
مـحـضــرة بــشـكــل مـثـالــي
كل أربعاء، بعد الساعة 4 مساء!



ساوث ويست
تويستر برجر

لحم أنجوس بقري صافي، بطاطا لولبية 
مقرمشة، جبنة تشيدر ذائبة، خلطة بيكو 

دي جالو المكسيكية، مخلل الهالبينو، كزبرة 
مقطعة، شرائح الخس والطماطم الطازجة، 
تعلوها صلصة جبنة الكويسو الدافئة. تقدم 

على خبزة البريوش.

صني سايد برجر
إليكم برجر شهي مغطى بالبيض المقلي، 

البصل الحلو، صلصة ثوم االيولي المحمر، 
جبنة بروفولون، لحم بقري مقدد بالفلفل 

األسود. كل هذا يقدم مع صوص ديمي 
جالس لكي تكتمل اللذة.

كاوبوي برجر
قطعة برجر من لحم األنجوس الصافي، 

قطع طرية و شهية من اللحم مغطاة 
بصوص الباربكيو، شرائح الخس و الطماطم 

الطازجة، جبنة تشيدر ذائبة، لحم بقري مقدد، 
مع صلصة الهورس راديش وحلقات البصل 
المقلي. تقدم على خبزة البريوش الطازجة.

TMفرايدايز
تشيز برجر

قطعة برجر من لحم األنجوس الصافي 
مشوية بعناية ويعلوها خس مقرمش، شرائح 

الطماطم المقطعة يدويًا، بصل ومخلل. 
يقدم على خبزة البريوش المحمصة.

شـــهـــيـــة.
جميع سندويشات البرجر تقدم

مــخــصـصــة
ليوم األربعاء

البطاطا المقلية
بجبن البارميزان
أضف 5 درهم

البطاطا المقلية حلقات البصل



وينج مان برجر
قطعة برجر من اللحم المشوي على اللهب، 

مغطاة بالبهارات وصلصة شيبوتل تاباسكو 
ايولي الحارة، باإلصافة إلى صلصة الجبنة، 

الخس والطماطم والبصل. تقدم مع 
قطعتين من أجنحة البافلو.

لذيذة.  طازجة.
مع طبق جانبي من اختيارك

مــخــصـصــة
ليوم األربعاء

مــخــصـصــة
ليوم األربعاء اول اميريكان

ستاكد برجر
جبنة تشيدر ذائبة والبصل المقلي بين 

قطعتين من البرجر الطازج مع صلصة 
الهورس راديش واللحم البقري المقدد. تقدم 

على خبزة البريوش.

برجر
دجاج البافالو

اختيارك من صدر الدجاج المقلي أو المشوي، 
مع صلصة البافالو وصلصة جبنة الريكفورد، 

والخس والطماطم.

البطاطا المقلية بالجبنة
و لحم التشيلي

أضف 9 درهم

البطاطا الحلوة
المقلية

أضف 5 درهم

البطاطا المقلية
بجبن البارميزان
أضف 5 درهم

اطلبها مع الميلك شيك - 24 درهم

اطلبها مع طبق جانبي - 24 درهم
سلطة فرايديز كولسلو

السلطة الخضراء
ماك بالجبنة

أكواز الذرة المشوية 
بالزبدة

شوكوالتة شيب 
موز

أوريو®

فراولة
شوكوالتة

ڤانيال



AP-0852389
768550 798270535369

فروع فرايديز™ في اإلمارات
العربية المتحدة

  •  فندق الروف داون تاون  •  ذا بوينت، جميرة بالم  •  جميرة 
 •  ابن بطوطة مول  •  ريفرالند، دبي باركس اند ريزورتس  •  دبي فستيفال سيتي مول 

•  ديرة سيتي سنتر  •  واجهة المجاز المائية  •  تورسيت كلوب  •  الوحدة مول  •  البوادي مول

الشروط واألحكام
العرض متوفر أيام األربعاء، بعد الساعة 4 مساء، داخل المطعم فقط • العرض ال ينطبق وال يشمل على خدمة التوصيل للمنازل

قائمة البرجر ال يمكن استخدامها مع أو إلى جانب أي عرض آخر أو أي خصم آخر


