
المشروبات

مياه معبأة    

الباردة المشروبات 

صغيرة | كبيرة
معكرونة فوسيلي بصلصة الكريمة الخفيفة.

يضاف إدامامي بحسب الطلب.

مع صلصة الكريمة بجبنة البارميزان.

كم عدد المثلثات الموجودة في البيتزا؟

١٠ ريــال | ١٦ ريال
٣٤ ريال

٣٤ ريال

٣٤ ريال

٣٤ ريال

ميــاه أكوا بانا المعدنية  
صغيرة | كبيرة

صغيرة | كبيرة

١٤ ريــال | ٢٠ ريال

١٨ ريــال | ٢٦ ريالمياه سان بليغرينو

@قد تحتوي العديد من منتجاتنا على مثيرات الحساسية، مثل القمح، والفول السوداني، وفول الصويا، والمكسرات، والحليب، 
والبيض. لذا، نرجو منك إبالغ النادل إذا كان أي من أصناف الطعام يثير الحساسية لديك. 

٢٥ ريالعصير تفاح

٢٥ ريالعصير برتقال طازج     

١٨ ريالعصير ليمونادة طازج    

٢١ ريالعصيــر ليمون و نعنع طازج    

قائمــة طعام خدمة التوصيل

التحلية، شــارع اªمير محمد بن عبد العزيز،
 مقابل وكالة بنتلي للســيارات

إتصل ا�ن:

أنت
اتصل
نحن

نـــّوصـــل
9200 06518

MEALS

كيرلي ماك أند تشيز
بصلصة الطماطم والجبنة.

بيتــزا تقليدية بالجبنة 

بصلصة الباربكيو، الدجاج والجبنة.
بيتــزا اوريجينال باربكيو الدجاج ألفريدو فوسيلي 

مشروبات غازية         
كوكا-كوال® | كوكا-كوال دايت® | سبرايت® | فانتا®

١٤ ريال

نباتي

البيتــزا ا�صلية المحضرة يدوي�

جديد

أوريجينال باربكيو الدجاج     

أوريجينال باربكيو الدجاج

ابتكرنا هذه البيتزا في مطعمنا في بيفرلي هيلز عام ١٩٨٥.
 وصفتنا من صلصة الباربكيو اªسطورية، تعلوها طبقة من

 جبنة الغودا والموتزاريال، مع الدجاج المشوي وشرائح البصل
 اªحمر والكزبرة. 

٥٩ ريال 

البيبيروني     بيتزا 
بيبيروني لحم البقر، جبنة الموتزاريال، وصلصة المارينارا 

ا«يطالية الُمحضرة في مطعمنا، ومتبّلة باªوريغانو الطازج.

٥٩ ريال 

بيتــزا خضار كاليفورنيا    
هل تحب الخضروات؟ هذه البيتزا مليئة بالخضار الطازجة؛

 ابتداًء بعجينتنا المقرمشة المحضرة في الفرن، ثم تغطى
 بجبنة الموتزاريال، القرنبيط اªخضر، والكوسة المشوية،

 والذرة المشوية، والبصل اªحمر، والفطر، والطماطم

٥٤ ريال 

شيبوتلي الدجاج الحارة       
بيتزا ساخنة وحارة! دجاج شيبوتلي مشوي وفلفل حار مشوي

 على النار، وصلصة شيبوتلي، وجبنة موتزاريال وجبنة مونتري جاك،
 تضاف إليها صلصة الذرة والفاصوليا السوداء، والكزبرة، وُتقدم

 مع صلصة كريمة الليمون على اªطراف.  

٥٩ ريال 

بيتزا ”ذا وركس“       
النقانق ا«يطالية الشهية، البيبروني، فطر الكريميني، جبنة

 الموتزاريال، شرائح البصل والفلفل اªخضر، الزيتون اªسود، صلصة
 المارينارا ا«يطالية المحضرة في مطعمنا، وُمتبلة باªوريغانو الطازج.

٦٢ ريال 

بيتزا تشيز برغر         
لحم أنغوس البقري المفروم، البصل الحلو المحّمر، جبنة

الموتزاريال وجبنة الشيدر، تخبز في الفرن ثم ُتزين بطماطم
 روما، والخس المقطع با«ضافة لصلصتنا السرّية. 

٦٢ ريال 

بوفالو الدجاج
دجاج مشوي مع صلصة البوفالو الحارة وجبنة موتزاريال،

 جزر طازج وكرفس وجبنة الغورغونــزوال، ُيقدم مع صلصة
 الغورغونــزوال رانش الشهية.

٥٩ ريال 

نباتي

البيتزا

+ شــرائح لحم البقر المقرمشة     ٩ ريال
+ اªفــوكادو             ٩ ريــال

+ جبنــــة الماعــــز        ٩ ريال

دجاج الهاوايان باربكيو
أضفنا قطع اªناناس الطازجة حتى تتذوق طعم هاواي المميز.

٦٢ ريال 

بيتزا سكامبي الروبيان      
وصفة كالسيكية تعود للمائدة من جديد! روبيان بالليمون

 والثوم ُمحضر في مطعمنا، مع البصل المحّمر، وجبنة
 الموتزاريال، وجبنة البارميزان، والفلفل المطحون، وتعلوها

 طبقة من الجرجير واªوريغانو.

٦٥ ريال 

بوفالو الدجاج

لعجينــة البيتزا الرفيعة - إضافة ٥ ريال

9200 06518

SAUDIA

٣٤ ريال

تقدم مع البروكولي.
قطع الدجاج

إن اªسعار خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪



أطباق الشيف الخاّصةالمقّبالت

برجر ُمحضر يدوي�

مقبالت المشاركة

ديناميت شريمب
روبيــان مقلي قليًال ومغّمس بصلصة الفلفل الحار والحلو،

ُيقدم على طبق من نودلز اªرز المقرمشــة، يعلوها السمسم
 المحمص وشرائح البصل اªخضر.

٥٢ ريال  مارجريتا
البيتزا الكالسيكية! طماطم إيطالية مع جبنة الموتزاريال

 الطازجة وجبنة البارميزان، تعلوها طبقة من أوراق الريحان.

٥٥ ريال 

عجينة البيتزا الرقيقة المقرمشــة

قطع الدجاج الحار 
لمســتنا الخاصة لطبق تشيكن تندرز الحارة!  ُيقدم

مــع صلصة الغورغونزوال رانش وطبق جانبي من صلصة
 الملفوف بخل التفاح.

٤٥ ريال 

"الماك أند تشــيز" المقلّية
وصفتنا لكرات المعكرونة والجبنة المغطاة بالبقســماط

 (ُفتــات الخبز) ومقلية، ُتقدم مع صلصة كريمة البومودورو.

٤٥ ريال 

٥١ ريال 

البوفالو قرنبيط 
قطــع قرنبيط طازج مقلية حتى يصير لونها ذهبيÍ ، ثم ُتقلب

مع صلصة البوفالو، وتعلوها طبقة ســلطة كرفس، وجبنة زرقاء،
 وبصل أخضر، وكزبرة.

٣٢ ريال 

٣٩ ريال 

الشوربات

شوربة سيدونا تورتيا    
شوربة الطماطم والذرة الحلوة بالتوابل الغربية، ُتزين بجبنة

 الشيدر ورقائق دقيق الذرة المقرمشة والكزبرة الطازجة.

الكــوب ٢٣ ريال | زبدية ٢٩ ريالالكــوب ٢٣ ريال | زبدية ٢٩ ريال كريمة الفطر       
كريمة شوربة غنية، مع مزيج من الفطر اªبيض وفطر الكريميني.

٧٣ ريال 

طبق التريو

نباتي
نباتي

نباتينباتي

الباستا

السلطات

بيتزا محبي اللحم          
تشكيلة من النقانق ا«يطالية الشهية، لحم البيبروني البقري،

 شرائح لحم البقر الحارة، شرائح سالمي البقر، تعلوها طبقة
 من جبنة الموتزاريال وصلصة المارينارا.

٦٦ ريال

دجاج جامايكان ِجرك       
صدر الدجاج المشوي والمتبل ببهارات جامايكان ِجرك مع

 الصلصة الكاريبية الحلوة الحارة، تعلوها جبنة الموتزاريال
 وشرائح لحم البقر المقرمشة، والبصل، والفلفل اªحمر

 واªصفر المشوي، والبصل اªخضر.

٦٢ ريال

٦٢ ريال فاهيتا الدجاج        

كيك النوتيال® 

صلصة بيستو الكزبرة الُمحضرة في مطعمنا مع ثالثة أنواع
 من الجبنة (موتزاريال وشيدر ومونتري جاك)، شرائح دجاج،
 ومتبلة بالبصل، وفلفل بثالثة ألوان، وتزينها شرائح البصل

 اªخضر والكريمة الحارة، وقطع من الليمون اªخضر.

٤١ ريال

٣٧ ريال

البوفالوديناميت شريمب قرنبيط 

غموس السبانخ واªرضي شوكي  
Íرضي شوكي، ُيقدم ساخنªخليط كريمي من الســبانخ وا

 مع رقائق الناتشوز.

كاليفورنيا         حمص 
لمســتنا الخاصة على هذا الطبق الكالسيكي! حمص مطحون

مــع طماطم طازجة مقطعة، وبصل أحمر، وقطع الفلفل
والكزبرة، مع رشــة ليمون طازج وزيت زيتون بكر ممتاز، وُيقدم

مع خبز البيتا الُمحضر بالفرن. طبق التريو
خليط شــهي من ٣ قطع "الماك أند تشيز" المقلّية و٤ قطع

دجاج حار ونصف طبق خبز فوكاشــيا بالثوم، وُيقدم مع تتبيلة
الغورغونزوال وصلصة البومودورو وصلصة الشيكا.

بيكاتا        تشيكن 
صدور دجاج رقيقة، مشــّوحة (محمرة) مع كمية وفيرة من

 الســباجيتي في صلصة الليمون ونبات الكبر الغنية بالكريمة.

٧٧ ريال 

الباربكيو أضلع 
ضلوع لحم بقري رقيقة مشــوية ومتبلة بتوابلنا الخاصة مع

  صلصة الباربكيو، وُتقدم مع ســلطة الكول سلو و بطاطا
  السماش الخاصة. 

١٢٥ ريال 

جديد

جديد

ســلمون مشوي على خشب اªرز
ســلمون أطلسي مشوي ببطء في الفرن على لوح خشب اªرز،

مع البابريكا المدخنة والليمون اªخضر، ُيقدم مع ذرة مشــّوحة
 وتشــكيلة من الفاصوليا البيضاء والسبانخ، تعلوها طبقة

 من جبنة الفيتا.

هاليبوت مشوي
ســمكة هاليبوت مشوية، مغطاة بالتوابل الشهية،

 وتقدم مع  البطاطا  الحمراء المشــوية، الهليون المشوي
 وكريمة الليمون والشبت.

٨٣٠ ريال 

٩٤ ريال 

بارمجيانا تشيكن 
صــدر دجاج مقرمش مطبوخ، مع جبنة الموتزاريال

والبارميجــان المحضرة منزليÍ، با«ضافة لصلصة المارينارا،
ُيقدم مع البروكلي والفيتوتشــيني بصلصة المارينارا  أو

البطاطالمهروسة بجبنة المونتري جاك.

٧٨ ريال 

ســتيك الرب آي المشوي على النار
قطعة من لحم الرب آي ســتيك اªنغوس المعتمد، مشوية

مع ملح البحر، وتعلوها زبدة الجبنة البلو تشــيز، وُتقدم مع
 البطاطا  الحمراء المشــوية بالثوم، وسلطة الجرجير بصلصة

 الليمون والثوم.

أضــف صلصــة اللحم  • فطر  • فلفل   • باربكيو

١٢١ ريال 

٦ ريال 

جديدجديدجديد

اختيــارك من ا�طباق الجانبية
البطاطا المقلية بقشــرتها        البطاطا  الحمراء المشــوية بالثوم           خبز بالثوم والجبنة      الخضروات المشــــوية 

أطباقنــا الجانبية المتميزة
بطاطا الســماش الخاصة      البطاطا المهروســة بجبنة المونتري جاك  ١٩ ريال

البطاطــــا المقليــــة مع الجبن   ٢٣ ريال

١٦ ريال 

الباربكيو بارميجانا أضلع  تشيكن  هاليبوت مشوي

جديد ســي بي كي كالسيك تشيز برجر

اختر جبنتك المفضلة:    • أمريكان                  • شــيدر
اختر صلصتك المفضلة:     • كالســيكية            • الخلطة الســرّية

برجر الدجاج المقلي٦٢ ريال 
صدر دجاج  مقرمش مع خيار مخلل، ريحان وشــرائح الخس،

 ُيقدم في خبز محمص مع البطاطا المقلية بقشــرتها.

اختر جبنتك المفضلة:    • شــيدر             • أمريكان
اختر صلصتك المفضلة:     • رانشــينو       • رانش

٦٢ ريال 

+ لحــم مقــدد       ٩ ريال

مزيــج متميز من لحم الواجيو البقري، تعلوه طبقة من  البصل 
 المحّمــر، والطماطم، والخيار المخلل، والخس، كل ذلك بين

  شــطيرة خبز برجر محمص، وُيقدم مع بطاطا السماش
 الخاصة بنا.

برجر الدجاج المقلي ســي بي كي كالسيك تشيز برجر

سبايســي ميكسيكان فيتوتشيني
فيتوشــيني محضرة بصلصة الشيبوتلي الخاصة بالمطعم، وصلصة

 ذرة وفاصوليا ســوداء، ودجاج، وتوابل، وكزبرة. لهواة الطعم الحار!

٦٦ ريال

لوبســتر ماين مع باستا البيني      
طعم مخصوص لعشــاق اللوبستر ماين! لوبستر حلو ُمحضر

 مع صلصة كريمة البارميزان وتعلوه طبقة من البقســماط مع 
الثوم اªخضر الطازح.

٧٧ ريال

فطر بري ستروزابريتي      
فطر الكريميني المشــّوح في المقالة، وفطر البورتوبيلو وفطر

 موســمي، وتقليب المزيج مع باستا ستروزابريتي مع جبنة
 البارميزان والزعتر الطازج والبقدونس.

٦٠ ريال

فيتوشــيني الكريمة بالثوم          
باســتا الفيتوشيني في صلصة الكريمة بالثوم وجبنة البارميزان

 مع البقدونس ا«يطالي.

٥٧ ريال

كاربونارا 
ســباجيتي مع لحم البقر المدخن، والبيض، وفول الصويا،

 والبقدونــس في صلصة الكاربونارا الخاصة بالمطعم.

٦١ ريال

أرابياتا       بيني 
معكرونــة البيني مع الثوم، والطماطم، والفلفل اªحمر

 المطحــون، ومتّبلة بصلصة الطماطم والبقدونس.

٥٥ ريال

بولونيز      سباجيتي 
معكرونة ســباجيتي مع صلصة اللحم المفروم التقليدية،

 وجبنة البارميزان المبشــور مع البقدونس ا«يطالي.

٥٩ ريال

الزانيا بالفرن       
باســتا متعددة الطبقات يشتهر بها مطعمنا، مع صلصة

 البشــاميل واللحم، وعليها طبقة غنية من جبنة الموتزاريال
 والبارميزان، وُتقدم مع خبز الفوكاشــيا بالثوم والجبن. 

٦٦ ريال

فيتوشــيني الدجاج بالليمون     
صلصــة ليمون الهالبينو غنية بالكريمة الخاصة بالمطعم، مع
 فيتوتشــيني السبانخ، وبصل أحمر، وفلفل حلو وكزبرة طازجة.

٦٦ ريال

+ دجاج ٩ ريال     روبيان ١٣ ريال     بروكلي ٩ ريال     فطر مشــّوح على النار ٦  ريال

+ اªفوكادو ٩ ريال      صدر دجاج ١٥  ريال     روبيان ١٩  ريال      الســلمون ١٩ ريال 

سلطة تاي كرنش الدجاج       
ســلطة الملفوف الصيني المقطع، وصدور الدجاج المشوية،

وشــرائح الخيار والجزر الرفيعة، وفول الصويا، مع رقائق الونتون
المقرمشــة، وفول سوداني، وكزبرة، وملفوف أحمر، وبصل
أخضر، ويتم تحضيرها بصلصة الفول الســوداني التايلندي

وتتبيلة الحامض مع الكزبرة، وعليها قطع نودلز اªرز المقرمشــة.

٥٢ ريال 

دجاج الباربكيو اªصلية
ســلطة الخس المقطع، والفاصوليا السوداء، والذرة الحلوة،  والكزبرة،

والبقدونس، ورقائق دقيق الذرة المقرمشــة، وجبنة المونتري جاك، 
ويتم خلط المزيج في تتبيلة اªعشــاب الخاصة بالمطعم، وتوضع
عليه  صدور الدجاج المشــوية، وشرائح الطماطم والبصل اªخصر 

وقطعة ليمون.

٥٠ ريال 

سلطة موتزاريال البوفالو
جبنــة موتزاريال البوفالو مقطعة يدويÍ ، ُتقدم مع الجرجير

والريحان والطماطم الكرزية ودبس الرمان.

٥٥ ريال 

سلطة الدجاج الحار
تشــكيلة من الخس لولو روسو و خس الرومين الطازج، وجبنة 

المونتري جاك والكرفس، ويتم تقليبها مع تتبيلة صلصة العســل 
والخــردل المحضرة خصيصا في مطمعنا، وتوضع عليها قطع 

الدجاج الحارة المقرمشة والطماطم وقطعة بيض

٥٠ ريال 

سلطة سيزر الكالسيكية     
أوراق خــس الرومين الطازج المقرمش، وجبنة البارميزان، مع قطع

 الخبز المحمص بالثوم واªعشــاب، وتقليبها في تتبيلة سلطة سيزر .

٤٤ ريال 

سلطة الكينوا والجرجير        
ســلطتنا الرائعة المليئة بالحبوب مع الجرجير وثمار الفراولة

 والطماطــم الكرزية وجبنة الفيتا، ويتم خلط المزيج في
صلصة الخل بالعسل والليمون.

٥١ ريال 

جديد

فيتوشــيني الدجاج بالليمون فطر بري ستروزابريتي

سلطة الدجاج الحارسلطة موتزاريال البوفالو سلطة تاي كرنش الدجاج

الحلويات

النوتيال®  كيك 

تشيزكيك نيويورك 

مزيج من كيكة إسفنجية بالشوكوالتة الطرية وحشوة
 النوتيال® الغنية.

نيويورك تشيزكيك             
قطعة تشيزكيك شهية على طبقة بسكويت بالزبدة، 

ُتزينها طبقة من كريمة الجبنة، وُتقدم مع قطع الفراولة
 الطازجة اللذيذة.

إن اªسعار خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪


