


سلطـاتالمقبـالت Appetizerssalads

Favorites Platter

أصابع جبنة الموزاريال
)5 قطع(

أصابع دجاج بالقرشّلة
)5 قطع(

حلقات البصل المقلية
خبز مثوم كالسيك
خبز مثوم مع جبنة

أجنحة الدجاج المشوي
)8 قطع(
   - حاّرة

   ـ باربيكيو
   - طوكيو وينجز

   - سويت آند سبايسي
بطاطا مشوية

بطاطا مقلية متوسط
بطاطا مقلية كبير

بطاطا ودجز
بطاطا تويستر

بلوز فرايز
بطاطا مقلية مع ذوبان جبنة 

التشيدر والكريما يعلوها 
شرائح ببروني العجل

بيتزا شوكوالته
بوبكورن فيجي

)10 قطع(

سلطة يونانية
الخس الذيذ مع الخيار و الطماطم 

الطازجة مع الزيتون األسود و 
األخضر و الفلفل الحلو و قطع 

الجبنة الذائبة ، متبلة بزيت الزيتون و 
الليمون و الزعتر الفارسي.

سلطة خضراء ) البستان (
خليط من الخس اليومي الطازج 

مع الطماطم ،الخيار، شرائح بصل ، 
والفلفل الحلو متبلة بخلطة مميزة 

من الحامض و الخل. 

سلطة الشيف
الخس و أوراق الجرجير الخضراء و 

الطماطم مع المزيد من شرحات من 
الروست بيف ، جبنة الموتزريال،تعلوها 

قطع من الدجاج المقرمش مقدمة  
مع مزيج صلصة الخردل  الخاصة بنا.

سلطة سيزر 
خليط من الخس اليومي و قطع  من 

الخبز الفرنسي المحمص، طماطم كرزية، 
متبلة بصلصة السيزر  الشهيرة ، تتوجها 

رشات من جبنة الموتزريال اإليطالية.

باستا باور
خليط من الخس، الباستا، الطماطم

الكرزية، المخلل، والزيتون االسود مضافًا اليها 
رشات من الذرة، ومتبلة بصلصة الليمون.

تبولة متوسط

سلطة الملفوف والذرة بالمايونيز

سلطة الجرجير
الجرجير الطازج و الطماطم ، مضافًا 

اليها شرائح البصل الرفيعة المتبلة 
بالصلصة الخاصة.

Greek Salad
Fresh lettuce , cucumbers 
, tomatoes ,black & green 
olives , bell papper and  goat 
cheese with light olive oil 
and lemon dressing.

Garden Salad
Fresh lettuce , tomatoes، 
cucumbers، thinly sliced on-
ion’s, bell paper with house 
vinaigrette. 

Arugula Salad
Iceberg , rocket leaves, toma-
toes , roast beef , shredded, 
Mozzarella  cheese crunchy 
chicken , topped with our
 Honey mustard dressing .  

Caesar Salad
fresh lettuce croutons 
and Mozzarella  cheese، 
cherry tomatoes, with casar 
dressing.  

Pasta Power
lettuce, pasta , cherry to-
mato’s , pickle، black olives , 
corn, lemon sauce dressing.

Taboleh Medium

White Cabbage 

Arugula Salad
Fresh arugula , tomates
thinly sliced onions
with house drissing. 

Mozzarella  Sticks 
)5 pieces(
Breaded Chicken 
Fingers )5 pieces(
Onion Rings
Garlic Bread
Cheesy Garlic Bread
Chicken Wings 
)8 pieces(
   - Hot
   - Barbecue
   - Tokyo
   - Sweet & Spicy
Baked Potato 
French Fries Medium
French Fries Large
Potato Wedges
Potato Twister
Blues Fries
Melted cheesy fries with 
Pepporeni

Chocolate pizza
Popcorn veggi
)10 pieces(
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مقبالت مشكلة
اصابع دجاج مقرمشة ، أصابع جبنة الموتزاريال, الخبز 

المثوم و حلقات البصل و البطاطا المشوية

Favorites Platter
Crispy Chicken Fingers , mozzarella sticks , 
garlic bread and onion rings 
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30

you can add
هاالبينو

جبنة تشيدر 
جبنة موزاريال

ذوبان تشيدر والكريم صوص

Jalapeño
Chedder Cheese
Mozzarella Cheese
Chedder With Cream Sauce
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الجـوز ودبس رمــان بــ

قطع الدجاج المشوية

قطع الدجاج المشوية

Wallnut & pomegranate molasse

Sliced chicken breasted 

Sliced chicken breasted 



Pastaبـاسـتـــا
فوتوتشيني بيانكو

طبق الفوتوتشيني بصلصة الكريمة الشهيرة مع قطع الدجاج 
و الفطر و شرائح الفليفلة المغطاة بجبنة الماتزاريال.

سباجيتي“ الخضار ”
كمية وفيرة من اإلسباجيتي مضاف اليها خلطة رائعة من الفطر الطازج ، 

الفليفلة ، الثوم و البصل المشوي ، زيت و صلصة الطماطم اإليطالية مزينة 
بجبنة الموتزاريال و الزعتر الفارسي.

سباجيتي بولونيز
سباجيتي بولونيز هي أشهر النكهات الموجودة، غنية بلحمة العجل

البيتية بالصلصة اإليطالية الشهيرة،طماطم كرزية، و كمية وفيرة من 
السباجيتي مضافًا إليها زيت الزيتون مزينة بالريحان و الزعتر الفارسي.

بيني بستو مع الدجاج
بيني باستا مع الدجاج على الطريقة االيطالية الممزوجة بصوص الريحان 

الطازج و صلصة الباشميل اللذيذة ، مغطاه بجبنة الموتزريال.  

الزانيا كالسيك “ بولونيز ”
طبق اللزانيا الشهير مكون من طبقات الباستا المغطاة بصلصلة الباشميل 

و البولونيز غنية بجبنة الموتزاريال او العيمك و البرميزان  الذائبة ، و التي 
تتناسب مع جميع األذواق. 

ماك آند تشيز
بايب ريجاتي باستا ممزوجة بذوبان جبنة التشدر والكريما يعلوها رشات 

من جبنة البارميزان.

سبايسي تشيكن ماك آند تشيز
دجاج حار مقرمش ال يقاوم ، بايب ريجاتي باستا ممزوجة بذوبان جبنة 

التشدر والكريما يعلوها رشات من جبنة البارميزان.

فوتوتشيني الفريدو
طبق الفوتوتشيني بصلصة الكريمة الشهيرة و الفطر الطازج ، 

شرائح الفليفلة المغطاة بجبنة الماتزاريال.

Fettuccine Bianco
Served with chicken mushrooms, pepper, cream sauce 
and melted mozzarella.

Veggie  Pasta
Spaghetti tossed in olive oil , garlic , mushrooms bell 
pepper, tomato sauce and melted mozzarella with 
organo.

Spaghetti Bolognese
Our bolognese is the most flavoureful around with rich 
homestyle meat sauce with ground beef, cherry toma-
toes, on top of a generous portion of tender spaghetti. 

Penne Pesto with Chicken
Pesto Souce Made From Fresh Basil , Creamy Sauce
Topped With Mozzarella cheese.

Classic Lasagna Bolognese
Cheesy Baked Lasagna with Layers of Bolognese 
and Bechamel sauce, pasta , melted mozzarella and 
parmesan.

Mac n’ Cheese
Pipe righati pasta mixed with milted creamy cheddar 
cheese topped with parmesan cheese.

Spicy Chicken Mac n’ Cheese
Unexpected spicy crunchy chicken, Pipe righati pasta 
mixed with milted creamy cheddar cheese topped 
with parmesan cheese.

Fettuccini Alfredo
Served with cream sauce , alfredo flavors, mixed with 
extra  mozzarella cheese alfredo in traditional-style.
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you can add
فطر طازج

جبنة الموزاريال
فريش كريم

دجاج - لحوم

Fresh Mushroum
Mozzarella Cheese
Extra Fresh Cream
Chicken - Meat

5
5
5
7

Spicy Chicken
Mac n’ cheese

Lasagna Bolognese



بـيـتـزا
لة

ّ
البيتزا الفاخرةالبيتزا المفض

Pizza

Favorate PizzaPremium Pizza

بيتزا مرجريتا
تمتع بمذاق بيتزا الملكة مارجريتا 

بصلصة الطماطم الغنية بجبنة 
الموزاريال، زيت الزيتون و الزعتر 

الفارسي 

سوبر سوبريم 
شرائح السالمي و الحبش 

المدخن، جبنة الموزاريال، الفطر 
الطازج، الزيتون ,الفلفل الحلو، 
الذرة، صلصة الطماطم، وزيت 

الزيتون، جبنة البارميزان . 

بيتزا “عشاق النكهة القوية” 
الفلفل األخضر الحار، الفلفل 
األحمر الناشف، لحم العجل، 

البصل األحمر، الطماطم الطازجة 
جبنة الموزاريال، الزعتر الفارسي 

و الريحان .

محبي”الدجاج”
الموزاريال و البارميزان،شرائح 
الدجاج المشوي مع الفطر،
الفلفل الحلو الزيتون، الذرة 

والزعتر الفارسي .

بيتزا الدجاج “باربيكيو “
شرائح صدر الدجاج المشوية، 
الفليفلة المشوية، الطماطم 

المشوية، الفطر الطازج، المزيد 
من صلصة الشواء بالريحان 

والزعتر الفارسي ، جبنة الموزاريال 
والبارميزان و رشات زيت الزيتون .

بيتزا التونا 
تونا ،صلصة الطماطم، الموزاريال، 
زيتون أسود، فليفلة ملونة، ذرة ، 
جبنة البارميزان و الزعتر الفلرسي .

عشاق اللحوم
قطع من اللحم المشوي 

المفروم، روست بيف، هاالبينو, 
المغطاة بطبقة غنية من جبنة 

الموزاريال والبارميزان، كريمة 
شيدر، دايناميت رانش.

كالسيكو بيتزا 
االختيار األفصل للمذاق التقليدي 

) الفطر الطازج و البصل األحمر (
مع مزيج ذوبان جبنة الموزاريال, 

الزعتر الفارسي و رشات زيت 
الزيتون .

بيتزا األجبان
لمحبي الجبنة أربعة أنواع من 

الجبنة ! البارميزان، الموزاريال 
،العيمك، الجبنة البيضاء، صلصة 

الطماطم، الزعتر الفارسي وزيت 
الزيتون .

السالمي المدخن
طبقات من بيبروني العجل مع 

صلصة الطماطم ، جبنة الموزاريال 
الزعتر الفارسي و زيت الزيتون .

بيتزا الفصول األربعة 
االختيار األفضل هو لك !.محبي 

الخضار، السالمي المدّخن، 
الدجاج، المرجريتا.

محبي “الخضار”
بيتزا مميزة مغمورة بجبنة 

الموزاريال، الفطر الطازج، الذرة 
،الفلفل الحلو، الزيتون، شرائح 
الطماطم الطازجة والصلصة 

المميزة، جبنة البارميزان، الزعتر 
الفارسي و زيت الزيتون .

بيتزا تايم االيطالية  
طبقة من روست العجل تغطيها 

جبنة الموزاريال، الفطر الطازج، 
الزيتون، صلصة الطماطم

الفلفل، البصل األحمر جوليان، 
زيت الزيتون ورشات جبنة 

البارميزان .

بيتزا ميترو
متر كامل من البيتزا مكون من 

ثالثة أصناف) خضار ، باربيكيو 
الدجاج ، بابيروني ( تقدم مع 
صوص الغموس ، كوال كبير.

Margherita
Enjoy the taste of margher-
ita, slices of fresh tomatoes, 
mozzarella  with organo,
Tomato sauce & olive oil.

Super Supreme
Turkey slices ,fresh mash-
room ,olive’s, pepper,tomato
souce Sweet corn ,oregano,
parmesan & olive oil.

”Spicy Hot ”Pizza 
Onions ,green chili pepper, 
crushed red pepper,roust 
beef with herbs, fresh 
tomatoes,mozzarella, basil 
& oregano.

Chicken Pizza
Chicken pieces mushrooms, 
bell peppers Mozzarella 
with Corn، oregano and 
parmesan shavings.

”BBQ“ Pizza
Slices of Grilled chicken 
breast, fresh grilled peppers, 
grilled tomato, mushrooms, 
fresh basil & oregano,bbq 
sauce, mozzarella and
Parmesan , olive oil.

”Tuna“ Pizza
Tuna ,tomato sauce ,black 
olives, bell pepper,mozza-
rella, Sweet corn , oregano 
and parmesan shavings.

Meat Lovers
Ground beef, roast beef, 
jalapeno , mozzarella, 
parmesan, cheddar creamy 
sauce, dynamite ranch.

Classico Pizza
Best choice for traditions 
taste ! )fresh mushrooms 
& onion(, mozzarella with 
oregano and olive oil.

Cheese Lover’s
Four cheese ! mozzarella,
parmesan, amak, goat 
cheese, tomato sauce & 
olive oil.

Pepporeni Pizza
Beef Pepporeni ,tomato 
sauce ,mozzarella,orgeano 
,olive oil.

Four Season Pizza 
Want different combination 
on each half ?vegetarian, 
pepporeni, chicken
margherita.

Vegetarian Pizza
Mozzarella, fresh mush-
rooms, bell peppers,tomato 
sauce ,slices of onion & 
tomato, sweet corn ,olives 
and olive oil, oregano and 
parmesan shavings.

Italian Pizza Time
For the Italian taste !..
Roast beef ,olives, To-
mato, slices bell peppers,  
onion, tomato sauce,Moz-
zarella, oregano, olive oil 
and parmesan shaving’s.

Pizza Metro
A full meter of pizza 
consisting of three items 
)vegetables, chicken BBQ, 
pepperoni( served with 
dipping sauce, large cola.
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بـيـتـزا
البيتزا بصوص الكريما

ميني سمول

كالزوني

Pizza

Mini small

CALZONE

The Cream Series Pizza

بيتزا ماك آند تشيز
بيتزا مع الماك اند تشيز 

،ذوبان جبنة التشدر و جبنة 
بالمازوريال .

تشكن الفريدو بيتزا 
صلصة االلفريدو االصلية، 

قطع من صدر الدجاج 
المشوي، جبنة الموزاريال ، 

الفطر الطازج ، الفلفل الحلو 
االحمر.

بيتزا كوردن بلو
چولدن بايتس تشيز ، صلصة 

الكريمة الخاصة، جبنة 
الموزاريال ،دجاج كريسبي ، 

تيركي ، بروكلي. 

مارجاريتا
ببروني
الخضار
الدجاج

مارجاريتا
ببروني
الخضار
الدجاج

Margherita
Popporoni
Vegetables
chicken

Margherita
Popporoni
Vegetables
chicken

Mac n’ Cheese Pizza
Cheese pasta ,melted 
cheddar cheese ، and 
mozzarella .

Chicken Alfredo 
Original Alfredo sauce, 
Mozzarella cheese , 
grilled chicken breast , 
fresh mushrooms, red bell 
pepper.

Cordon Bleu Golden Pites
Golden bites of cheese on the 
edges, special wight cream 
sauce , mozzarella, crispy 
chicken, Turkey , broccoli 
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Mac n’
cheese

Chicken Alfredo

you can add For 2

Cordon
Bleu
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Creat your own pizza !
S M L XL

الخضار:
بصل، فلفل أخضر و أحمر، ذرة، 

فطر، زيتون، فلفل أخضر حار، 
طماطم, هاالبينو.

اللحوم:
سالمي، روست عجل، تيركي، 

نقانق، الدجاج، التونا.

جبنة اكسترا:
الموزاريال.

حشو أطراف:
جبنة ، نقانق.

Veggies:
Onion, green & red peppers, sweet 

corn, mushrooms, olives, chilli peppers, 

tomatoes، jalapeno.

Meats:
Salami, Roast beef, Turkey,

Hot dog, Chicken,Tuna.

Extra Cheese:
Mozzarella.

Stuffed Crust:
Cheese, Hotdog.
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الساندويشات أطباق رئيسية  Main DishesSandwiches
ستيك فيلية دجاج

شرائح صدر الدجاج المشوي 
المقدم مع الخضار المشوية و 

البطاطا المقلية.

اسكالوب الدجاج
صدر الدجاج الطازج متبل بالقرشلة، 
الخس، الطماطم والمخلل ، شرائح 

البصل ، الفلفل الحلو، مع صلصة 
األلف جزيرة.

دجاج بانية بالموتزاريال
صدر الدجاج البانيه المقرمش 

مع جبنة الموزاريلال مع الخس، 
الطماطم ، المخلل  والصلصة 

المميزة.

“ تيربو” الدجاج
شرائح صدر الدجاج المشوية و 

المقلبة مع الفطر, الفليفلة، 
الممزوجة بالتوبل الخاصة و 

العطرية داخل ساندويش مميز.

دجاج “زنجر”
شرائح من صدر الدجاج المتبل بخلطة 

الزنجر الرائعة, الخس، الطماطم 
والمخلل و صلصة األلف جزيرة.

دجاج “زنجر” إكسترا
شرائح من صدر الدجاج المتبل بخلطة 

الزنجر , الخس، الطماطم والمخلل، 
شرائح التيركي والجبنة و صلصة 

األلف جزيرة.

دجاج “بيستو”
شريحتان من صدر الدجاج الطازج 
المشوي متبلة بالخلطة الخاصة 

مضافًا لها صلصة البيستو , طماطم ، 
جبنة الموزاريال.

فاهيتا الدجاج
شرائح صدر الدجاج ، الفلفل األحمر 

واألخضر جوليان، بصل، الليمون وزيت 
الزيتون متبلة بال فلفل و الملح  و 

المعشقة ببهارات الفاهيتا.

تشيكن آرك
شرائح من فيليه الدجاج مع الفطر 

و الفلفل الحلو مغمورة بصلصة 
الكريما مع ذوبان جبنة الموزاريال.

فيلية دجاج
مشوي)بيستو(

ثالثة قطع من صدر الدجاج المشوي مع 
صلصة البستو بالريحان،الكريما، البطاطا، 

الطماطم و الجبنة.

وجبة زنجر
سبع قطع من صدر الدجاج الحار 

المتبل بخلطة الزنجر الرائعة ،مقدم 
مع البطاطا المقلية ، صلصة األلف 

جزيرة و قطع الخبز المحمص.

ستيك فيلية عجل  
شرائح لحم العجل المشوي، الخضار 

المشوية و البطاطا المقلية.

ستيك فيلية عجل
مع صلصة الكريما  البنية
شرائح لحم العجل مغمورة بصوص 

الكريما، األرز و الخضار المشوية.

بيف ستروغونوف
شرائح فيلية العجل مع الفطر و 

الفليفلة مغمورة بصلصة الكريما 
البنية و المقدمة مع الخضار 

سوتيه و األرز.

الدجاج الملكي
شرائح فيليه الدجاج مع الفطر 

و الفلفل الحلو مغموروة 
بالصلصةالكريما والمقدمة مع 

خضار سوتيه و األرز.

فخارة التايم “بالدجاج”  
قطع من صدر الدجاج متبلة بالفلفل 
و البهارات مع مزيج من الخضراوات 

الطازجة ، مغمورة بصلصة الطماطم  
داخل فخارة مميزة ، تقدم مع األرز 

و السلطة الخضراء.

دجاج اسكالوب 
شرائح صدر الدجاج متبلة بالقرشلة و 

المقدمة مع البطاطا المقلية.
piece 1 -- قطعة  - 2 pieces - قطعتين

Chicken Fillet Steak
Slices of fillet veal, mushrooms, 
bell-pepper,brown sauce served 
with grilled vegetables and rice.

Chicken Escalope
Chicken breast escalope, let-
tuce,Tommato, Pickles ,Onion, 
Bell Peppers and Thousand 
Island Dressing.

Chicken Penne
”Mozzarella“
Chicken breast penne، mozzarel-
la، lettuce , Tomamato, Pickles 
and our special sauce.

Chicken Turpo  
Grilled Slices of chicken 
breast,mushrooms, peppers 
and special  spices to please 
everyone.

Chicken Zinger
Chicken tenders, lettuce, Tom-
mato, Pickles topped with 
 Thousand Island Dressing.

Chicken Zinger Extra
Chicken tenders, lettuce, 
Tommato, Pickles topped with 
turkey slices, cheese, Thousand 
Island Dressing.

Chicken Pesto  
Two grilled slices of chicken 
breast topped with pesto 
sauce، tomato, mozzarella 
cheese.

Fajita Chicken  
Sliced chicken breast, green 
peppers, Red pepper, onions, 
lemon and olive oil salt and 
pepper with Spices fajita.

Chicken Ark
Slices of chicken breast , mush-
rooms, bell-pepper, white cream 
sauce with melted cheese. 

Grilled Pesto Chicken 
Grilled chicken breast, pesto 
sauce, white cream, potato, 
tomato &  cheese.

Zinger Meal
Spicy chicken tenders , french 
fries topped with Thousand 
Island Dressing.

Veal Fillet Steak
Slices of fillet veal, vegetables 
& french fries.

Veal Fillet Steak
with brown sauce
Slices of fillet steak, brown 
sauce, vegetables & rice.

Beef Stroganoff
Slices of fillet veal, mash-
rooms, bell-pepper,brown 
sauce served with sauteed 
vegetables and rice.

Chicken Ala King
Slices of chicken breast، mash-
rooms، bell-pepper, white 
souce served with sauteed 
vegetables and rice.

Chicken in
”Pottery Bowl“
Pieces of chicken breast with 
spices ,fresh vegetables, 
tomato sauce ,served with 
green salad & rice .

Chicken Breaded Escalope 
Chicken breast escalope served 
with french fries.
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add & replace

FREE
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استبدال

اإلضافات

Replace

ADD

بّدل البطاطا المقلية
بالبطاطا المشوية

اسأل الشيف عن شوربة اليوم

خضار مشوية

صحن أرز

صحن كريما مع فطر طازج

صلصة الليمون والحامض

French fries to baked 
potato 

grilled vegetables

rice bowl

Creamy dish with fresh mushrooms

Lemon and sour sauce

NEWجديد

Chicken Ark



البرجر
1 غرام 60

1 غرام 60

160  gm

1 60  gm

بيتزا برجر

Burgers

Pizza Burgers

Flavor full             Pizza Burger

الدجاج “ باربيكيو “
شرائح صدر الدجاج المشوية، الفطر 

و الفلفل الحلو، الطماطم المشوية، 
المزيد من صلصة الشواء, ممزوجة 

معًا داخل ساندويش رائع.

ساندويش بطاطا

بيف برغر
تشيز برجر

ماشروم بيف
ماشروم وايت صوص

تايم برغر
مع روست بيف

تشكن فيليه
أفوكادو برجر

الخيار يعود لك: مع بيف برغر
او برجر دجاج

)موسمي(

بيف كالسيك
سوبريم

مع روست بيف وببروني

ماشروم بيف
ماشروم وايت صوص

ماكسيكان 
مع ناتشوز وجبنة تشدر

والهاالبينو

دايناميت
تشكن فيليه

ساندويش نقانق

ستيك لحم العجل”دي فيتيلو”
200 غم من شرائح من لحم العجل 

المشوي، الفطر الطازج و الفلفل الحلو 
والبصل جوليان مقلبة معًا مقدمة في 

ساندويش مميز.

Chicken“ BBQ“
Barbeque chicken breast 
slices, mushrooms and grilled 
peppers, grilled tomato, more 
barbeque sauce.

French Fries 

Beef burger
Cheese burger
Mushroom Beef
Mushroom white sauce
Time Burger
With roast beef 

Chicken fillet
Avocado Burger
Your choice of : Beef or 
Chciken Avocado Burger 
)seasonal(

Beef Classic
Supreme
Pepperoni with roast beef 

Mushroom Beef
Mushroom white sauce
Mexican
with Nachos, cheddar cheese 
and jalapeno

Dynamite
Chicken Fillet

Hot Dog

” Di Vitello ” 
200 gm Slices of roast veal 
served with fresh mushrooms 
and peppers onion in special 
Sandwich.
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make your own sandwich !
جبنة موزاريال / تشيدر / عيمك

فطر طازج
صلصة الكريما والفطر

بطاطا مقلية

Mozzarella /chedder / emak
Fresh mushroom
Mushroom white sauce
French Fries

3
3
5
3

مشروبات
المشروبات الغازية

كوكاكوال ، زيرو ، سبرايت ، فانتا

كوكاكوال 1.25 لتر

عصير كابي
اطعمة مختلفة

مشروب طاقة

آيس كافيه

عصير طبيعي

مياه معدنية صغير

مياه معدنية كبير

Drinks
Soft Drinks
cocacola, zero, sprite, fanta

Cocacola 1.25 L

Cappy Juice
different flavors

Energy Drink

Ice Coffee

Fresh Juice
Water Small

Water Large
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وجبة

جميع الوجبات تقدم مع البطاطا المقلية

ساندويش




