
cheese & foul

يتم اضافة %14 قيمة الضريبة المضافة +

تشيز الفرز
CHEESE LOVERS

35.00
شيدر اصفر - شيدر احمر  - رومي فيتا

فيتا نابلس
FETA NABLUS

15.00
فيتا بالنعناع وزيت الزيتون

فول
FOUL

17.00
زبدة - زيت زيتون - اسكندراني

fresh juice

milk shakes
فيرجين موهيتو
Virgin mojito

24.00
 سبرايت - لمون - نعناع

فلوريدا
Florida

25.00
مانجو - جوافة - رومان

اوشينك
Oceanic

27.00
سبرايت - بلو كورواسو

بانا كوالدا
Pina colada

27.00
األناناس - لبن جوز الهند

B69 27.00
نسكافيه - لبن - كريم بورليه

شاك ڤانيليا أو شوكليت
Vanilla or chocolate shake

26.90

شاك مانجو أو فراولة
Mango or strawberries shake

26.90

شاك نوتيال
Nutella shake

39.00

شاك سينامون
cinnamon shake

26.90

شاك كيوي
Kiwi Shake

33.00

شاك بانانا
Banana Shake

26.90

اسبرسو
Espresso

(Dubble )
(Small )

18.00
15.00

 أمريكان كوفي
American Coffee

25.00

قهوة تركى بندق
Hazelnut Turkish coffee

17.00

شاي, أخضر ,فواكه
tea, grean tea, Fruit tea

12.00

كافيه التيه
Latte

25.00

قهوة تركى
Turkish coffee

13.00

نسكافيه
Nescafe

25.00

كابوتشينو
Cappuccino

25.00

قرفة باللبن
Cinnamon with milk

17.00

ينسون
Anise

17.00

ماكياتو
Macchiato

17.00

هوت شوكليت
Hot chocolate

21.00

كوالفاليڤور
Flavoured Sprite

20.00

ريد بول
Red Bull

34.90

سبرايت فاليڤور
Flavoured Sprite

20.00

فانتا تفاح- برتقال
Fanta Apple - Orange

12.90

بولد شعير
Bold barly

14.90

مياه فوارة
Sparkling water

14.90

كوال - سبرايت
Cola - Sprite

12.90

فراولة
strawberry

21.00

برتقال
Orange

24.00

موز باللبن
Banana wtih milk

25.00

جوافةباللبن
guava with milk

25.00

كيوي
Kiwi

30.90

يوسفي
Tangerine

25.00

مانجو
Mango

25.00

جوافة
Guava

21.00

رومان
Pomegranate

21.00

ليمون بالنعناع
Mint Lemon

15.00

مياه معدنية 7.00
Mineral Water (small)

011 2400 6000

010 2090 1199
064 3209 993

يتم اضافة %14 قيمة الضريبة المضافة +

BREAKFAsT

27.00

49.00

تشيستو
CHISTO

53.00
جريلد تشيكن مع الموزاريال والبستو

بيكو رول
PICO ROLL

45.00
 رول التورتيا محشو بأومليت البسطرمة

و مكس تشيز

فرايدي كلوب
FRIDAY CLUB

52.00
جريلد تشيكن - اسموكد بيف - شيدر

ليون
LYON

45.00
 فرينش توست محشو بالسموكد

تركي والشيدر

سان ستيفانو
SAN STEFANO

44.00
 رول تورتيا محشو بأومليت السجق و

مكس تشيز

ميلتي ويتش
MELTY WICH

40.00
 بسطرمة مع موزريال سايحة في العيش

الشامي

كالسيك صني سايد
CLASSIC SUNNY SIDE

بيض صني سايد يقدم مع التوست المحمص

كروك مدام
CROQUE MADAME

49.00

 شرائح التوست المحمص مع سموكد
 تركي وايت صوص - مكس تشيز - بيض

صني سايد

سجق اسكرامبلد
SCRAMBLED SOJOUK

37.00

بيض اسكرامبلد مع قطع السجق الشرقي

بسطرمة اسكرامبلد
SCRAMBLED PASTERMA

35.00

بيض اسكرامبلد مع شرائح البسطرمة

هيلثي كومبو
HEALTHY COMBO

38.00

فريش فروت - كوكيز شوفان - زبادي - عصير فريش

فالمز كومبو
FLAMES COMBO

53.00

 ميكسيكان هوت دوج - اسموكد بيف - اسموكد تركي
أومليت - توست

اورينتال كومبو
ORIENTAL COMBO

43.00

أومليت - فول - جبنة - زبادي - سالطة - عيش

كرواسون سموكد بيف
SMOKED BEEF CROISSANT

29.00

كرواسون سموكد تركي
SMOKED TURKEY CROISSANT

29.00

كرواسون شوكليت
CHOCOLATE CROISSANT

23.00

كرواسون شيدر
CHEDDAR CROISSANT

25.00

كرواسون سادة
CLASSIC CROISSANT

15.00

فارمر صني سايد
FARMER SUNNY SIDE
 يقدم على اسكليت مع بطاطس الروتردام بالسموكد

بيف و تشيز صوص

sandwiches OmELETTE

sunnyside

scrambled

croissant

أمريكان كومبو
AMERICAN COMBO

53.00

اسموكد بيف - فرنكفورتر - شيدر - زبدة - مربى
عسل - توست - شاي باللبن 

نيو مكسيكو أومليت
NEW MEXICO OMELETTE

43.00

أومليت مكسيكي مع تشيلي و مكس تشيز

سجق أومليت
OMELETTE SOJOUK

35.00

أومليت مع قطع السجق الشرقي

بسطرمة أومليت
OMELETTE PASTERMA

35.00

أومليت مع شرائح البسطرمة

تريو أومليت
TRIO OMELETTE

38.00

أومليت مع مكس تشيز

اسموكد بيف أومليت
OMELETTE SMOKED BEEF

35.00

أومليت مع اسموكد بيف

روتردام 18.00
ROTTERDAM

توست 5.00
TOAST

لحوم مدخنة  9.90
CUTS COLD

فرايز 17.00
FRISE

جبنة 9.90
CHEESE

أوهايو فرايز 27.00
OHAIO FRISE

موعد اإلفطار من الساعة 8 صباحا الى 12 ظهرا

عمارة رقم واحد (1) أرض المزادات خلف مستشفى
التأمين الصحي, الطريق الدائري, اإلسماعيلية

BUILDING NO.1 LAND AUCTIONS BEHIND
HEALTH INSURANCE HOSPITAL 

combo

hot drinks

soft drinks

CALL NOwCALL NOw



Extra side plates

sandwiches

beef

كساديا برجر
Quesadilla Burger 74.90
 برجر لحم- تورتيا- خضار مشوي- هالبينو- مكس

تشيز

تشيكن كساديا
Quesadilla Chicken 69.00

 صدور دجاج - تورتيا - خضار مشوي - هالبينو
مكس تشيز

كرانشي هوت دوج
Crunchy Hot Dog 44.90

شرائح الهوت دوج الكرانشي - تشيز صوص
و الخس

كرانشي فيش اند شريمب
Crunchy Fish and Shrimps 69.00

 قطع الجمبري والسمك مع جرجير وهالبينو
وشيدر

بيكاتا سبيناتشي
PICCATA SPINACHI 140.00

 شرائح البيكاتا البقري المشوية مغطاه
بصوص السبانخ الكريمي

جريلد بيف فيليه
CHAR GRILLED BEEF 
FILLET

140.00

 فيليه اللحم البقري المشوي مع اختيارك
من المشروم او ببر صوص

بطاطس بوريه
MASHED POTATO 12.00

باستا ريد صوص
PASTA RED SAUCE 26.90

خضار سوتيه
SAUTÉ VEGE 17.90

فيتوتشيني تشيز
FETTUCCINE CHEESE 26.90

باستا وايت صوص
PASTA WHITE SAUCE 26.90

أرز
RICE 10.00

تكساس تشيكن
TEXAS CHICKEN 89.90

 صدور الدجاج المشوية مغطاه بالمشروم ببر
صوص - اسموكد تركي - مكس تشيز

سي إم سي
C.M.C 84.90
  قطع الدجاج الكرانشي مغطاه بالبصل كرامياليزد

اسموكد بيف - مشروم - تشيز صوص

تشيكن سبيناتشي
CHICKEN SPINACHI 88.90

صدور الدجاج بصوص السبانخ الكريمي

تشيكن بارميزان
CHICKEN PARMESAN 82.00
 صدور الدجاج الكرانشي مغطاه بالمكس تشيز و
البارميزان, تقدم مع فيتوتشيني بالتشيز صوص

تشيكن جلوريا
CHICKEN GLORIA 99.90

صدور دجاج مع كريمي ليمون صوص
اسموكد بيف مغطاه بالجبنة 

جريلد تشيكن
GRILLED CHICKEN 70.00

صدور الدجاج المشوية

مكس بيكاتا
MIX PICATA 98.00

 قطعة بيف بيكاتا مع دجاج مشوي يقدم مع
مشروم أو ببر صوص

main cources

main cources

 براون تشيكن
BROWN CHICKEN 75.90

 صدور الدجاج المشوية مع اختيارك من
(مشروم أو بيبر صوص)

chicken

يتم اضافة %14 قيمة الضريبة المضافة +

soup

BURGER

شوربة جمبري
Shrimp Soup

44.90

شوربة اليوم
soup of the day

22.90

31.00 تشيكن ديفوالي
Creamy Chicken 

appetizer
تكس مكس
Tex Mix

49.90
مكسيكان مع  كرانشي   بطاطس 

هوت دوج و تشيز صوص و هالبينو

أوهايو فرايز
Ohaio Fries

27.00
مع تقدم  الكرانشي  الفرايز   أصابع 

تشيز صوص

سالد بار
Salad Bar

25.00

هاف مون
Half Moon

45.00

 قــطــع الـــتـــوســـت الـــكـــريـــســـبـــي
المدخن واللحم  بالدجاج   محشوة 

و الجبنة

نيو جيرسي
New Jersey

49.00

  بطاطس ويدج بالزبدة مع سجق
مكيسكان وتشيز صوص

كرسبي تورتيا
Crispy Tortilla

29.90
 شيبس تورتيا يقدم مع تشيز ,
صوص , سويت شيلي صوص

HEKORY BURGER
هيكوري برجر

برجر لحم مشوي مع اسموكد بيف و صوص الباربيكيو

61.90
150 gr

68.90
200gr

72.90
250 gr

LAVA BURGER
الڤا برجر

برجر لحم يقدم على خضار مشوي - جبنة كرانشي

CLASSIC BURGER
كالسيك برجر

 برجر لحم مشوي مع خس, طماطم فريش حلقات البصل
الفريش

62.90
150 gr

68.90
200gr

74.90
250 gr

NACHOS BURGER
ناتشوز برجر

 برجر اللحم المشوي مع شرائح الناتشوز الكرانشي و هيربز
توميتو مشروم و هالبينو و تشيز صوص

CHEESE BURGER
تشيز برجر

برجر لحم مشوي مع تشيز صوص

62.90
150 gr

69.90
200gr

74.90
250 gr

TANGO BURGER
تانجو برجر

 برجر اللحم المشوي مع مشروم - شيدر - بصل - فلفل
صوص التانجو

61.90
150 gr

74.90
150 gr

68.90
200gr

74.90
250 gr

CARAMELIZED BURGER
كرامياليزد برجر

برجر لحم مع البصل الكرامياليزد و المشروم و التشيز صوص

66.90
150 gr

69.90
200gr

76.90
250 gr

MOKO BURGER
موكو برجر

 برجر لحم مشوي و مغطى بصوص المشروم اللذيذ و
طبقة من الشيدر

79.90
200gr

CHILI CHILI BURGER
تشيلي تشيلي برجر

 برجر اللحم مع تشيلي بيف- بصل كرامياليزد فرايز
استيكس- هالبينو - تشيز صوص

76.90
200gr

DORITO BURGER
دوريتو برجر

 برجر لحم مشوي  ,خضار مشوي, موزاريلال اسموكد بيف
هالبينو, تشيز صوص, دوريتوس

69.90
200gr

Jucy Lucy
جوسي لوسي

تشيز برجر محشو بالجبن, مع المشروم

ميسي تشيكن رول
Messy Chicken Roll

58.90
كرانشي دجاج رول محشي بخلطة الجبن

المتبلة و الزبدة

جراتان تشيكن
Gratin Chicken

57.90
شرائح الدجاج المشوية - وايت صوص

بصل- فلفل- مشروم- مكس تشيز

تشيكن برجر
Chicken Burger

56.90
كرانشي تشيكن برجر باربيكيو صوص

اسموكد بيف
اسموكي أوسكار
Smoky Oscar 51.00

 دجاج كرانشي - مايونيز - خس - خيار
مخلل - اسموكد بيف - تشيز صوص

بيكن تشيكن
Bacon Chicken 55.90

شرائح الدجاج المشوية - باربيكيو صوص
بصل- فلفل- مشروم - اسموكد بيف

chicken sandwiches

تشيز فرايز
Cheese Fries

25.00

فرنش فرايز
French Fries

17.00

كرانشي تشيز
Crunchy Cheese

39.00

قطع جبن كرانشي مع كريمي بازل دريسنج

يتم اضافة %14 قيمة الضريبة المضافة + يتم اضافة %14 قيمة الضريبة المضافة +

جريلد تشيكن
GRILLED CHICKEN 39.90

 صدر دجاج مشوي يقدم مع باستا ريد
أو وايت صوص

سيتي هوت دوج
CITY HOT DOG 39.90

كالسيك هوت دوج مع مايونيز

كاسبر تشيكن
CASPER CHICKEN 39.00

ستربس دجاج يقدم مع باستا
ريد او وايت صوص

كيتي
KITTY 39.00

 برجر لحم مشوي 120 جم يقدم مع باستا ريد
أو وايت صوص

تشيكن أند تشيز بوبس
CHICKEN & CHEESE
POPS

39.00

قطع الدجاج مع قطع الجبن المقرمش
يقدم مع فرايز 

كالسيك برجر ساندويتش
CLASSIC BURGER 
SANDWICH

41.90

 برجر لحم بتتبيلة االطفال الخاصة مع
مايونيز خس- طماطم

اسباجيتي جمبارو
SPAGHETTI GAMBERO 96.90

اسباجيتي مع جمبري

بنا تشيكن الفريدو
PENNE CHICKEN ALFREDO

باستا بقطع الدجاج و صوص االلفريدو
و المشروم

59.90

PAsTA

فيتوتشيني تشيكن بستو
FETTUCCINI CHICKEN PESTO 59.90

 باستا بصوص البستو الكريمي و قطع الدجاج

نجرسكو
NEGRESCO 65.00

باستا بشاميل بقطع الدجاج و المكس تشيز

فيتوتشيني تشيكن الفريدو
FETTUCCINI CHICKEN 
ALFREDO

59.90

باستا بقطع الدجاج و صوص االلفريدو
و المشروم

كاو بوي
COWBOY 65.00

 باستا بشاميل بالسجق الشرقي و
المكس تشيز

اسكليت اسباجيتي تشيكن
SKILLET SPAGHETTI 
WITH CHICKEN

59.00
 اسباجيتي بقطع الدجاج و الخضروات و الزيتون

 و الهالبينو مع الريد صوص

kids meals

شوكليت فادج
CHOCOLATE FUDGE

35.90

كيك الفادج مغطاه بصوص الشوكليت

مولتن شوكليت
CHOCOLATE MOLTEN CAKE

30.00

 كيك المولتن الدافئة, تقدم مع ايس
كريم فانيلال

مولتن لوتس
MOLTEN LOTUS

49.90

مولتن كراميل و وايت شوكليت و لوتس

لوزان
LOZAN

43.00

 كرانشي فرنش توست محشو
بالشيكوالتة و المكسرات - أيس كريم

تشيز كيك
CHEESE CAKE

39.90

 كرانشي فرنش توست محشو
بالشيكوالتة و المكسرات - أيس كريم

ليزي شوكليت
LAZY CHOCLATE

33.90

 مكس بسكويت و مكس مكسرات و
مكس شوكليت

سيتادل
CITADEL

43.00

طبقات كرانشي فرنش توست مع النوتيلال
و الموز و األيس كريم

سينابون
CINNABON

33.00

 رول السينابون مغطى بالصوص الخاص
 به مع اختيارك من الكراميل أو شوكليت

صوص

desserts

55.90
150 gr

63.90
200gr

69.90
250 gr

53.00
150 gr

59.90
200gr

62.90
250 gr

55.90
150 gr

61.90
200gr

67.90
250 gr

جميع الساندوتشات تقدم مع فرنش فرايز أو فرايد ويدجز


