


SUNDAY TO THURSDAY
Lunch (11:30 am – 5 pm)

Various Meat Cuts Selection & Salad Area: SR145
Salad Area Only: SR76

Dinner (5 pm onwards)
Various Meat Cuts Selection & Salad Area: SR195 

 Salad Area Only: SR109

FRIDAY, SATURDAY & PUBLIC HOLIDAYS
All Day Long

Various Meat Cuts Selection & Salad Area: SR195 
 Salad Area Only: SR109

*Items with star are available during dinner times, weekends and public holidays only.

Children 5 years and under are complimentary.
Children 6-12 years are half price when purchased with a full-price meal.

Beverages & Desserts are charged separately. 
Salads/Sides section may vary by season.

Ask a team member for additional information.

All prices are inclusive of 15 % VAT

Meat Cuts Selection

Beef
Filet Mignon*

Filet Mignon wrapped in Beef Bacon*
Braised Beef Ribs*
Brazilian Picanha

Signature Garlic-Marinated Picanha
Flank Steak

Alcatra

Chicken
Chicken Breast wrapped in Beef Bacon

Crispy Parmesan Drumettes

Lamb
Lamb Chops*

Slow-Roasted Leg of Lamb

Sausage
Beef Sausage

Seafood
Prawns*



األحد الى اخلميس
الغداء (١١:٣٠ صباحًا – ٥ مساًء)

أصناف لحوم متنوعة و بوفيه السلطات الفاخرة : ١٤٥ ريال
بوفيه السلطات الفاخرة فقط : ٧٦ ريال

العشاء ( بدًء من الساعة ٥ مساًء)
أصناف لحوم متنوعة و بوفيه السلطات الفاخرة : ١٩٥ ريال

بوفيه السلطات الفاخرة فقط : ١٠٩ ريال

أيام اجلمعة، السبت و العطالت الرسمية
طوال اليوم

أصناف لحوم متنوعة و بوفيه السلطات الفاخرة :  ١٩٥ ريال
بوفيه السلطات الفاخرة فقط : ١٠٩ ريال

* العناصر التي تحمل رمز نجمة متوفرة في أوقات العشاء، أيام الجمعة والسبت، والعطالت الرسمية فقط.

نقّدم الطعام مجانًا لألطفال بعمر ٥ سنوات وأقل.
األطفال بعمر ٦-١٢ سنة بنصف السعر عند شراء وجبة كاملة الثمن.

هذه األسعار ال تشمل ا�شروبات و الحلويات.
منطقة السلطات قد تختلف حسب ا�وسم.

اسأل أحد خبراء ا�طعم للحصول على معلومات إضافية.

كافة األسعار متضمنة ١٥٪ لضريبة القيمة ا�ضافة

أصناف اللحوم
حلم البقر

فيليه رقيق*
فيليه رقيق ملفوف في حلم مقدد*
أضالع حلم بقري مطهوة ببطء*

برازيليان بيكانا
بيكانا متبل بالثوم 
شريحة حلم فالنك

ألكاترا
الدجاج

صدور دجاج ملفوفة في حلم مقدد 
كريسبي البارميزان دظوميتس

حلم الضأن
ضلع الضأن *

ساق ضأن مطهوة ببطء
النقانق 

نقانق حلم البقر

املأكوالت البحرية
روبيان*



MORANGO 
MOJITO

 موراجنو موهيتو
PASSION FRUIT

MOJITO
باشن فروت  موهيتو

MIRTILO MOJITO
ميرتيلو  موهيتو



MORANGO MOJITO
Strawberry, lime & mint leaves

SR 32
 موراجنو موهيتو

فراولة، حامض وأوراق النعناع

BRASILEIRO 
MOJITO

Lime, mint leaves & soda

SR 32
براسيلييرو  موهيتو

حامض، أوراق النعناع وصودا

PASSION FRUIT
MOJITO

Passion fruit, blueberry,
lime & mint leaves

SR 32
باشن فروت  موهيتو

باشن فروت، توت، حامض
وأوراق النعناع

MIRTILO MOJITO
Blueberry, lime & mint leaves

SR 32
ميرتيلو  موهيتو
توت، حامض وأوراق النعناع BRASILEIRO 

MOJITO
براسيلييرو  موهيتو



MORANGO
CAIPIRINHA

موراجنو كابيرينيا
 CAIPIRINHA 

DE MAÇÃ VERDE
كابيرينيا  دي ماشا  فيردي



CAIPIRINHA 
AZUL MARINHO

كابيرينيا أزول مارينيو

MORANGO
CAIPIRINHA

Strawberry, lime & soda

SR 28
موراجنو كابيرينيا

فراولة، حامض وصودا

CAIPIRINHA 
AZUL MARINHO

Cherry, orange, lime & soda

SR 28
كابيرينيا أزول مارينيو

كرز، برتقال، حامض وصودا

SR 30

 CAIPIRINHA 
DE MAÇÃ VERDE
Green apple, lime & soda

كابيرينيا  دي
 ماشا  فيردي

تفاح أخضر، حامض وصودا



PEACH MELÃNCIA
LEMONADE

ليمونادا  الدراق
 ميالنشيا

MIRTILO E 
CANELA LEMONADE

ميرتيلو إي كانيال
 ليمونادا



LIMÃO SICILIANO
E HORTELÃ 
LEMONADE
 Lemon with mint

SR 30
ليماو  سيسيليانو

 إي أورتيال ليمونادا
ليمون بالنعناع

SR 30
ليمونادا  الدراق 

 ميالنشيا
دّراق، بطيخ، ليمون وصودا

PEACH MELÃNCIA
LEMONADE

Peach, watermelon, lemon & soda

MIRTILO E CANELA 
LEMONADE

Blueberry, cinnamon, lemon, 
thyme & soda

ميرتيلو إي كانيال
 ليمونادا

توت أزرق، قرفة، ليمون، زعتر وصودا

SR 32

LIMÃO SICILIANO
E HORTELÃ LEMONADE

ليماو  سيسيليانو
إي أورتيال ليمونادا



LEMON MARACUJÁ 
ICED TEA

ليمون  مراكوجا
  أيسد تي



PÊSSEGO E 
LAVANDA ICED TEA

بيسيجو إي الفاندا
 آيسد تي

CLASSIC ICED TEA
Tea & lemon

SR 20
كالسيك آيسد تي

شاي مثلج مع ليمون

LEMON MARACUJÁ
ICED TEA

Lemon tea, passion fruit & lemon

SR 30

PÊSSEGO E 
LAVANDA ICED TEA

Peach tea, lavender, ginger 
& lemon

SR 28
بيسيجو إي الفاندا

 آيسد تي
شاي اخلوخ ، الالفندر، الزجنبيل والليمون

ليمون  مراكوجا  أيسد تي
شاي الليمون، الباشن فروت والليمون



COLADA TROPICAL

كوالدا  تروبيكال



COLADA TROPICAL
Coconut, sundried orange, 
pineapple & fresh cream

SR 30
كوالدا  تروبيكال

جوز الهند، برتقال مجفف، أناناس
وكرمية طازجة

TROPICAL DE 
MANGA E TORANJA

Mango, grapefruit, lemon 
& ginger

SR 30
تروبيكال دي ماجنا 

إي توراجنا
ماجنو، جريب فروت، ليمون وزجنبيل

T
ro

pi
ca

l

تروبيكال دي ماجنا 
إي توراجنا

TROPICAL DE 
MANGA E TORANJA



Soft Drinks
Fresh Orange Juice
Cranberry Juice
Mango Juice
Apple Juice
Ginger Ale
Tonic Water
Guarana
Coca-Cola
Coca-Cola Light
Fanta
Sprite
Imported Still Water Small
Imported Still Water Large
Imported Sparkling Water Small
Imported Sparkling Water Large
Local Still Water Small
Local Still Water Large

28
22
22
22
19
19
19
18
18
18
18
16
28
20
33
13
21

SR

19
19
21
21
23
19

Hot Drinks
Americano
Espresso
Double Espresso
Cappuccino
Café Latte
Hot Tea

Other Drinks



مشروبات أخرى
املشروبات املنعشة

عصير البرتقال الطازج
عصير التوت البري

عصير املاجنو
عصير التفاح

جنجر آيل
مياه تونيك

غرنا
كوكا كوال

كوكا كوال اليت
فانتا

سبرايت
مياه معدنية مستوردة صغيرة
مياه معدنية مستوردة كبيرة
مياه غازية مستوردة صغيرة
مياه غازية مستوردة كبيرة
مياه معدنية محلية صغيرة
مياه معدنية محلية كبيرة

املشروبات الساخنة
اميريكانو
اسبريسو

دبل اسبريسو
كابوتشينو
كافي التي

شاي

٢٨
٢٢
٢٢
٢٢
١٩
١٩
١٩
١٨
١٨
١٨
١٨
١٦
٢٨
٢٠
 ٣٣
١٣
٢١

ريال

١٩
١٩
٢١
٢١
٢٣
١٩





حلويات
الستيكي ديت بودينغ       ٤١ ريال

 حلوى الستيكي ديت بودينغ الذي يشتهر به مطعمنا، تعلوه طبقة من صوص 
البندق وملسة من الكراميل اململح، وُيقدم مع آيس كرمي الفانيال

كيك احلليب تري ليتشي      ٤٣ ريال
 كيك حليب اسفنجية ُتقدم باردة مع صوص احلليب تري ليتشي

التشوروز      ٤٣ ريال
 أصابع تشوروز صغيرة طازجة ُتقدم مع صوص الدولتشي أو الشوكوال

كرمي بروليه     ٤٣ ريال
بودنغ الفانيليا مغطى بسكر الكراميل

 
شوكوال موس كيك      ٤٣ ريال

كيك شهي من ثالث طبقات مصنوع من الشوكوال احملاله الداكنة والفاحتة 
اللون، ومغطاة بشوكوال الغاناش

 
برازيليان تشيز كيك   ٤٣ ريال

تشيز كيك كرميي فوق طبقة غنية من حلوى فودج ومغطاة بالكراميل والبندق 
املفروم

آيس كرمي الفانيال
١ سكوب - ٢١ ريال
٢ سكوب - ٢٩ ريال

حتتوي العديد من منتجاتنا أو قد تتصل مبكونات مثيرة للحساسية، مبا في ذلك الغلوتني 
واملكسرات واحلليب والبيض. قبل أن تطلب وجبتك، من فضلك اسأل فريقنا للحصول على مزيد 

من املعلومات بشأن كل منتج.



Many of our products contain or may come into contact with common 
allergens, including gluten, nuts, milk and eggs. Before placing your 

order, please ask our staff for more details about each product.

Many of our products contain or may come into contact with common 
allergens, including gluten, nuts, milk and eggs. Before placing your 

order, please ask our staff for more details about each product.

Sticky Date Pudding      SR 41
Our own sticky date pudding topped with hazelnut streusel and a touch of 

salted caramel, served with vanilla ice cream

Tres Leches Milk Cake      SR 43
Traditional milk sponge cake served cold with tres leches sauce

Churros      SR 43
Freshly made mini churros served with chocolate or dulce sauce

Crème Brulée     SR 43
Our own vanilla pudding topped with caramelized sugar

 Chocolate Mousse Cake     SR 43
A delectable three layer cake made with layers of light and dark chocolate 

mousse topped with a chocolate ganache

Brazilian Cheesecake      SR 43
Creamy cheesecake above a rich layer of fudge topped with caramel and 

chopped nuts

Vanilla Ice Cream
1 Scoop - SR 21
2 Scoops - SR 29

Desserts



at Rubeen Plaza

Texas De Brazil

TDBsaudi

Follow Us


