جوانح مقلية تقدم مع صلصة حارة
صدر دجاج مشوي
صدر دجاج مع بطاطا مهروسة تقدم مع سلطة الخضار
سلطة الكينوا (خ) (جديد)
وصلصة الفطر
كينوا  ،جرجير  ،فراولة  ،بذور دوار الشمس و رمان
تقدم مع صلصة البلسميك
سلطة قيصر الدجاج (خ)
خس ايسبرغ مغمس بصلصة السيزر  ،لحم مقدد مقرمش ,
دجاج مشوي  ,خبز محمص و جبنة بارميزان

السندويشات والبرغر
سندويش تندورير بالخضراوات (غ) ( جديد)
خبز مع بهارات الماساال محمص محشو خضروات التندوري
تقدم مع صلصة نعنع
سندويش الدجاج (غ)
صدر دجاج مقلي مع خبز البكات الفرنسي الطري
تقدم مع بطاطس الترافل في جبنة البرمزيان و سلطة خضراء

شريحة لحم بقري تندرلوين
لحم بقري تندرلوين مع البطاطس المقلية والخضروات على
البخار مع اختيارك من صلصة الفلفل أو الفطر

حلويات
كيكة الشوكوالته (جديد)
تقدم مع آيس كريم فانيليا
كيكه االيس كريم (مميزات)
كيكه اآليس كريم مغطاة بصلصة الكراميل والشوكوالتة
طبق فواكه موسمي (خ)
قطع الفاكهة الموسمية

(خ) خضار (غ) غلوتين (ن) مكسرات نباتية يرجى إبالغنا بأي متطلبات غذائية خاصة أو حساسيات
جميع األسعار باللاير العماني وتشمل  ٪8رسوم خدمة و  ٪5ضريبة القيمة المضافة

Join us every night
From 6 PM until 8 PM

