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يحتاج البالغون إلى 2000 سعر ح�اري في المتوسط �ومًيا،حار
وقد تختلف اإلحتياجات الفردية من السع�ات الح�ا��ة من شخص إلى آخر.

جميع األسعار تشمل قيمة الض��بة المضافة

13 ر. س.عصير البرتقال الطا�ج 225 س. ح.

15 ر. س.مش�وبات مثلجة 334 س. ح.

3 ر. س.مياه معدنية 0 س. ح.

7 ر. س.مياه غا��ة 0 س. ح.

8 ر. س.مش�وبات غا��ة 241  س. ح.

المشروبات

  ميني شــوكليت �ند�ر ف�وم داون أندر
27 ر. س. 609 س. ح.

�يكان ب�اوني ، آيس ك��م فانيليا ، صوص شــوكوالتة ،��نة شــوكوالتة ، 
ك��مة مخفوقة.

الحلى

21 ر. س.  هال�ينو تشيز ف�ا�ز 700  س. ح.

بطاطس مقرمشــة ، جبنة ذائبة ، جبنة هال�ينو حارة ، قطع لحم �يكون 
بقري ، صوص �انش.

15 ر. س.  أوسي با�يلز 877 س. ح.

بتالت البصل المقرمشــة الحارة وصلصة األوسي.

17 ر. س.  أوسي تشيز ف�ا�ز 660 س. ح.

بطاطس مقرمشــة ، جبنة ذائبة ، لحم بقر مقدد.

28 ر. س.  ك��سبي كاجون ش��مب 257 س. ح.

�و�يــان مقرمش مغطى بصلصة الكاجون الك��مية

المقبالت

األطباق الجانبية
12 ر. س.بطاطس مقلية

371 س. ح.

12 ر. س.كا�يل ش�بس
994  س. ح.

12 ر. س.بطاطس ويدجيز
437  س. ح.

12 ر. س.سلطة جان�ية
54 س. ح.

8 ر. س.سلطة ملفوف
322 س. ح.

65 ر. س.سي�لون   474 س. ح.

صلصة الفلفل ، صلصة الفلفل ، ســلطة جرجير.

79 ر. س.  أوسي �يف ��بز 1110 س. ح.

أضــالع لحــم البقر بار�يكيو ، صلصة بار�يكيو حار.

65 ر. س.  ج��ليد سلمون 838 س. ح.

ســلمون متبل مشوي ، سلطة جرجير.

45 ر. س.  ك��ســبي تشيكن �ند�ز - األفضل في جدة 944 س. ح.

قطع دجاج متبلة مقرمشــة مع صوص من اختيارك.

األطباق الرئيسية
مع إختيارك من أحد األطباق الجان�ية

23 ر. س.كيدز تشيكن �ند�ز 586 س. ح.

25 ر. س.كيدز تشيز برجر 624 س. ح.

23 ر. س.كيدز ج��لد تشيكن 169 س. ح.

األطفال
مع إختيارك من أحد األطباق الجان�ية

  

السلطة

27 ر. س.  أوسي تشيكن ساالد 876 س. ح.   المقرمش 591 س. ح.   المشوي

خضار ، جرجير ، خيار ، بصل ، طماطم ، �يض ، رقائق مقرمشــة. تقدم مع 
صوص ال�انش ، صوص الهاوس ، أو صلصة الخل البلســميك.

اختر الب�وتين: الدجاج المقرمش أو المشــوي.

  

5 ر. س.�يكون
262 س. ح.

13 ر. س.قطعة برجر إضافية
445 س. ح.

3 ر. س.ش��حة جبنة
50 س. ح.

5 ر. س.أوسي با�يلس
334 س. ح.

59 ر. س.قطعة ��بز
347 س. ح.

اإلضافات

2 ر. س.صوص
صوص الفلفل األسود   555 س. ح. / أونص

الساندوتشات والربجر

32 ر. س.  كالسيك تشيز برجر 772 س. ح.

لحــم برجــر بقــري ، جبنة ام��كية ، مخلل ، خس ، طماطم ، صوص أ�ولي.

51 ر. س.  ب��سكت ستاك برجر 1318 س. ح.

لحم برجر بقري ، ب��ســكيت مدخن ، جبنة شــيدر ، هال�ينو ، صلصة 
بار�يكيو ، صوص أ�ولي.

42 ر. س.ت��بل بي 1329 س. ح.

�يكــون بقــري مــع لحم برجر بقري ، بصل �يكون بقري مكرمل ، �يكون 
بقر مقرمش ، جبنة شــيدر ، مخلل خاص ، صوص أ�ولي.

42 ر. س.  كاجون ش��مب تو�يد برجر 1062 س. ح.

لحم برجر بقري ، �و�يان مقرمش ، صوص كاجون ك��مي ، جبنة شــيدر ، 
مخلــل خــاص ، خس ، طماطم ، صوص أ�ولي.

39 ر. س.  ب��زد ب��سكت ساندوتش 1490 س. ح.

ب��ســكيت طري ، جبنة شــيدر ، بصل مكرمل ، صلصة فلفل ، صوص 
أ�ولي.

39 ر. س.  تشيكن كاساديا  817 س. ح.

دجاج مشــوي ، بصل مكرمل ، لحم بقر مقدد ، جبنة ذائبة ، صوص �انش.

29 ر. س.  جامين تشيكن ساندويتش 751س. ح.

دجاج مشــوي ، جبنة شــيدر ، مربي بصل بقري ،مخلل هاال�ينو ، خس ، 
طماطم ، صوص أ�ولي.

31 ر. س.ك��ســبي سي�ا�شا تشيكن ساندويتش 1234 س. ح.

دجاج مقرمش ، مخلل خاص ، صلصة س���ا�شــا بالعســل الحار ، خس ، 
طماطم ، صوص أ�ولي.

41 ر. س.ك��سبي ش��مب بو'بوي 425 س. ح.

�و�يــان مقرمــش ، مخلــل خاص ، صوص كاجون ك��مي ، خس ، طماطم.


