


الفشار ولحم البقر بيكون وبارميزان
بيف بايكن ساليدر

خبز طري ، زبدة ، توست ، صلصة باربيكيو و 60 جرام لحم بقري مقدد. 

كينغ فش تاكوس
تاكو جلد ، صلصة أيولي ، سمك ، أناناس مدخن وكزبرة

جوانح جامايكا
خمسة من الجوانح المتوسطة منزوعة العظم ،

مع بهارات الجاميكان مشوية وتقدم مع كريمة الليمون 

نيودلهي الدجاج المقلية
اربع قطع من فخد الدجاج المقلي تقدم الى جانب المخلل المحلي

بافالو وينغز
ربع قطع من الجوانح المغطاة في البافالو صوص

تقدم الى جانب الجبنة الزرقاء و المخلل المحلى

سيجار الخروف
كتف لحم ، سبرينج رول ، صلصة أيولي و بهارات لحم

بريسكت سبرينغ رولز
٢سبرينغ رولز بريسكت مقلي تقدم مع باربكيو آيولي

ميت سميث سوسدج
بريسكت ، هالبينو ، جبنة وخردل باربيكيو على الجانب.

ناتشوز الجبنة و بريسكت
صحن مقبالت الشيف

اختيار الشيف من المقبالت األكثر مبيعا

تقدمة ميت سميث
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المقبالت

ناتشوز الجبنة و بريسكت
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بريسكت البقر المدخن
14 ساعة لحم بقرى مدخن ، يقدم مع صوص

باربيكيو وسلطة ميت سميث 

ضلع بقر مدخن 
ضلوع مدخنة مع صلصة الكركم تقدم مع المخلل

أضالع الغنم المشوية
ضلوع الغنم مدخنة، باربكيو جليز، سلو

قطع لحم الضأن المتبلة
ثالثة قطع لحم الضأن المتبلة والمشوية

تقدم مع صلصة الزبادي على الجانب

دجاج ناشفيل 
دجاج ناشفيل يقدم مع صلصة أالباما على الجانب

ضلع بقر مدخن
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ريباي 300 جرام واغيو
واغيو ريباي غرام300 يتم تقديم شرائح اللحم مع سلطة
أوراق خضراء مشكلة وخيارين من صلصات ميت سميث 

تندرلوين 300جرام واغيو
 لوين ايكون  300 غرام يتم تقديم شرائح اللحم مع سلطة

أوراق خضراء مشكلة وخيارين من صلصات ميت سميث

ستريبليون 300 جرام واغيو 
يتم تقديم شرائح اللحم مع سلطة أوراق خضراء مشكلة

وخيارين من صلصات ميت سميث"

توماهوك كرارا واجيو  1.2 كيلوغرام
تقدم مع أوراق سلطة خضراء ، خردل باربيكيو

وصلصة تشيميشوري

توماهوك كرارا واجيو  1.2 كيلوغرام
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كركند ساليدر
جراد البحر المشوي مع الطماطم الكرز المدخن

صلصة أيولي, يقدم في كعكة ناعمة يعلوها الثوم المعمر
مع البطاطا المقلية جانبًا 

تشيز برغر ميت سميث
لحم البقر واغيو مدخن بخبز بطاطا

يقدم مع بطاطا مقلية 

بيف بايكن دبل تشيز برغر
لحم البقر واغيو مدخن مع البيف بايكن

بخبز بطاطا يقدم مع بطاطا مقلية.

ساندويش دجاج المقلي
أفخاذ دجاج مقلية مملحة لمدة 12 ساعة

تقدم في خبز البطاطس مع صلصة الخردل

بريسكت ساندويش
بريسكت مدخن مع صوص باربيكيو

في خبز بطاطا يقدم مع بطاطا مقلية

غيرو لحم الغنم مع اللبن
كتف لحم خروف مطبوخ, ملفوف بخبزة البط

يقدم مع البطاطا المقلية 

بيف بايكن دبل تشيز برغر



طبق اللحوم لشخصين ٣٥٠ر.ق.
"لحم بقر بريسكيت، أضالع لحم ضأن، دجاج ناشفيل،

ساليدر لحم بقري مقدد، سجق لحم، سيجار لحم،

دجاج نيودلهي مقلي"

طبق اللحوم الممّيز لشخصين ٥٩٠ر.ق.
"ساليدر لحم بقري مقدد، سمك تاكو، سيجار ضأن، دجاج جامايكي،

بريسكت سبرينج رولز، لحم بقري، واغيو ستريبلوين،

 أضالع لحم الضأن"

طبق اللحوم الممّيز ( لـ 5 أشخاص ) ١٢٠٠ر.ق.
جامايكن دجاج, نقانق, سيجار الخروف, ضلع بقر مدخن,

توماهوك كرارا واجيو(1.2 كيلوغرام),

أضالع الغنم المشوية و بريسكت سبرينغ رول

350QAR - 2pax

590QAR - 2pax

1200QAR for 5 (additional 240 per pax)

أطباق اللحوم تقدم مع المخّلل و خبز الذرة

طبق اللحوم الممّيز 



تشيز مع توم و خبز
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بطاطس مقلية مع ساوثرن سبايس
بطاطس مقلية تقدم مع خلطة توابل

بطاطس بيوريه

سلطة ميت سمث
ملفوف أبيض و أحمر، جزر و صلصة المايبل مع خردل  

سلطة جبن الكرنب والماعز
الكرنب، صلصة الخردل القيقب، جبن الماعز واللوز المحمص

bbq ذرة مشوية مع
ذرة مغطاة بزبدة كريول وبصل أخضر

خبز الذرة مع الزبدة و العسل
خبز ذرة مغطى بالعسل يقدم مع زبدة مدخنة

تشيز مع توم و خبز
جبنة شيدر، زبدة مدخنة، بابريكا، اوريجانو مجفف و زعتر

فرايد ماك و تشيز
جبنة شيدر، بافلو موتزاريال، مكرونة و صوص أبيض

KALE & GOAT CHEESE SALAD



تارت تاتين وفانيليا آيس كريم
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تشيز كايك كورد باليمون
جبنة الكريمة مع الليمون الرائب 

تارت سمورز
تارت الشوكوالتة مع ديجستيف

والمارشملو المحروق 

تارت تاتين وفانيليا آيس كريم
تارت تاتين التمر والتين وفانيليا آيس كريم
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تشيز كايك كورد باليمون
جبنة الكريمة مع الليمون الرائب 

تارت سمورز
تارت الشوكوالتة مع ديجستيف

والمارشملو المحروق 



Soft drinks QR
PEPSI 12

DIET PEPSI 12

7UP 12

DIET 7UP 12

MIRINDA 12

Fresh juices
FRESH CARROTS JUICE 22

FRESH ORANGE JUICE 22

FRESH APPLE JUICE 22

FRESH POMEGRANATE JUICE 22

FRESH PINEAPPLE JUICE 22

FRESH STRAWBERRY JUICE 22

Water
SIRMA STILL WATER BIG 20

SIRMA STILL SMALL 10

S. PELLEGRINO SPARKLING 
WATER SMALL (500ML)

15

S. PELLIGRINO SPARKLING WATER 
BIG (750ML)

22

TONIC WATER 24

COLD BEVERAGES
& MOCKTAILS

FIZZY TEA 25

ROCKMELON PUNCH 28

APPLE PIE 30

SOUR GRAPES 28

MIXED BERRIES 32

ICED AMERICANO 23

SOUTHERN ICED TEA 25

Hot beverages

ESPRESSO 20

CAPPUCINO 23

CAFÉ LATTE 23

AMERICANO 20

RED TEA 18

MINTED TEA 18

١٢

١٢

١٢

١٢

١٢

٢٢

٢٢

٢٢

٢٢

٢٢

٢٢

٢٠

١٠

٥٠٠١٥

٧٥٠٢٢

٢٤

المشروبات الباردة
والموكتيالت

شــاي مثلــج جنوبــي
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DRINKSالمشروبات


