
المقبالت
خبز بالثوم .....................................................................  6$
8$  .......................................................... خبز بالثوم بالجبن 
14$  ........................................................ بيتزا الجبن بالثوم 
10$  ...................................................................... بروشيتا 

طماطم ، بصل ، بيستو وجبن بارميزان

15$  ............................................................ كرات أرانسيني 
نابوليتانا ، جرجير ، أيولي وجبنة

عضات الشيطان ..........................................................  15$
بيري بيري ومايونيز بالثوم المدخن

16$  ..................................................... حبار بالملح والفلفل 
تارتار وتوابل الفلفل والليمون

8$  .............................................. وعاء من رقائق البطاطس 
مع األيولي

12$  ............................................... وعاء أسافين البطاطس 
مع الكريمة الحامضة والفلفل الحلو

بطاطس مقلية محشوة بالجبن .....................................  12$
18$  .................................................... ناتشوز اللحم البقري 

رقائق الذرة والصلصة المكسيكية والقشدة الحامضة واألفوكادو 
والهالبينو & سلمون مدخن  

21$  .............................................................. كانابي الفجل 
خبز تركي محمص ، كريمة الفجل ، مذاق الشمندر ، الكبر ،

براعم الليمون والبازالء الثلجية

سلطة
16$  ............................. البحر األبيض المتوسط فالفل سلطة 

طماطم ، خيار ، بصل ، فلفل ، خس ، فيتا ، زيتون ، فجل ، 
السماق والبلسميك الصقيل متفحم بروكوليني 

سلطة الحمص والحلوم ...............................................  16$
جرجير ، طماطم ، بصل ، فليفلة ، صلصة منزلية

15$  .......................................................... سلطة مكسيكية 
خس ، طماطم ، جزر ، بصل ، لب األفوكادو ، هاالبينو ، رقائق الذرة ،

كريمة حامضة ، فلفل حلو و صلصة منزلية

15$ .................................................. سلطة الكمثرى والجوز 
خس مشكل ، طماطم ، بصل ، خيار ، كمثرى ، جبنة كاممبرت ،

صلصة إيطالية وخل بلسميك

15$  ................................................................ سلطة قيصر 
خس كوس ، لحم مقدد ، خبز محمص ، بارميزان وبيض

15$  .............................................................. كالي محمص 
صحن سلطة اليقطين والخضار المشوي مع البيستو ورقائق اللوز 

بزيت الزيتون البكر الممتاز

اضافات للسلطات
الدجاج ....... 5$ 200 جرام ردف بقري ...... $7
روبيان ........ 8$ سلمون مدخن ............. $8

مفضلة الحانة
38$ ........................................... أضالع لحم الخنزير المشوي 

محشوة بصلصة الباربيكيو ، تقدم مع سلطة الملفوف واليدجز

30$  ...................................... أضالع لحم البقر المطهو   ببطء 
مع البطاطس المحمصة والجرجير وسلطة الفاصوليا الخضراء

سكالوبيني دجاج ..........................................................  26$
صدر دجاج ، صوص مشروم كريمي ، بطاطس مهروسة و خضار

شرائح بانكو كرامبيد
 	21$  .................................................................  كالسيك 
 بارميجيانا ................................................................  24$	 

نابوليتانا وجبن موزاريال

 	26$  ....................................................................  هاواي 
نابوليتانا وجبن الموزاريال ولحم الخنزير واألناناس

 	25$  .................................................................  كاربونارا 

صلصة الفطر الكريمية  اختيارك من طبقين جانبيين 
شيبس / سلطة / مهروس / خضار

جريل / ستيك
28$  ................................................... 300 جم فيليه الردف 
30$  ............................................. 300 جرام فيليه سكوتش 
30$  ............................ 300 جم شريحة لحم على شكل حرف
26$  ............................. 300 جم فيليه سكوتش لحم الخنزير 
24$  ............................................. 300 جم صدر دجاج متبل 

وجبة كومبو
 300gm جم ستيك ردف + 	 

38$ ..................... 250gm جرام من لحم الخنزير أو الضلوع 
 200gm جرام ردف + ريش لحم خنزير + 	 

أضالع لحم البقر و 4 أجنحة دجاج ................................  48$ 

Surf & Turf ترقية..........................................................  8$
روبيان مشوي أو روبيان بالثوم

جميع شرائح اللحم تقدم مع خيارين من األطباق الجانبية 
)شيبس / سلطة / هريس / خضار( 

مرق الصلصة ، الفطر ، ديان ، بيبر وهولندايز

مأكوالت بحرية
28$  ............................................................ فيليه السلمون 

بروكوليني ، لوز ، بطاطس محمرة و صلصة هولنديز بالليمون و الفلفل

25$  ........................................... فيليه باراموندي باألعشاب 
اليقطين المحمص واللفت والفاصوليا الخضراء والقرنبيط المهروس 

25$  .................  ضرب البيرة برأس مسطح )فيش آند شيبس( 
 رقائق ، سلطة ، تارتار وليمون

25$  .................................. إناء المأكوالت البحرية المختلطة 
محار عنق صغير ، بلح البحر ، كاليماري ، روبيان ، صلصة حمراء وخبز بالثوم

28$  .............................................................. روبيان بالثوم 
اختيارك من الصلصة الكريمية أو الصلصة الحمراء الحارة المعتدلة تقدم 

مع الهريس و الخضروات الموسمية

برجر و سندويشات
19$  ....................................................... كالسيك بيف برجر 
شريحة لحم بقري ، خس ، طماطم ، شمندر ، بصل ، جبن ، مخلل وصوص 

برجر

دبل بيف برجر ..............................................................  24$
شرائح لحم بقري ، خس ، طماطم ، بصل ، صلصة الشمندر ، جبن و 

صوص برجر

17$  .................................................................. فيجي برجر 
شريحة فالفل ، خس ، طماطم ، كريمة الفجل ، بصل ، أفوكادو و مايونيز 

حار حلو

برجر دجاج مقرمش ......................................................  19$
دجاج مقرمش باللبن ، خس ، طماطم ، بصل ، جبن ومايونيز حار

18$  ............................................................. دجاج بالبيستو 
دجاج مشوي ، أفوكادو ، خس ، بصل ، طماطم ، جبنة وبيستو

18$  ......................................................... ساندويتش نائية 
شنيتزل دجاج ، خس ، طماطم ، بصل ، صلصة الشمندر و ايولي

سندويتش ستيك ........................................................  21$
200gm جرام ستيك ردف ، جرجير بري ، شمندر ، بصل مشوي ، جبنة و 

صوص باربيكيو

بيتزا
16$  ...................................................................... مارغريتا 

قاعدة طماطم ونابوليتانا وريحان طازج

23$  ..................................................................... ايطاليانو 
نابوليتانا ، رقائق الفلفل الحار ، بيبروني ، روبيان ، تشوريزو ، مشروم ، 

بصل و الفليفلة

نباتي ...........................................................................  18$
فطر ، زيتون ، طماطم ، فلفل ، بصل ، أناناس ، فجل ، جرجير ،

جبنة موتزاريال وجبنة كاممبرت

20$  ........................................................................ هاواي 
لحم الخنزير واألناناس ولحم الخنزير المقدد والموزاريال

21$  .......................................................... الدجاج البرتغالي 
بصل ، فليفلة ، دجاج ، موزاريال ، صلصة دجاج و كراث

21$  ........................................................................... أعلى 
بيبروني ، مشروم ، فلفل ، بصل ، أناناس ، لحم خنزير ، كوريزو ، زيتون

محبو اللحوم ...............................................................  22$
لحم بقري مفروم ، لحم مقدد ، لحم خنزير ، بيبروني ، كوريزو وصلصة 

باربيكيو

22$  .......................................................... بيتزا بيف ناتشوز 
لحم بقري مفروم ، صلصة ، بصل ، فلفل ، كريمة حامضة ، فلفل حلو ، 

الهالبينو ورقائق الذرة

26$  ............................................. سمك السلمون المدخن 
نابوليتانا ، موزاريال ، سلمون مدخن ، فجل ، جرجير ، كاممبرت

الجبن ورقائق اللوز والليمون

جوانب إضافية للوجبات
3$  ........................................................................... رقائق 
4$  ......................................................... أسافين البطاطس 
3$  ................................................................. سلطة جانبية 
3$  .......................................................................... الخضر 
4$  .................................................... البطاطس المهروسة 
2$  .................................................................... بيض مقلي 
4$  ......................................... راشر من لحم الخنزير المقدد 

وجبات االطفال
12$  ................................................... شريحة لحم وشيبس 
12$  ................................. ناجتس الدجاج ورقائق البطاطس 
12$  ........................................................ السمك والبطاطا 
12$  ....................................................... تشيز برجر لألطفال 
12$  .................................... جونيور تشيكن شنيتزل وشيبس 
12$  ............................................... بيني مع صلصة البولونيز 
12$  .................................... بيني مع صلصة الفطر الكريمية . 

)* GF( - للحصول على خيار خاٍل من الغلوتين ، استبدال رقائق 
البطاطس المهروسة

للحصول على خيار صحي ، يمكن أن تكون الرقائق استبدال 
سلطة صغيرة ، خضروات موسمية أو بطاطس مهروسة

$12 غداء خاص
 اإلثنين- الجمعة

200gm جرام ردف و شيبس
سمك و شيبس مع سلطة الحديقة

تشيز برجر و شيبس  |  سلطة دجاج أفوكادو
سلطة بيف جاردن  |  ساندوتش دجاج بيستو

العروض الخاصة بقيمة 12 دوالًرا غير متوفرة أيام العطل الرسمية أو عطالت نهاية األسبوع

معظم الوجبات إما خالية من الغلوتين  أو يمكن أن تكون خالية 
من الغلوتين ،  يرجى سؤال موظفينا عند الطلب

يرجى سؤال الموظفين أو التحقق من  لوحات خاصة بنا


