
where fresh & creative flavors collide



»الماك أند تشيز« المقلّية
وصفتنا لكرات المعكرونة والجبنة المغطاة بالبقســماط )ُفتات 

الخبز( ومقلية، ُتقدم مع صلصة كريمة البومودورو.  35

ذرة مكسيكية  جديد
محمص بالبابريكا المدخنة ، فيتا وجبنة البارميزان. تقدم 

مع الكزبرة الطازجة والليمون وصلصة الرانشيتو المصنوعة
منزليًا.  22 

قرنبيط البوفالو
 قطع قرنبيــط طازج مقلية حتى يصير لونها ذهبي، ثم تقلب في 

صلصة البوفالو، وتعلوها طبقة ســلطة كرفس، وجبنة زرقاء، 
وبصل أخضر، وكزبرة. 32 

غموس السبانخ واألرضي شوكي
 خليط كريمي من السبانخ واألرضي شوكي ُيقدم ساخنا مع 

رقائق الناتشوز. 49 

أجنحة الدجاج اآلسيوية
صلصة حلوة وحارة ال تقاوم على األجنحة ذات الطراز اآلسيوي 

المزجج مع الفول السوداني المحمص والبصل األخضر. 36

لفت الخص  جديد
مشروم شيتاكي الطازج وكستناء الماء والبصل األخضر في 

صلصة الصويا والزنجبيل الحار.
+ دجاج 45

+  روبيان 55
+ دجاج و روبيان 55

رولز األفوكادو كلوب    ٤ قطع
 روالت ملفوفة يدويا ومحشـوة باألفوكادو والدجاج، والطماطم، 

وجبنة المونتري جاك، ولحم البقر المقدد المدخن، وُتقدم مع 
صلصة الرانشــيتو الُمحضرة في مطعمنا وتتبيلة األعشاب. 50

ديناميت شريمب
روبيان مقلي قلياًل ومغّمس بصلصة الفلفل الحار والحلو، ُيقدم 

على طبق من نودلز األرز المقرمشة، يعلوها السمسم المحمص 
 وشرائح البصل األخضر. 52

قطع الدجاج الحار
لمستنا الخاصة لطبق تشيكن تندرز الحارة! ُيقدم مع

صلصة  الغورغونزوال رانش وطبق جانبي من صلصة الملفوف
بخل التفاح. 44

طبق التريو
خليط شهي من ٣ قطع »الماك أند تشيز« المقلّية و٤ قطع 

دجاج حار ونصف طبق خبز فوكاشيا بالثوم، وُيقدم مع تتبيلة 
الغورغونزوال وصلصة .البومودورو وصلصة الشيكا. 73

أطباق صغيرة

مقبالت

الخبز المسطح
سونوما الدجاج المشوي  جديد 

عنب أحمر مشوي ، كريما بري ، بصل كراميل ، بارميزان 
وجرجير بري طازج. 24   

 نباتيتوصية الشيف

حلق الفطر + السبانخ  جديد
مع زيت الزيتون البكر الممتاز والبارميزان. 19 

غموس السبانخ واألرضي شوكي

سونوما الدجاج المشوي

ذرة مكسيكية



الشوربات

دجاج الباربكيو األصلية 
سلطة الخس المقطع، والفاصوليا السوداء، والذرة الحلوة، 

والكزبرة، والبقدونس ورقائق دقيق الذرة المقرمشة، وجبنة 
المونتري جاك، ويتم تقليب المزيج في تتبيلة األعشاب الخاصة 

بالمطعم، وتوضع عليها صدور الدجاج المشوية، وشرائح 
الطماطم والبصل األخضر وقطعة ليمون. كامل 85 | نصف 51

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

وشرائح الخيار الرفيعة، وفول الصويا، وفطير اللحم المقرمش، 
وفول سوداني، وكزبرة وشرائح الجزر الرفيعة، وملفوف أحمر، 

وبصل أخضر، ويتم تحضيرها بصلصة الفول السوداني التايلندي 
وتتبيلة الليمون مع الكزبرة، وعليها أعواد نودلز األرز المقرمشة.

 كامل  89 | نصف 53

 سلطات كاليفورنيا كوب   جديد
لحم بقر مقدد مدخن ، أفوكادو ، دجاج ، طماطم ، بيض مقطع ، 
ريحان طازج وجورجونزوال مع رانش عشبي محلي الصنع أو صلصة 

جبنة بلو. كامل  85 | نصف 47
+ جذر الشمندر 9

االيطالية المفرومة   جديد
صدر ديك رومي مشوي، سالمي، جولبانزو، طماطم، موزاريال، خس 

مع ريحان طازج مقشر في صلصة الخردل. كامل 80 | نصف 45

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

الخبز المحمص بالثوم واألعشــاب، وتقليبها في تتبيلة سلطة 
سيزر.  80 | نصف 45

اقتــرح مع الدجاج المشــوي أو الروبيان

سلطة السنتافي  جديد
السبانخ مغطاة بالدجاج والليمون والطماطم والذرة الحلوة 

والفاصوليا الحمراء واألفوكادو الطازج والفلفل الحار والفلفل الحار 
المحمص. يقدم مع مزرعة بوبالنو محلية الصنع. 59

كريمة الفطر       
 كريمة شوربة غنية، مع مزيج من الفطر األبيض وفطر الكريميني.

الكوب 23  |  زبدية 29 

سيدونا تورتيال          
شوربة الطماطم والذرة الحلوة بالتوابل الغربية، ُتزين بجبنة الشيدر 

ورقائق دقيق الذرة المقرمشة والكزبرة الطازجة.
الكوب 23  |  زبدية 29 

كريمة الفطر       
 كريمة شوربة غنية، مع مزيج من الفطر األبيض وفطر الكريميني.

الكوب 23  |  زبدية 29 

 نباتيتوصية الشيف

باولز السلطة | البروتين معبأة مع حبيبات والطبقات مع الخضار الطازجة

السلطات

سلطة البانه مي   جديد
الكينوا ، اللفت الصغير ، الكزبرة الطازجة والنعناع مغطاة بالدجاج 

مشوي، بطيخ ، فجل، أفوكادو طازج ، خيار، جزر، براعم الفاصوليا، 
البصل األخضر وبذور السمسم. يقدم مع خل الفلفل الحار محلي 

الصنع وفلفل سيرانو. 59

أضف إلى سلطتك
+ صدر دجاج مشــوى 15 

+ روبين مشــوى 19
+ أفــوكادو طازج 9 

+ ســمك السلمون 19

سلطة البانه مي

سلطة السنتافي



دجاج تاي 

 فطر بيبيروني بالسجق

 أوريجينال باربكيو الدجاج



Cauliflower Pizza Crust is a vegetable-based crust that’s lower in carbs than 
traditional pizza dough and made with gluten-free ingredients.

• Light and crispy, it’s a delicious way to add more vegetables to your diet.

أوريجينال باربكيو الدجاج 
ابتكرنا هذه البيتزا في مطعمنا في بيفرلي هيلز عام ١٩٨٥. وصفتنا 

من صلصة الباربيكيو األسطورية، تعلوها طبقة من جبنة الغودا 
والموتزاريال مع الدجاج المشوي وشرائح البصل األحمر والكزبرة. 59

+ لحــم  المقدد 8
8 + أناناس طازج 

بيتزا الدجاج بالثوم 
الدجاج المشوي والثوم المشوي مع البصل الحلو المحّمر،  وجبنة 

الموتزاريال الطازجة وجبنة البارميزان، شرائح البصل  األخضر والفلفل 
األسود المكّسر. 65

بيتزا الفطر البري
فطر الكريميني، الشيتاكي، البورتوبيلو والفطر األبيض، شرائح 

البصل األخضر، فلفل أسود مطحون، جبنة البارميزان والموتزاريال.  
دجلج مشوي متبل بالثوم. 55 

بيتزا “ذا وركس“
النقانق اإليطالية الشهية، البيبروني، فطر الكريميني، جبنة الموتزاريال، 

شرائح البصل والفلفل األخضر والزيتون األسود، صلصة المارينارا 
اإليطالية المحضرة بمطعمنا وُمتبلة باألوريغانو الطازج.  65

 الهاوايان 
أضفنا قطع األناناس الطازجة حتى تتذوق طعم هاواي المميز. 59

 

فطر بيبيروني بالسجق 
فطر كريميني ، بيبروني ريفي ، سجق إيطالي حار ، ريحان ممزوج ، 

موزاريال وأوريغانو طازج.  59 

بيتزا البيبيروني
بيبيروني لحم البقر، جبنة الموتزاريال، وصلصة المارينارا الُمحضرة في 

مطعمنا، وُمتبلة بالمردقوش )األوريغانو(. 59
 

  بيتزا خضار كاليفورنيا
هل تحب الخضروات؟ هذه البيتزا مليئة بالخضار الطازج؛ ابتداًء بعجينتنا 
المقرمشة المحضرة في الفرن، ثم تغطى بجبنة الموتزاريال، القرنبيط 

األخضر والكوسة المشوية، والذرة المشوية، والبصل األحمر والفطر 
والطماطم المجففة على أشعة الشمس.  55 

بيتزا كاليفورنيا كلوب
شرائح مقرمشة من لحم البقر المدخن، دجاج مشوي وجبنة الموتزاريال 

وتخبز في الفرن ثم تزين باألفوكادو، والجرجير، والريحان، والخس 
المقطع وُتمزج بمايونيز الليمون والفلفل األسود.  65

بيتزا مستوحاة عالميا

عجينة البيتزا الرقيقة المقرمشــة

البيتزا األصلية

البيتزا األصلية المحضرة يدويًا   |    البيتزا بالعجينة الرقيقة المقرمشة

البيتزا الكالسيكية

كاليفورنيا ستايل بيتزا

دجاج تاي   جديد 
صلصة الفول السوداني التايلندي وجبنة الموزاريال ، المخبوزه ثم 
يعلوه براعم الفاصوليا المقرمشة ، والجزر المصنوع من السكر ، 

البصل األخضر المشقوق ، الكزبرة الطازجة. 59

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 اإلطراف. 59

 

سيسيليان   جديد 
مارينارا حار ، سجق لحم بقر إيطالي ، كابيكوال حار ، سالمي ، موزاريال ، 

بارميزان حلو وريحان طازج. 59

فاهيتا الدجاج 
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 األخضر والكريمة الحارة، 

وقطع من الليمون األخضر. 59

دجاج جامايكان ِجرك
 صدر الدجاج المشوي والمتبل ببهارات جامايكان ِجرك مع الصلصة 

 الكاريبية الحلوة الحارة، تعلوها جبنة الموتزاريال وشرائح لحم البقر
المقرمشة والبصل األخضر والفلفل ألحمر واألصفر المشوي. 59

مارجريتا
البيتزا الكالسيكية! طماطم إيطالية مع جبنة الموتزاريال الطازجة . 

وجبنة البارميزان، تعلوها طبقة من أوراق الريحان.  55 

قد وصلت!

إن األسعار خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٪5 
*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. 

اطلب البيتزا المفضلة لديك على عجينة القرنبيط  إضافي 18 درهم

بيتزا شــرائح اللحم المشوية
شرائح من ستيك لحم األنغوس المعتمد فلفل حلو طازج، بصل 

صلصة البيستو بالكزبرة، جبنة المونتري جاك وجبنة الموتزاريال، ُتقدم 
مع طبق جانبي من صلصة الطماطم المشوية. 59

بيتزا محبي اللحم
تشكيلة من النقانق اإليطالية الشهية، لحم البقر البيبيروني، شرائح 

لحم البقر الحارة، شرائح سالمي البقر، تعلوها طبقة من جبنة 
الموتزاريال وصلصة المارينارا. 59
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جديد

القرنبيطعجينة 



 ســتيك الرب آي المشوي على النار

 ســتيك الرب آي المشوي على النار

تاكو السمك المقرمش

تشيكن بيكاتا



ســتيك الرب آي المشوي على النار 
قطعة من لحم الرب آي ســتيك األنغوس المعتمد. مشوية مع ملح 
البحر وتعلوها زبدة الجبنة البلو تشــيز، وُتقدم مع البطاطا المشوية 

والمحمصة بالفرن، وسلطة الجرجير بصلصة الليمون والثوم. 125

تشيكن بيكاتا
صدور دجاج رقيقة، مبّه رة ومشّو حة )محمرة( مع كمية وفيرة من 

السباجيتي في صلصة الليمون ونبات الكبر الغنية بالكريمة. 78

أضلع الباربكيو 
 ،ضلوع لحم بقري رقيقة مشــوية ومتبلة بتوابلنا الخاصة

 مع صلصة الباربكيو، وُتقدم مع ســلطة الكول سلو و بطاطا
السماش الخاصة. 125

سلمون مشوي على خشب األرز 
ســلمون أطلســي مشوي ببطء في الفرن على لوح خشب األرز مع 

البابريكا المدخنة والليمون األخضر يقدم مع ذرة مشوحة وتشكيلة 
من الفاصوليا البيضاء والسبانخ تعلوها طبقة من جبنة الفيتا.  89

تاكو السمك المقرمش   جديد
سمك أبيض فيليه مقشر بالبانكو ، أفوكادو طازج ، كرنب حليق ، 

صلصة رانشيتو والكزبرة الطازجة. يقدم مع صلصة مشوية باللهب 
و بيتنا مصنوع من رقائق التورتيا ذرة زرقاء وبيضاء. 72

سي بي كي كالسيك تشيز برجر
مزيج متميز من لحم بقري، تعلوه طبقة من  البصل  المحّمر، 

والطماطم، والخيار المخلل، والخس، كل ذلك بين شطيرة خبز برجر 
محمص، وُيقدم مع بطاطا السماش الخاصة من تحضيرنا في 

المطعم. 62  + لحم مقدد  9

اختر جبنتك المفضلة:       •  أمريكان        • شيدر
اختر صلصتك المفضلة:   • كالسيكية    • الخلطة السرّية

برجر الدجاج المقلي 
صدر دجاج  مقرمش مع خيار مخلل، ريحان وشرائح الخس،  ُيقدم 

في خبز محمص مع البطاطا المقلية بقشرتها.  62

اختر جبنتك المفضلة:       • شيدر             •  أمريكان
اختر صلصتك المفضلة:   •  رانشيتو        •  رانش

األطباق الرئيسية

 سلمون مشوي على خشب األرز

جربها مع كولر المانجو

جربها مع عصير الليمون و الخوخ

جربها مع مشروبات غازية إيطالية



كونج باو سباجيتي

 فيتوشــيني الكريمة بالثوم



كونج باو سباجيتي 
ســباجيتي بصلصة كونج باو مع الثوم، والبصل األخضر والفول 

السوداني والفلفل األحمر الحار. 59 
+ دجاج 10   +  روبيان 15  + دجاج و روبيان 20  

  
روبيان سكمبي مع الكوسة  جديد 

شرائط الكوسة المقلية مع الليمون والثوم، مع البقدونس اإليطالي 
الطازج، البارميزان ولمسة فيتوتشيني.  60

أضلع الباربكيو 
 ،ضلوع لحم بقري رقيقة مشــوية ومتبلة بتوابلنا الخاصة

 مع صلصة الباربكيو، وُتقدم مع ســلطة الكول سلو و بطاطا
السماش الخاصة. 125

سباجيتي بولونيز
معكرونة ســباجيتي مع صلصة اللحم المفروم التقليدية، وجبنة 

البارميزان المبشور مع البقدونس اإليطالي. 59
 

فيتوشــيني الكريمة بالثوم 
باســتا الفيتوشيني في صلصة الكريمة بالثوم وجبنة البارميزان مع 

البقدونس اإليطالي.  59 
+ دجاج 10   +  روبيان 15  + دجاج و روبيان 20 

+ فطر كريمي سوتيه 10

فيتوشــيني الدجاج بالليمون
صلصة ليمون الهالبينو غنية بالكريمة الخاصة بالمطعم، مع 

فيتوتشيني السبانخ، وبصل أحمر، وفلفل حلو وكزبرة طازجة.  69
  

بيني أرابياتا
معكرونة البيني مع الثوم، والطماطم، والفلفل األحمر المطحون 

ومتّبلة بصلصة الطماطم والبقدونس.  59 
+ دجاج 10   +  روبيان 15  + دجاج و روبيان 20  

 
سبايســي ميكسيكان فيتوتشيني

فيتوشيني محضرة بصلصة الشيبوتلي الخاصة بالمطعم، وصلصة 
ذرة وفاصوليا سوداء، ودجاج، وتوابل، وكزبرة لهواة الطعم الحار. 69

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

والبقدونس في صلصة الكاربونارا الخاصة بالمطعم.  . 59

الباستا
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فيتوشــيني الدجاج بالليمون

جربها مع كولر تفاح وخيار

جربها مع الماي تاي



المشروبات

ليموناضة الفراولة

عصير الليمون
و الخوخ 

بينا كوالدة

ليموناضة الفراولة  جديد
عصير ليمون فراولة كالسيكي طازج - مثالي ألي يوم صيف حار. 32

  
   عصير الليمون و الخوخ  جديد

مزيج من الخوخ وعصير الليمون - هل هو الربيع مرة أخرى؟ 32  

بينا كوالدة  جديد
كوكتيل الصيف األسطوري يتكون من حليب جوز الهند

واألناناس الطازج. 27 
  

   باشن فروت مع الشاي البارد  جديد
مزيج حلو وسلس من بشون فروت  والشاي المثلج المثلج المبرد 

إلى الكمال. 32  

سنجريا  جديد 
 .شرائح طازجة ومقطعة من الفاكهة مع مزيج السانجريا

الكأس: 32   إبريق: 79
  

   موهيتو
كالسيك  |  رمان  |  باشن فروت  |  فراولة  28 

 
كولــر الفراولة والمانجو الطازج

 قطع الفراولة الطازجة ونكتار الجوافة مخلوطة يدويا مع السبرايت 
والعسل، والزنجبيل، ونسبة بسيطة من عصير المانجو.  28

كولر تفاح وخيار
خلطة منعشة ولذيذة من شرائح الخيار والتفاح، مع شاي

 أخضر طازج.  28

ماي تاي
عصير برتقال طازج وأناناس مع غرينادين.  28

كولر المانجو
عصير بنكهات منعشة من المانجو، السبرايت®، والليمون.  28

كولر البطيخ والفراولة
مزيج منعش وطازج من البطيخ والفراولة المهروسة، وعصير الليمون 

ونسبة بسيطة من النعناع الطازج.  28

باشن فروت مع الشاي البارد
سنجريا

موهيتو



نيويورك تشيزكيك
قطعة تشيزكيك شهية على طبقة بسكويت بالزبدة، ُتزينها طبقة 
من كريمة الجبنة، وُتقدم مع قطع الفراولة الطازجة اللذيذة. 37 

 فطيرة كي اليم  جديد
جراهم كركر  مع الكريمة المخفوقة.  42

المشروبات الباردة

المشروبات الساخنة

الحلويات

مياة معبأة صغيرة 10 | كبيرة 17

مياه معدنية مستوردة صغيرة 13 | كبيرة 20

مياه غازية مستوردة  صغيرة 13 | كبيرة 25 

عصائر
تفاح  |  أناناس  |  مانجو 24

شاي مثلج  )اعادة تعبئه(
الليمون 18 

أضف نكهتك المفضلة:  فراولة  |  توت أحمر  |  تفاح أخضر |  مانجو  3
   

إسبريسو  سنغل  14  |   دبل 18 

أمريكانو 15 إضافة شوت إسبريسو 5

التيه 18  

كابتشينو 18

شاي
اختيارك المفضل: شاي أخضر أو أسود 14

عصير ليمونادة طازج 18
أضف نكهتك المفضلة:  نعناع  |  فراولة  |  توت أحمر  |  تفاح أخضر 3

مشروبات غازية إيطالية  )اعادة تعبئه(
فراولة  |  توت أحمر  |  مانجو  |  تفاح أخضر 18

مشروبات غازية  )اعادة تعبئه(
كوكا-كوال®  |  كوكا-كوال  اليت®  |  سبرايت® | فانتا® 18

   

إن األسعار خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٪5 
*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. 

إن األسعار خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٪5 
*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. 

وورم سبونج كيك 
كيكة إسفنجية دافئة، ُتقدم مع كريمة مخفوقة ُمحضرة خصيصا 
في مطعمنا، مع قطع فراولة طازجة وأيس كريم الشهير بالفانيليا 

مع عصير الفراولة.  45  
  

فوندان الشوكوالتة
كيكة سوفليه الشوكوالتة، محشّوة بالشوكوالتة الذائبة  اللذيذة، 

تأتيك ساخنة مع أيس كريم  الشهير بالفانيليا. 40

كيك النوتيال®
مزيج من كيكة إســفنجية بالشوكوالتة الطرية وحشوة

 النوتيال الغنية.  41

وورم سبونج كيك 

فطيرة كي اليم 



where fresh & creative flavors collide


