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ا لمفضلة في فرايديز

89 درهم  باستا كاجون روبيان ودجاج 
باستا فيتوتشيني ممزوجة مع صلصة كاجون ألفريدو تعلوهما 

دجاج وروبيان مع فلفل أ حمر مشوي وجبنة بارميزان وكزبرة طازجة.

82 درهم دجاج الكونتري 
قطعتان صدر دجاج مقلية مغطاة بصلصة الجريفي يقدم مع 

بطاطا مهروسة وكولسلو وجانب من صلصة الجريفي وذزة مشوي.

82 درهم تكس مكس أند تشيز باستا 
جبنة كيسو حارة باللحم ممزوجة مع باستا بينيه، جبنة مونتري 
جاك، بيكو دي جالو ويعلوها تورتيال مقرمشة وطماطم طازجة.

77 درهم  أصابع الدجاج 
أصابع دجاج طرية وغنية. تقدم مع صلصة المستردة بالعسل 

وبطاطس مقلية.

84 درهم دجاج مشروم 
لعشاق المشروم فقط. قطعتان صدر دجاج مقلية ويعلوها صلصة 
المشروم الكريمية. يقدم مع بطاطا مهروسة وخضروات موسمية. 

يمكن تغيير الدجاج المقلي إلى المشوي عند الطلب. 

89 درهم   ويكد تشيكن 
أرز إسباني يعلوه قطعتان من صدر الدجاج متبلة ببهارات الكاجون 

ومغطاة بصلصة كريمة الكاجون. تقدم مع خضروات مشوية 
وجانب من صلصة الكاجون.

89 درهم باستا دجاج ألفريدو مشوي 
باستا فيتوتشيني ممزوجة مع صلصة ألفريدو الكريمية تعلوها 

صدور دجاج محضرة على طريقة نيو أورلينز، طماطم وبصل أخضر. 

34 درهم  ستروبيري باشن تي 
عصائر الباشن فروت والفراولة ممزوجة مع عصير الليمون والحامض 

الطازج، شراب األغافي وشاي أسود.

34 درهم الموهيتو الخاص بنا 
فراولة، باشن فروت، مانجو أو كالسيكي

شراب بنكهة جزر الكاريبي مع نعناع طازج ومشروب غازي.

34 درهم تروبيكال بيري موهيتو شيكير  
نعناع طازج ممزوج مع فراولة، باشن فروت وعصير الجوافة.

34  درهم  ليمون ونعناع 
عصير الليمون والحامض الطازج ممزوج مع نعناع طازج وشراب األغافي. 

34 درهم سموذي المانجو والباشن فروت  
عصير المانجو والباشن فروت مع شراب األغافي، عصير الليمون والحامض 

الطازج وكريمة جوز الهند. 

34 درهم   إيلكتريك ليمونيد  
عصير الليمون والحامض الطازج مع شراب الكوراساو األزرق وقطع

األناناس الطازجة. 

29 درهم ميلك شيك  
فانيال أو كوكيز أند كريم

34 درهم عصير برتقال 
22 درهم آيس تي 
مياه معدنية                     صغيرة 14 درهم | كبيرة  20 درهم
22 درهم  مياه غازية 

22 درهم سفن آب، بيبسي، بيبسي دايت، ميراندا   
27 درهم شيري بيبسي، فانيال بيبسي 

اسبريسو                               سنجل 22 درهم | دبل  25 درهم
24 درهم كابوتشينو 
24 درهم التيه 
19 درهم أمريكانو 

19 درهم  شاي 

47 درهم  براوني اوبسيشن 
قطعة براوني دافئة تعلوها آيس كريم فانيال وصلصة 

الكراميل وجوز أمريكي.

47 درهم كيك شوكوالتة المولتن 
كيكة الشوكوالتة الداكنة داخلها شوكوالتة ساخنة 

وذائبة ويعلوها سكر تزييني وآيس كريم وتوت طازج.

47 درهم تشيزكيك الشوكوالتة 
البيضاء مع التوت

تشيزكيك بالشوكوالتة البيضاء مع التوت األحمر الطازج.

47 درهم  تيرتيل الشوكوالتة 
ثالثة طبقات من قطع كيكة الشوكوالتة وآيس كريم 

فانيال وصلصة الكراميل وقطع اللوز المحمصة.

64 درهم  برجر بطاطا حلزونية 
بطاطا حلزونية مقرمشة، بيكو دي جالو طازج، هاالبينيو مخلل، كزبرة 

مفرومة، جبنة شيدر ذائبة وجبنة كيسو على قطعة مشوية وخبز 
محمص.

72 درهم كاوبوي تريبل ميت برجر 
برجر لحم، يعلوه لحم متبل بصلصة الباربيكيو ومطهو ببطء، 

مغطى بجبنة الشيدر الذائبة،  صلصة خاصة وبصل مقلي على خبز 
محمص.

69 درهم برجر سن رايز  
قطعة لحم مشوية، بصل مكرمل، جبنة بروفولون، خس، طماطم، 

بصل، مخلل وأيولي الثوم المحمص. تعلوها قطعة بيض مقلي.

89 درهم  فرايديز سجنتشير جليز برجر 
قطعتين لحم مشويتين تعلوهما جبنة المونتري جاك، حلقات 
بصل كاجون، خس، طماطم، بصل، مخلل وصلصة سجنتشير 
جليز الخاصة على خبزة محمصة. متوفرة بقطعة لحم واحدة

عند الطلب 74 درهم 

64 درهم فرايديز تشيز برجر 
قطعة لحم مشوية تعلوها جبنة كولبي ذائبة، خس، بصل، 

طماطم، مخلل ومايونيز على خبزة محمصة.

62 درهم  ساندويش أصابع الدجاج واللحم 
أصابع دجاج مقرمشة مع جبنة مونتري جاك الذائبة على خبزة 

محمصة وخس، طماطم ومايونيز. تقدم مع بطاطا مقلية متبلة.

62 درهم ساندويش دجاج ناشفيل الحار 
صدر دجاج مقرمش متبل بصلصة ناشفيل الحارة، رانش، هاالبينيو 

مخلل وملفوف منوع. 

*يمكن طهي اللحوم حسب الطلب. قد يزيد استهالك اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدًا أو الدواجن أو المأكوالت البحرية أو البيض من خطر
اإلصابة باألمراض التي تنقلها الغذية، خاصة إذا كانت لديك حاالت طبية معينة.

قبل تأكيد الطلب، يرجى إعالم العامل المسؤول عن طلبك بأي حاالت حساسية تجاه المكونات. لمعرفة السعرات الحرارية،
يرجى طلب القائمة الكاملة.

77 درهم  بافالو تشيكن تاكوز 
قطعتان من خبز التورتيال المحشوة بشرائح الدجاج المغمسة 

بصلصة البافالو، بيكو دي جالو، خس وصلصة البلو تشيز.

99 درهم طبق روبيان فرايديز 
قطع من الروبيان المقلي يقدم مع بطاطا مقلية متبلة

ومقرمشة، صلصة التارتار والكولسلو.

متبلة ومشوية حسب الطلب. تقدم في خبز البريوش. جميع 
أطباق البرجر تقدم مع خس مخلل وطماطم وبصل.
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57 درهم  تشيكن ستريبس بصلصة 
جليز والسمسم

أصابع دجاج مقرمشة متبلة بصلصة السجنتشير والسمسم.

47 درهم بطاطا فرايديز الحلزونية 
شرائح البطاطا مغطى بصلصة كريمة الجبنة الحارة مع جبن 

المونتري جاك، بيكو دي جالو وصلصة الكريمة الحامضة والكزبرة. 
إضافة دجاج  12 درهم أو لحم باربكيو 14 درهم

49 درهم تشيز برجر ساليدرز 
قطعتان ساليدر لحم مغطى بجبنة أمريكية، بصل مكرمل، مخلل 

وطماطم.

47 درهم  ساليدرز دجاج مقلي ومقرمش 
ساليدر دجاج مقلي مغطى بالجواكمولي، هاالبينيو مشوي، مايونيز 

حار، جبنة مونتري جاك، بصل وفلفل أحمر.

57 درهم ناتشور فرايديز توستادو 
رقائق التورتيال المقرمشة يعلوها فاصوليا مقلية، لحم مفروم، 

جبنة ذائبة. تقدم مع صلصة، جواكمولي، كريمة حامضة وتغطى 
بالهاالبينيو. إضافة دجاج 12 درهم

بونليس 
صغير )12( 45 درهم   وسط )18( 60 درهم 

أو كبير )24( 75 درهم

تقليدية  
صغير )8( 45 درهم   وسط )12( 60 درهم

أو كبير )16( 75 درهم
باربكيو . بافالو. سجنتشير بليز 

         جليز بليز

طبق وينجز روليت 84 درهم
اختر من 3 نكهات بونليس أو تقليدية 

اختيارك من صلصة الرانش أو بلو تشيز

39 درهم  الجبنة المقلية 
البداية المثالية لوجبتك. قطع مقرمشة وذهبية من الجبنة الذائبة. 

تقدم مع صلصة المارينارا.

49 درهم ماك أند تشيز بايتس  
باستا مطهوة مع مزيج من األجبان ومقلية. تقدم مع صلصة 

الجبنة أو المارينارا.

99 درهم طبق فرايديز الثالثي  
اختر 1 من: أجنحة دجاج تقليدية أو بونليس مع خيار صلصة من: 

باربكيو، بافالو، سجنتشير جليز أو جليز بليز.
اختر 2 من: جبنة مقلية، حلقات بصل فرايديز، تشيز برجر ساليدر

وماك أند تشيز.

69 درهم  سلطة دجاج يوكاتان  تشيبوتلي 
صدر دجاج مسحب متبل بالثوم، ريحان وبهارات. تقدم على خضروات 

منوعة، أفوكادو، أجبان، طماطم، بصل، كزبرة وتوستادا مقرمشة، 
مغطى بخل الحامض وسيراتشا أيولي.

49 درهم سلطة السيزر بالدجاج  
خس رومين مقرمش مغطى بصلصة السيزر وقطع الخبز 

المقرمشة باإلضافة إلى جبنة البارميزان ودجاج مشوي. 

69 درهم سلطة دجاج كاجون  
شرائح دجاج كاجون مقلي تقدم على خضروات منوعة وطماطم 

وبيض وجبنة مونتري جاك. ننصح بإضافة صلصة المستردة بالعسل 
الخاصة بنا.   

169 درهم  أضالع فرايديز تكساس 
3 قطع أضالع لحم بقري محضرة بطريقة تكساس وحسب الطلب. 
مطهوة على النار، متبلة بصلصة الباربيكيو وبهارات تكساس. تقدم 

مع بطاطا مقلية وكولسلو.

144 درهم فرايديز نيويورك ستيك  
قطعة نيويورك ستيك مشوي مع زبدة. تقدم مع خيارك من 

طبقين جانبيين.
قطعة كالسيكية 109 درهم | إضافة روبيان 29 درهم

149 درهم ريب آي ستيك 
قطعة ريب آي مشوية مع زبدة. تقدم مع خيارك من طبقين 

جانبيين. 
إضافة روبيان 29 درهم

157 درهم  مشروم ريب آي  
قطعة ستيك ريب آي غنية تعلوها زبدة ذائبة. تقدم مع خيارك من 

طبقين جانبيين. بورتبيلو مقرمشة وصلصة المشروم المشوي.

189 درهم أضالع باربكيو وستيك  
قطعة ستيك نيويورك مع 3 قطع أضالع  بالباربكيو. تقدم مع 

بطاطا مقلية وكولسلو.

117 درهم ستيك وبطاطا حلزونية 
قطعة ستيك نيويورك تعلوها صلصة المشروم. تقدم مع بطاطا 

فرايديز الحلزونية وطبق جانبي من اختيارك.
 إضافة روبيان  29 درهم

27 درهم  شوربة اليوم 
تعرف على الشوربة المثالية ليومك! استفسر من أحد الموظفين 

للمزيد.

بطاطا مهروسة . بطاطا مقلية متبلة . كولسلو . بروكلي 
بالزبدة . ارز اسباني . خضار سوتيه

سيزلينج فاهيتا 
اختيارك من شرائح متبلة مشوية من اللحم أو الدجاج الحار مع 

صلصة سجنتشير جليز، يقدم على أرز مع فلفل أخضر وطبق 
جانبي من بيكو دي جالو، كريمة حامضة، هاالبينيو مخلل وتورتيال 

مشوية.

كومبو ستيك ودجاج 99 درهم 
ستيك 99 درهم 
دجاج  89 درهم 

خضروات 64 درهم 

177 درهم  أضالع فرايديز سجنتشير جليزد 
3 قطع لحم بقري متبلة بصلصة فرايديز سجنتشير جليز. تقدم 

مع بطاطا مقلية مقرمشة، كولسلو، وصلصة سجنتشير جليز.
أضف روبيان مقلي 29 درهم

149 درهم فرايديز سجنتشير جليزد نيو  
يورك ستيك

قطعة نيو يورك ستيك متبلة بصلصة سجنتشير جليز ومشوية 
حسب الرغبة. تقدم مع خيارك من طبقين جانبيين وصلصة 

سجنتشير جليز.
أضف روبيان مقلي 29 درهم

99 درهم فرايديز سجنتشير جليزد سلمون  
قطعة سلمون مشوية مع صلصة فرايديز سجنتشير جليز. 

تقدم مع خيارك من طبقين جانبيين وصلصة سجنتشير جليز. 
إضافة روبيان مقلي 29 درهم

87 درهم  فرايديز سجنتشير جليزد تشيكن 
قطعتين صدر دجاج مشوية ومتبلة بصلصة فرايديز سجنتشير 

جليز. تقدم مع خيارك من طبقين جانبيين  وصلصة سجنتشير 
جليز.

أضف روبيان مقلي 29 درهم 

199 درهم فرايديز سجنتشير جليزد 
أضالع وستيك

3  قطع أضالع لحم ونيو يورك ستيك متبلة بصلصة سجنتشير 
جليز. تقدم مع خيارك من طبقيين جانبيين وصلصة سجنتشير 

جليز. 

189 درهم فرايديز سجنتشير جليزد  
أضالع ودجاج

قطعة سلمون مشوية مع صلصة فرايديز سجنتشير جليز. تقدم 
مع خيارك من طبقين جانبيين وصلصة سجنتشير جليز. 

مقبات
فرايديز الشهيرة

الستيك واألضاع

سلطة
وشوربة والمزيد

يا سالاااام

تقليدية

صلصة فرايديز الشهيرة

سجنتشير
جليز 

اختر صلصتك المفضلة لألضاع والدجاج والستيك.

غني�ة وحارةذا أورجين�الحلوة ومدخنةطبق وينجز  روليت أورجين�ال مع لمسة خاصة

أجنحة الدجاج

*يمكن طهي اللحوم حسب الطلب. قد يزيد استهالك اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدًا أو الدواجن أو المأكوالت البحرية أو البيض من خطر
اإلصابة باألمراض التي تنقلها األغذية، خاصة إذا كانت لديك حاالت طبية معينة.

قبل تأكيد الطلب، يرجى إعالم العامل المسؤول عن طلبك بأي حاالت حساسية تجاه المكونات. لمعرفة السعرات الحرارية،
يرجى طلب القائمة الكاملة.

مشوي

 بامتياز

سيزلينج 
فاهيت�ا
 كومبو

فرايديز نيويورك ستيك بطاطا فرايديز الحلزوني�ة


