
54
درهم

64
درهم

74
درهم

وجبة من صنف
واحد

طبق رئيسي + مشروب

وجبة من صنفين
طبق مقبالت + طبق رئيسي

+ مشروب

وجبة من ثالث أصناف
طبق مقبالت + طبق رئيسي

+ حلوى + مشروب



54
درهم

64
74درهم

درهم

وجبة من صنف
واحد

طبق رئيسي + مشروب

وجبة من صنفين
طبق مقبالت + طبق رئيسي

+ مشروب

وجبة من ثالث
أصناف

طبق مقبالت + طبق رئيسي
+ حلوى + مشروب

شوربة الفطر  

سلطة السيزر
خس الرومين مع صلصة السيزر الخاصة بنا، يعلوه 

جبنة البارميزان وقطع الخبز المحمص بالثوم 

بطاطا فرايديز الحلزونية 
شرائح البطاطا مغطى بصلصة كريمة الجبنة الحارة مع

جبن المونتري جاك، بيكو دي جالو وصلصة الكريمة
الحامضة والكزبرة. 

دجاج باربيكيو
قطع دجاج متبلة بصلصة السموكي باربيكيو. تقدم

مع صلصة الرانش.

دجاج بافالو
قطع دجا ج متبلة بصلصة البافالو. تقدم مع صلصة البلو تشيز 

وقطع كرافس.  

الموزاريال المقلية 
أصابع الموزاريال المقرمشة تقدم مع صلصة المارينارا والرانش.

كيك ماك أند تشيز 
باستا مطهوة مع مزيج من األجبان ومقلية.

تقدم مع صلصة المارينارا.

باستا أرابياتا 
باستا بيني ممزوجة مع صلصة طماطم األربياتا الحارة

وجبنة البارميزان. 

دجاج سوبريم 
قطعة صدر دجاج مقلية تقدم مع بطاطا مهروسة وخضار 
مشوي وصلصة المشروم الكريمية.  يمكن استبدال الدجاج 

المقلي بالمشوي.

فرايديز برجر
برجر لحم، مطهو على النار ومغطى بجبنة، خس، طماطم، 

بصل ومخلل. تقدم على خبزة البريوش.

برجر  
قطعة برجر نباتية مشوية على النار تعلوها الجبنة، خس، 

طماطم، مخلل، بصل وصلصة فرايديز الخاصة.

باستا دجاج ألفريدو مشوي
باستا فيتوتشيني ممزوجة مع صلصة ألفريدو الكريمية

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

تشيز برجر ساليدرز
قطعتان ساليدر لحم مغطى بصلصة كريمة الجبنة

الحارة، خس، طماطم، بصل، مخلل وصلصة الطماطم
والفلفل الحار. يقدم مع صلصة كريمة الجبنة الحارة.

تشيكن تنديرز
قطع فيليه صدورالدجاج المقرمشة. تقدم مع صلصة

المستردة بالعسل وبطاطا مقلية متبلة ومقرمشة.

TMطبق روبيان فرايديز
قطع من الروبيان المقلي يقدم مع بطاطا مقلية متبلة

ومقرمشة، صلصة التارتار والكولسلو.

نيويورك ستيك
قطعة ستيك لذيذة وغنية بالنكهة مشوية على النار.

إضافة 19 درهم

مشروبات غازية

آيس تي

مياه معدنية صغيرة

المشروبات الحلويات
TMبراوني اوبسيشن

قطعة براوني دافئة تعلوها آيس 
كريم الفانيال مغطى بصلصة 

الشوكوالتة، صلصة الكراميل والجوز.

بوظة

حجم عرض الغداء

األطباق الرئيسية

المقبالت

الرجاء أخبر المضيف إذا كانت لديك أي حساسيات طعام معينة تعاني منها.
ال يمكننا ضمان أن البيئة المحيطة خالية من مسببات الحساسية.

نباتي


