




بالك انجوس ريب اي / زنجبيل عسل الصويا

 سيزر
خس رومن/ دجاج مشوي/ خبز شيايباتا/ جبن 

بارميزان /صوص السيزار 
689 kcal

55 SAR

 سلطة كينوا وحلومي مشوي

جرجير/ سبانخ صغيرة / أوراق فريسي/براعم 
الفول/ حبوب زھرة دوار الشمس/ رمان/ فصفص/ 

صوص الرمان

955 kcal

53 SAR

سلطة البط المقرمش

 ملفوف / ملفوف صيني / جزر / شرائح البط 
المقرمش/ شرائح الونتون / رمان / بوميلو / 

صنوبر / سمسم صويا / فلفل حار حلو

834 kcal

57 SAR  

سلطة جبن الماعز

خضار الربيع / تفاح أخضر / كوسا / صلصة 
التوت األحمر مع خل البلسميك والفلفل الحلو

208 kcal

53 SAR

Allergen Information:

The recomended daily calorie intake for an average person is 2000-2500 calories. This may vary person to person.

Please be advised that some of our menu items may contain or come into contact with allergens.

السعرات الحراریة الموصي بها في الیوم للشخص العادي من 2000 إلي 2500 سعرة

یرجی قرائة قائمة الطعام ألنها قد تحتوي او قد تکون المست أي من مسببات الحساسیه

Contains Dairy Contains Gluten Contains Eggs Contains Soy Contains Peanuts

Contains Sesame seedsContains CrustaceansContains Nuts Contains Raw Ingredients Contains Fish

Contains Garlic

Contains Celery

Contains Mustard



ستيكي ميبل بافلو شريمب

صوص الرانش 845 kcal

SAR 62

سيراشا ھوني شريمب 

 روبيان مقلي مغموس بالعسل سيراتشا و يقدم
مع ميسو رانش

547 kcal

SAR 62

 فيلي فرايز

 لحم الخاصرة المشوي / لحم بقري مقدد /
 بصل / صوص جبنة شيدر / ثوم المعمر /

بذور السمسم / صلصة فايرھاوس

1173 kcal

SAR 48

جنحة الدجاج ميبل ستيكي بافلو

صوص الرانش 739 kcal

SAR 51

األجنحة المطلقة

 فلفل حار  / مربى الخوخ / رقائق الثوم /
بذور السمسم

671 kcal

SAR 52

قطع دجاج ساوثيرن فرايد 

kcal 453 ممفيس باربكيو صوص / صوص الرانش

SAR 55

شرمب إنفيرنو

 خضروات جذرية/ أيولي ھالبينو اليم/ ھالبينو/
 فايرھاوس صوص

772 kcal

SAR 64

ماشروم بوبرز

 جبن التشيدر األمريكي/ جبنه بيبرجاك/ فلفل
 ھالبينو محمص على النار/ ثوم/ بقدونس/

ليمون أيولي  صوص

406 kcal

SAR 45

ترافيل مقرمش أرانشيني

 صلصة الفطر الكمأة / أيولي الكمأة /
.البارميزان

629 kcal

SAR 45

ھوت ستون بيف

بالك انجوس ريب اي / زنجبيل عسل الصويا 311 kcal

SAR 88

بالك بيبر تيندرلوين لولي بوب

شيميتشوري أيولي 859 kcal

SAR 88

داينمايت ھوت دوغ

 التشيلي كون كارني / تشيدر , ھالبينو /
صوص التشيبوتلي رانش

707 kcal

SAR 39

تشيلي تشيز ھوت دوغ

جبنه شيدر / تشيلي كون كارن 477 kcal

SAR 39

 بطاطس مقليه

511 kcal

SAR 23

بطاطس بالجبنة

732 kcal

SAR 30

كوماندو فرايز

 بطاطس/ جبنة التشيدر/ جاك مونتري/ بصل
 مقلي/ فلفل ھالبينو/ بصل مع شرائح

البطاطس المحمرة/ ويست كوست صوص

1294 kcal

SAR 45

فوجي فرايز
 بطاطا حلوة/ بطاطا / مايونيز فلفل حلو/

صوص أوناجي / تمبورا مقرمشة
 فوريكاكي

605 kcal

رينبو فرايز

 بطاطس فلفل / بطاطس حلوة/ بيبر جاك/ جبن
 أمريكي/ فلفل ھالبينو شرائح بصل مشوي/

رانش صوص

1565 kcal

SAR 45

SAR 49

ديلتا فورس

 جبنة جاك، ھالبينو، بصل، دجاج البافلو،
صلصة الويست كوست و الرانش

1705 kcal

SAR 45

دايناميت فرايز

 فلفل / جبنة التشيدر /  لحم البقري المقدد/ بصل
محمر/ فلفل ھالبينو / تشيبوتلي رانش صوص

1594 kcal

SAR 45

ترافل ودجز

kcal 893 بطاطس ودجز / ترافل مايو / كورن فلكس  

SAR 35



كالسيك تشيكن

جبن أمريكي/ مخلل/ خس مايونيز وخردل 315 kcal

24 SAR

دانجروس

 بيبر جاك / دجاج مقلي بالبقسماط / ھاالبينو
مقلي طري / خس / شيميشوري أيولي

475 kcal

34 SAR

ميد نايت

 جبن أمريكي/ خس/ بصل مقلي بالخردل /
مخلل/ صلصة ويست كوست

414 kcal

23 SAR

روما

 واغيو / جبنة بروفلون / كريمه مشروم البورتابلو
 والروزماري رقائق البطاطس المقرمشة

بالروزماري

530 kcal

40 SAR

ديناميت

 جبنة الشيدر/ البصل / الفلفل الھاليبينو /
تشيبوتلي رانش

533 kcal

24 SAR

ماشين قن

 جبنة تشيدر/ لحم مقدد, مشروم/ ھاليبينو/ صلصة
تشيبوتلي بالمايونيز

481 kcal

24 SAR

لونار جرافيتي

شريحة لحم مقدد وجبنة شيدر / جبنة أمريكية / 
مخلل / بصل مقرمش / صوص جرافيتي

719 kcal

26 SAR



كالسيك 

جبنة التشيدر / طماطم / خس /بصل / مخلل / 
ريلش حلو/ خردل / مايونيز/  (إمكانية اعداده 

منخفض السعرات الحراريه )

kcal 628

SAR 44

ويست كوست

جبنة التشيدر/ الطماطم/  الخس/ 
البصل/ ويست كوست صوص

kcal 660

44 SAR

بي إل واغيو

لحم الواغيو / جبنة الشيدر / حلقات 
البصل المقرمشة / مايونيز الكمأة

kcal 911

98 SAR

كرسبي

ملفوف/ ھالبينو طازج/ مخلل/ بصل/ 
بقدونس/ أيولي العسل الحار/ خبز برتزل

kcal 752

48 SAR

قينزا 
كراج دجاج مقلي / مخلل / خس / يوزوكوشو 

كيوبي مايونيز / كعكة حليب غوما السوداء
kcal 1182

45 SAR

ساوثرين ويسترين 

الدجاج المشوي/ جبنة التشيدر/ جبنة مونتري 
جاك/ األفوكادو/ توابل الفلفل األحمر/ ساور 
كريم/شيبوتلي مايو(إمكانية اعدادة منخفض 

السعرات الحراريه )

kcal 502

45 SAR

بانكوك

سلو الملفوف بالكزبرة / 
سريراتشا مايونيز

kcal 634

52 SAR

ھوني سيرارتشا

الجبن االمريكي / سلو تايلندي / 
سريراتشا مايونيز

kcal 712

52 SAR

مانھاتن

جبنة أمريكية / طماطم / خس / مخلل  
صلصة بطريقتنا الخاصة (إمكانية اعداده 

منخفض السعرات الحراريه )

kcal 601

SAR 44

2015

جبن أمريكي/ ھالبينو مشوي/ مشروم مشوي/ 
بصل مشوي/ صلصة فاير ھاوس/ صلصة 

بطريقتنا الخاصه

kcal 918

SAR 44

مشروم سويس

قطعتان من اللحم /  جرويير/  
أيولي بالبصل المكرمل

kcal 963

SAR 49

ذا ستينغر

قطعتان من اللحم / جبنة أمريكية / ھالبينو 
/ بصل/ مخلل/ سيرارتشا صوص / 

غرافيتي صوص 

kcal 963

SAR 48

فيلي ستيك

 HP سيرلوين / جبنة امريكية / بصل / مايونيز
/ خبز شكوبان 

kcal 790

SAR 62

إل اي

دبل باتي / جبنة امريكية / بصل  / مخلل / 
صوص خاص.

kcal 770

SAR 48

سوالر غرافتي

لحم مطھو بالتشيدر واللحم المقدد / جبنه أمريكية / 
مخلل /  حلقات بصل مقلية/ صلصة غرافتي                                              

kcal 1267

SAR 62

ذا بالك

لحم الواغيو / جبن الشيدر المدخن/ بصل 
مكرمل/ جرجير/ أيولي

kcal 779

SAR 98

بيغي دبل 

دبل باتي / جبن أمريكي / خس / بصل / مخلل 
/ صوص بيجي.

kcal 787

SAR 48

شيكاغو

دبل باتي / جبنة امريكية / بصل / مخلل / 
كاتشب / خردل.

kcal 762

SAR 48

بي +اف تشيز

جبنة أمريكية / بصل/ مخلل/ كاتشب/ ماسترد kcal 578

42 SAR

تراف اند سويس برجر

قطعة لحم، جبنة سويسرية، صلصة المشروم 
والترافل

kcal 739

72 SAR

ذا ب برغر 

لحم األنجوس / رانش و بھار / جبنة الشيدر/ 
بصل مقلي / باربكيو

kcal 642

SAR 62



شوكليت براوني بودينغ

kcal 875 مع فانیال اآلیس كریم الفرنسية

SAR 49

 اميزينغ وافل

 موز / توت بري /شوكوالتة بالحليب و
شوكوالتة بيضاء / مع فانیال اآلیس الفرنسية

kcal 891

SAR 49

 ھوكيدو فرنش توست

 تمر ميسو كراميل / موز مكرمل / جوز أمريكي /
.آيس كريم قرفة

kcal 1030

SAR 52

تشيز كيك الفستق والشوكوالتة البيضاء 

التوت االحمر والفستق kcal 520

SAR 49

SAR 23
SAR 24
SAR 23

ليموناضه

ليمون و نعنع
بالك ستروبيري
عصير برتقال 

kcal 34
kcal 121

kcal 130

17 SAR

9.9 SAR

WATER

 مياه غازية / 500 مل 
  مباه معدنية /500 مل 

مشروبات غازية

كوال
سبرايت

فانتا
دايت كوال

kcal 210
kcal 235
kcal 289

kcal 0






