
مطابخ من  مميزة  أطباق   يحتوي 
متفرقة في أنحاء العالم

 عاجل : مطاعم بياز تستمر في
 التوسع  و اإلنتشار بعدد من الفروع
في المملكة العربية السعودية

العربية المملكة  في  رحاله  يحط  المتكامل  العالمي  المطعم   بياز 
. وزوارها  المدن  هذه  لسكان  مميزًا  ومزارًا  علمًا  ليصبح  السعودية 
ليمزج المعمورة  أرجاء  كل  من  عالمية  أذواق  معه  حاماًل  جاء   بياز 
واحد. مميز  المتنوعة في مطبخ  المطابخ  األذواق وهذه  بين هذه 
األناضول قلب  فمن  األذواق  لكافة  وتغطيته  بشموليته  بياز   يتميز 
وانتهاءًا اإليطالية  والباستا  البيتزا  بأرض  لبنان مرورًا  إلى  تركيا   في 
. المميز  ومطبخها  العريق  بتراثها  العريقة  التاريخية  بأرمينيا 
فنية لوحة  هو  بل  التقليدي  بمفهومه  مطعم  مجرد  ليس   بياز 
. تكون  أن  يجب  كما  التجربة  تعيش  تجعلك  ثريه  غنية  وتجربة 

 أطباق من لبنان بجمالها وإيطاليا برونقها
وأرمينيا بتاريخها وتركيا بمطبخها المميز

Bayaz_ksaمطعم بياز - مذاق البحر المتوسط

المشروبات | 8الحلويات | 7من الفرن | 6األطباق الرئيسية | 5المقبالت الساخنة | 3السلطات والمقبالت | 2

كبة لبنية
KIBBEH LABANIEH

ي الفريدو فيتوتشي�ن
FETTUCCINE ALFRADO
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السلطات والمقبالت
SALADS AND APPETIZERS

السلطات والمقبالت

الشوربات
SOUPS

MIX APPETIZER PLATTER                     مقبالت باردة مشكلة   
باردة تحتوي عىل الحمص ، المتبل وورق العنب | 46  باقة من المقبالت ال
A collection of appetizers: Hummos, Motabal and grape leaves |46 

CAESAR SALAD                                                 ر ز سلطة الس�ي
ان |39 ز بارم�ي ز المحمص والدجاج المشوي مغطاة بطبقة ال ة مع الخ�ب ز سلطة الخس المم�ي
Lettuce ,croutons, grilled chicken breasts and parmesan topping |39

FATTOUSH                                                                     فتوش
ز المحمص المقرمش مع دبس الرمان | 29 باقة من الخضار الطازجة والخ�ب
Garden fresh salad with crispy bread and pomegranate molasses| 29

EGGPLANT FATTOUSH                                 فتوش الباذنجان
باذنجان المقىلي ودبس الرمان |32 الفتوش التقليدي مع ال

Freshly mixed of vegetables , eggplant and Pomegranate molasses|32

TABBOULEH                                                                    تبولة 
تبولة التقليدية مع دبس الرمان |29 ال

Traditional taboulah with pomegranate molasses|29

YALANGIE GRAPE LEAVES                                   ورق العنب 
ز | 24 ي باألرز والخضار يقدم مع الل�ب

ورق العنب المح�ش
Grape leaves stuffed with rice and veggie served with yogurt sauce |24

MOHAMMERAH                                                          محمرة 
محمرة بالجوز والفلفل األحمر عىل طريقتنا الخاصة |26

Armenian traditional mohammerah|26

HUMMOS                                                                      حمص
حمص عىل الطريقة التقليدية | 22

Traditional hummus |22  

MOUTABAL                                                                      متبل
متبل عىل الطريقة التقليدية |22

Traditional moutabal|22

شوربة الدجاج بالكريمة
CREAMY CHICKEN SOUP

شوربة الفطر بالكريمة
CREAM MUSHROOM SOUP|28

|28
100 سعرة
100 CAL

120 سعرة
120 CAL

320 CAL                                                                                                                                                          320 سعرة

390 CAL                                                                                                                                                           390 سعرة

380 CAL                                                                                                                                                          380 سعرة

590 CAL                                                                                                                                                           590 سعرة

670 CAL                                                                                                                                                           670 سعرة

330 CAL                                                                                                                                                           330 سعرة

640 CAL                                                                                                                                                           640 سعرة

باذنجان فتوش ال
EGGPLANT FATTOUSH

ر ز سلطة الس�ي
CAESAR SALAD

الكريمة شوربة الفطر ب
CREAM OF MUSHROOM مقبالت باردة مشكلة

MIX APPETIZER PLATTER

210 CAL                                                                                                                                                           210 سعرة

510 CAL                                                                                                                                                           510 سعرة
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المقبالت الساخنة

المقبالت الساخنة
HOT APPETIZERS

MIX APPETIZER                                            مقبالت ساخنة مشكلة  
ة من المقبالت الساخنة تحتوي عىل الكبة وكرات الدجاج وكرات ماك اند ز  باقة متم�ي

ز الشهية| 58 تش�ي
Mix Appetizers including kibbeh, chicken balls and fried cheese with herbs | 58

CHEESE CHICKEN BALLS                                   ز كرات الدجاج بالج�ب
كرات الدجاج المقرمشة مع الجبنة الذائبة | 62

Crispy Chicken Balls stuffed with cheese|62

EGGPLANTS ROLLS                                                  لفائف الباذنجان   
باذنجان محشوة بخلطة الدجاج والكريمة الشهية|42 لفائف من ال

Delicious Eggplant Fattah prepared with Bayaz style |42

DYNAMITE SHRIMP                                               يمب دايناميت �ش
ي المقىلي مع صلصة الديناميت |54 الجم�ب

A Shrimp with a Delicious Dynamite Sauce|54

FRIED KIBBEH                                                                    كبة مقلية 
اللحم المفروم والجوز |32 الكبة المقلية محشوة ب

Cracked wheat stuffed with meat and walnuts|32

EGGPLANT FATTEH                                                      فتة الباذنجان 
ياز الخاصة |53 ة بطريقة ب باذنجان الشهية المح�ز فتة ال

Delicious eggplant fattah prepared with Bayaz style |53

POTATO BALLS WITH CHEESE                   كرات البطاطا مع الجبنة
كرات البطاطا المحشوة بجبنة الموزاريال  | 48

Potato balls stuffed with mozzarella cheese| 48

BATATA HARRA                                                                بطاطا حارة 
ياز الخاصة | 28 قطع البطاطس مع بهارات ب

Potatoes cubes with our special spices | 28

MAC AND CHEESE                                                         ز  ماك أند تش�ي
البقسماط |38 ز المغطاة ب قطع من المعكرونة المقرمشة بالج�ب

Crispy fluffy and melted cheese with pasta|38

1120 CAL                                                                                                                                                      1120 سعرة

570 CAL                                                                                                                                                          570 سعرة

560 CAL                                                                                                                                                          560 سعرة

770 CAL                                                                                                                                                          770440 سعرة CAL                                                                                                                                                          440 سعرة

1220 CAL                                                                                                                                                     1220 سعرة

ن كرات الدجاج بالج�ب
CHEESE CHICKEN BALLS

ن ماك أند تش�ي
MAC AND CHEESE

باذنجان لفائف ال
EGGPLANTS ROLLS

320 CAL                                                                                                                                                          320 سعرة

570 CAL                                                                                                                                                         5701320 سعرة CAL                                                                                                                                                    1320 سعرة
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MAIN COURSES األطباق الرئيسية

األطباق الرئيسية

CHERRY KEBAB                        كباب بالكرز
ز المحمص | 79 كباب مشوي مغىط بصلصة الكرز والخ�ب

Meat kebab served with delicious cherry sauce 
and toasted bread|79

CHEESE KEBAB                       ز كباب بالج�ب
ز | 69 كباب اللحم المشوي مغىط بالج�ب

Grilled kebab stuffed with cheese|69

SHISH TAWOOK                     شيش طاووق  
ىلي ـ كـ ـ ـ ت ـ ز االن ـ ـ ب ـ ـ ع خـ ـ ـ قدم م ـ ـ ـمشوي م ـ دجاج ال ـ ـ ع من ال طـ  قـ

والخضار المشوية |55
Grilled skewers of marinated chicken|55

AWSAL                                                 أوصال              
ىلي ـ كـ ـ ـ ت ـ ز االن ـ ـ ب ـ ـ ع خـ ـ ـ قدم م ـ ـ ـمشوي م ـ م ال ـ ـ لحـ ع من ال ـ طـ  قـ

والخضار المشوية |68
Grilled skewers of marinated meat|68

CHICKEN KEBAB                     كباب الدجاج 
ز االنتكىلي والخضار المشوية |46 كباب الدجاج يقدم مع خ�ب
Grilled skewers of ground chicken meat |46

MIX GRILL                             مشاوي مشكلة  
ـم ـ حـ ـ ل باب ال ـ اووق وكـ ـشيش طـ ال وال ـ لة من األوصـ ـ ـ كي ـ  تشـ

وكباب الدجاج |79
Assorted of grilled kebab, shish tawook and 
awsal |79

Lasagna Rolls                             الزانيا رولز  
يا محشية بخليط األجبان واللحم |78 لفائف من الالزان
Lasagna Rolls stuffed with meat and cheese | 78

FETTUCCINE ALFRADO        ي الفريدو
   فيتوتشي�ز

فطر ـ ع ال اج مـ ـ دجـ ـ در ال ة وصـ طازجـ ـ كريمة ال ـ ـ تا مع ال  باسـ
ان | 68 ز بارم�ي وجبنة ال

pasta with fresh cream ,parmesan cheese and 
chicken breast|68

Risotto                                                ريزوتو
 أفخر أنواع األرز اإليطالي يقدم مع الصلصلة البيضاء

ان| 68 ز بارم�ي والدجاج وجبة ال
Creamy Risotto served with Creamy chicken 
parmesan |68

KIBBEH LABANIEH                      كبة لبنية
ز الخاصة | 64 الكبة المقلية مع صلصة الل�ب

Fried kibbeh with special yoghurt sauce | 64

CHICKEN FAKHARA               فخارة الدجاج  
 قطع الدجاج مع الفطر والكريمة الطازجة المغطاة

بجبنة الموزاريال | 76
Delicious Chicken chunks with mushrooms and 
fresh Cream  | 76

HAMOUR FILLET                      فيليه هامور
ة ـ ـ خاصـ ـ ـ از ال ـ ـ ي ـ ـ ة ب ـ ـ صـ ـ ع صل ـ ي مـ ـ ـ ـ ل ـ ق مـ امور ال هـ ـ ه ال ـ ـ ي ـ ـ ل ـ  في

قدم مع األرز | 59 ـ ـ ـضار وي والخـ
Hamour Fillet with Bayaz special sauce and 
sauteed vegetables. served with rice| 59

GRILLED SHRIMP                  ي مشوي جم�ب
وات المشوية  روبيان الجامبو المشوي وباقة من الخ�ز

والبطاطا المهروسة | 110
Jumbo grilled shrimp, grilled vegetables and 
mashed potatoes | 110

ESCALOPE WITH BABY SHRIMP            يمب ي �ش            إسكالوب مع بي�ب
اإلسكالوب البحري مع الروبيان | 99

Sea scallop with shrimps | 99

ز كباب بالج�ب
 CHEESE KEBAB

الزانيا رولز
Lasagna Rolls

990 CAL                                                                                        990 سعرة

1210 CAL                                                                                    1010 سعرة

1850 CAL                                                                                    1350 سعرة

1760 CAL                                                                                    1260 سعرة

1450 CAL                                                                                    1030 سعرة

1150 CAL                                                                                   1050 سعرة

690 CAL                                                                                      690 سعرة

750 CAL                                                                                       750 سعرة

620 CAL                                                                                       620 سعرة

1300 CAL                                                                                     1100 سعرة

1140 CAL                                                                                      1140 سعرة

1550 CAL                                                                                     1250 سعرة

970 CAL                                                                                        970 سعرة

770 CAL                                                                                        770 سعرة

كباب بالكرز
CHERRY KEBAB

ISKENDER FOKARAH           فخارة اسكندر
ي بجبنة الموزريال ومغطاة

 روالت من اللحم المح�ش
بصوص االسكندر الشهي | 68

Iskender Steak Rolls baked with mozzarella 
cheese |68

مشاوي مشكلة
MIX GRILL                             

1150 CAL                                                                                     1150 سعرة
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األطباق الرئيسية

يمب ي �ش إسكالوب مع بي�ب
 ESCALOPE WITH BABY SHRIMP

فخارة اسكندر
ISKENDER FOKARAH

فخارة الدجاج
CHICKEN FAKHARA
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من الفرن

من الفرن
FROM OVEN

 هذا األمر أشعل النزاع بين جميع الدول، وحير المؤرخين والعلماء فلم يستطيع
 أحد التوصل إلى الموطن األصلي للبيتزا، فالبعض يقول أنها اختراع مصري،
الذي المصري  الخبر  صنعوا  من  اليونان هم  إلى  المهاجرين  المصريين   ألن 
 تصنع منه البيتزا، والبعض اآلخر يؤكد أن إيطاليا هي الموطن األصلي للبيتزا،
 والبعض قال اليونان ولكن على الرغم من هذا االختالف، إال أن طريقة إعداد
 البيتزا وطريقة تقديمها تختلف من بلد آلخر، ففي الدول العربية يقوم
 الطباخ بتغطية سطح البيتزا بالمنتجات الحيوانية، وفي الواليات المتحدة
 األمريكية يتم وضع الكثير من اإلضافات على سطح البيتزا ومن أشهر تلك
 اإلضافات البيبروني، وفي روسيا يتم إضافة خليط من األسماك البحرية على
 اختالف أنواعها من التونة والسردين والرنجة والسالمون والماكريل إلى البيتزا،
 أما الهند وباكستان فهما يضيفان الكثير من التوابل إلى البيتزا ومن أهم تلك
 التوابل الكاري والتندوري والمساال، وفي أستراليا يضاف األناناس والروبيان
البيتزا. البيتزا، وبالتالي تنفرد كل دولة بطريقة معينة في تصنيع  إلى 
الطباخين من  كبير  لعدد  الفضل  يرجع  األحوال  كل  في   ولكن 
اللذيذة، الوجبة  تلك  اكتشاف  في  واإليطاليين  واليونانيين   المصريين 
فالبيتزا الفئات،  جميع  لدى  المفضلة  الوجبات  أكثر  من  أصبحت   التي 
لها. الناس  يجذب  الذي  اللذيذ  والطعم  الجميلة  بالرائحة  تتميز 

أين صنعت البيتزا أول مرة؟

CHICKEN PIZZA                                         ا الدجاج ز بي�ت
ا الدجاج مع خليط من األجبان |39 ز بي�ت

Chicken Pizza with assorted cheese|39

VEGETABLE PIZZA                                    ا الخضار ز بي�ت
وات وصلصة الطماطم |35 نباتية مع باقة من الخ�ز ا ال ز بي�ت ال

Vegetable Pizza with assorted vegetables and tomato sauce|35

PEPPERONI PIZZA                                    ي
و�ز ا الب�ب ز بي�ت

ة بالطريقة اإليطالية | 35 ي الشهية المح�ز
و�ز ا مع قطع الب�ب ز بي�ت

Made with a tasty pepperoni in an Italian style |35

CHEESE PIZZA                                            ا األجبان ز                  بي�ت
تا | 35 ا بتشكيلة أجبان المرغري ز بي�ت

Pizza with a variety of cheeses|35

LAHM BLAJEEN                                       ز لحم بالعج�ي
نا الخاصة |25 ل اللحم بتواب ز ب قطعة رقيقة من العج�ي

A thin piece of dough topped with meat and vegetables | 25

CHICKEN PIE WITH CHEESE                         ة دجاج بالجبنة     فط�ي
وات واألجبان |38 ائح الدجاج المشوي مع الخ�ز ة محشية ب�ش فط�ي

Grilled chicken, mushroom and mix cheese baked pie | 38

1240 CAL                                                                                                                           1240 سعرة

480 CAL                                                                                                                                480 سعرة

910 CAL                                                                                                                                910 سعرة

980 CAL                                                                                                                                980 سعرة

470 CAL                                                                                                                                470 سعرة

ا الخضار ن بي�ت
VEGETABLE PIZZA

ن لحم بالعج�ي
LAHM BLAJEEN

ة دجاج بالجبنة فط�ي
CHICKEN PIE WITH CHEESE

990 CAL                                                                                                                                990 سعرة
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يا حـال فيك الحـال زايـد حاله

الحـلويـات
DESSERTS

كـل يوم تظـهر بشي جديد

الحلويات

SAFFRON CAKE                   كيكة الزعفران
ة مع صوص الزعفران|42 ز كيكة الزعفران المم�ي

Saffron Cake with Saffron Sauce|42

BROWNIES                                        ز براون�ي
ا هـ ـ ـ ي ـ  إل

ً
ا ـ ـ ـ ـ اف ضـ ـ ـ ـ ـ رة م ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ه ـ شـ ـ ـ ـ ـ ة ال ـ ـ ـ ي ـ كـ ـ ـ ري ـ ـ ـ وى األم ـ ـ ـ حل ـ ـ ـ ـ  ال

قية |39 اللمسة ال�ش
The famous American delicious dessert 
with charming oriental touch|39

FONDUE                            فوندو الشوكالته    
ه بحشوة الشوكالته الذائبة |38 ـ وكالت يكة الشـ  كـ

Chocolate cake stuffed with melted Cocolate|38

SAN SEBASTIAN                 سان سباستيان  
ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق ـ ـ ري طـ ـ ـ ـ ى ال ـ ـ ل ـ ـ ـ ذة عـ ـ ـ ـ ذي ـ ـ ـ ة ول ـ ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ن ـ ـ ـك غـ ـ ي ـ ـ ز كـ ـ ـ ي شـ ـ ـ  ت

ة | 49 اإلسبانية الشه�ي
The rich flavorful famous delicious spanish 
cheesecake | 49

كيكة الزعفران
SAFFRON CAKE

ز براون�ي
BROWNIES

860 CAL                                                                                               860 سعرة

620 CAL                                                                                               620 سعرة

850 CAL                                                                                               850 سعرة

سان سباستيان
SAN SEBASTIAN

720 CAL                                                                                               720 سعرة
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المشروبات

 SPANISH LATTE   21 سبانش التيه
PISTACHIO LATTE   27 بستاشيو التيه

CAPPUCCINO   17 كابتشينو
ARABIC COFFEE   28 قهوة عربية

ي التيه
COFFEE LATTE   17 كو�ن
يسو ESPRESSO     9 اس�ب

يسو دبل DOUBLE ESPRESSO   12 اس�ب
AMERICAN COFFEE    9 قهوة أمريكية

TURKISH COFFEE   12 قهوة تركية
FLAVORS TEA   11 شاي

BAYAZ COCKTIL |24  كوكتيل بياز
BLUEBERRY MOJITO |22 موهيتو توت

STRAWBERRY MOJITO |22 موهيتو فراولة
SAUDI COCKTAIL |22 سعودي كوكتيل

تقال ORANGE JUICE |20 عص�ي ال�ب
CARROT JUICE |20 عص�ي الجزر

POMEGRANATE JUICE |24 عص�ي الرمان
PINEAPPLE JUICE |22 عص�ي األناناناس

بالنعناع LEMON WITH MINT |20 ليمون 

DRINKS المشروبات

ي يات , الحبوب ال�ت يتيت , الق�ش ي يتم اعدادها هنا تحتوي أو قد تحتوي عىل هذه المكونات:  األسماك , الك�ب  ير�ب العلم بأن األطعمة ال�ت
مس , الكرفس ن ال�ت ي , المك�ات , لوب�ي

ا ,  الحليب , الفول السودا�ن ن , البيض , الخردل , بذور السمسم , فول الصوي  تحتوي مادة الجلوت�ي

بيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب  ال
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واإلقتراحات  للمالحظات 
الواتساب عبر  معنا  تواصل 
0114655400

220 سعرة
220 CAL                                                                                               

280 سعرة
280 CAL                                                                                               

260 سعرة
260 CAL                                                                                               

190 سعرة
190 CAL                                                                                               

135 سعرة
135 CAL                                                                                               

120 سعرة
120 CAL                                                                                               

100 سعرة
100 CAL                                                                                               

150 سعرة
150 CAL                                                                                               

150 سعرة
150 CAL                                                                                               

-

التالية التطبيقات  على  تجدنا 
Find us in this Apps


