
يسري العرض من األحد إلى الخميس من ١١ صباحًا إلى ٦ مساًء

أفضل وجبات الغداء في المملكة العربية السعودية منذ عام 2010



مقبالت للمشاركة

بلوِمن بتيلز

كريسبي تشيكن بايتس

بلوِمن بكيل فرايز

أوسي تشيز فرايز

كرسبي فولكانو شريمب

كوكابورا وينجز 

(٨٥٠ كال) ٤٨ ريال

 (١٢٢٢ كال) ٤٩ ريال

  (٩٥٠ كال) ٦٢ ريال 

 (١٣٤٩ كال) ٤٩ ريال 

 (٧١٠ كال) ٦٢ ريال

صغير (٥٢٠ س.ح)  ٤٧ ريال - كبير (٩٨٠ س.ح)  ٦٩ ريال 



فاير جريلد سلمون ريسوتو

بريسكيت كومبو

السلمون المشوي

أسياخ الستيك والروبيان

جريلد كومبو 

توومبا توبد سيرلوين

سمك السلمون المشوي على طبقة من األرز المغطاة بنبات 
الكابر المقلي، الطماطم، وصوص الزبدة والليمون. 

(١٣٧٨ س.ح) 

األكثر مبيعًا

فاير جريلد سلمون ريسوتو

لحم بريسكيت المدخن مع أسياخ روبيان مشوية وصدر دجاج
مشوي مع صوص باربكيو آوت باك الخاص يقدم مع اختيارك من

طبق جانبي مميز. (١٢١١ س.ح) 

بريسكيت كومبو  

سلمون فيليه متبل ومشوي يقدم مع الخضار الموسمية
الطازجة. (٧٥٤ س.ح) 

السلمون المشوي

شرائح من اللحم والروبيان المشوية مع البصل األحمر، الفلفل
الرومي، الفطر و الطماطم المغطاة بصوص الزبدة و الليمون و

تقدم مع أرز بيالف المحضر على طريقتنا. (١٢١١ س.ح) 

أسياخ الستيك والروبيان

شريحة سيرليون متبله ومشوية تقدم مع سيخ الروبيان المشوي
وصدر الدجاج المشوي بصلصة باربكيو آوت باك الخاصة، يقدم

مع اختيارك من طبق جانبي مميز. (١١١٩ س.ح) 

جريلد كومبو 

شريحة ستيك سيرلوين متبله، مشوية ومغطاة بروبيان سوتيه و
الفطر البري مع صلصلة كريمة الطماطم، تقدم مع طبق جانبي. 

(١٠٩٣ س.ح)

توومبا توبد سيرلوين 

يتضمن هذا العرض خبز بوشمان الخاص، وكوب من شوربة اليوم، وسلطة غداء مع 
٨٩ ريالاختيارك من الشاي المثلج أو منتجات البيبسي   القابلة للتعبئة.

ميني تـشـوكـلـيـت 
ثـانـدر فـروم داون أنـدر
أضف ١٠ ريال فقط إلى عرض الغداء 

واحصل على ميني تشوكليت ثاندر 
فروم داون أندر

جميع اآلسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



يتضمن هذا العرض خبز بوشمان الخاص، وكوب من شوربة اليوم، وسلطة غداء مع 
٦٩ ريالاختيارك من الشاي المثلج أو منتجات البيبسي   القابلة للتعبئة.

 تشيكن جامبااليا

معكرونة بيستو

طبق جريلد سلمون

دجاج البارميزان 

توومبا تشيكن

توسكان سموثرد تشيكن 

طبق جامبااليا بالكاجون مع أرز بيالف المحضر على طريقتنا
مع سجق مدخن، وصلصة بومودورو، مغطاة بالدجاج المشوي،

الفلفل األحمر ممزوجة بالبطاطا الحلوة المقلية والبصل األخضر.
(١٢٢٤ س.ح)

تشيكن جامبااليا 

أرز بيالف المحضر على طريقتنا، خضار سوتيه و سلمون مشوي
مغطى بصوص الفلفل األسود، البصل األخضر و البطاطا الحلوة

المقرمشة. (٨٧١ س.ح)

طبق جريلد سلمون 

باستا فيتوتشيني مع صلصة البومودورو الطازجة وصلصة 
البيستو وجبنة البارميزان والريحان. مغطاة باختيارك من الدجاج 

المشوي أو السمك المقرمش. (دجاج ١٢٠٦ س.ح - سمك ١٢٧٦ س.ح) 

معكرونة بيستو

صدر الدجاج المقرمش مغطى بصلصلة مارينارا آوت باك الخاصة 
والجبنة السويسرية يقدم مع الفيتوتشيني والخضار الطازجة.

(١٢١١ س.ح) 

دجاج البارميزان 

دجاج مشوي مغطى بروبيان سوتيه و الفطر البري مع صلصلة
كريمة الطماطم، تقدم مع طبق جانبي. (٧٧٩ س.ح)

توومبا تشيكن

صدر دجاج متبل، مغطى بصلصة الكريمة الغنية وممزوجة
بالطماطم المجففه، البيكون البقري و الجبنة الذائبة يقدم مع

طبق جانبي من اختيارك. (١٢٠١ س.ح)

األكثر مبيعًاتوسكان سموثرد تشيكن 

ميني تـشـوكـلـيـت 
ثـانـدر فـروم داون أنـدر
أضف ١٠ ريال فقط إلى عرض الغداء 

واحصل على ميني تشوكليت ثاندر 
فروم داون أندر

جميع اآلسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



طبق جريلد تشيكن 

أوت باكر برجر 

تشيكن أون ذا باربي 

كرسبي تشيكن تندرز 

فيش آند تشيبس

 تشيكن كساديا 

أرز بيالف المحضر على طريقتنا، خضار سوتيه و دجاج مشوي
مغطى بصوص الفلفل األسود، البصل األخضر والبطاطا الحلوة

المقرمشة. (١٠٥٣ س.ح)

طبق جريلد تشيكن 

خبز تورتيال مشوي محشو بقطع صدر الدجاج المشوية والفطر ،
البيكون البقري والجبنة الذائبة، يقدم مع صلصة الهني ماسترد. 

(٤٦٣ س.ح) 

تشيكن كساديا 

لحم البرجر مغطى بالخس، الطماطم، البصل، المخلل والخردل،
يقدم مع األوسي فرايز. (١٦١١ س.ح)

أوت باكر برجر  

صدر دجاج متبل ومشوي يقدم مع صلصلة باربكيو والخضار
الموسمية الطازجة. (٥٤٢ س.ح) 

تشيكن أون ذا باربي 

شرائح الدجاج المتبلة و المقلية، تقدم مع اختيارك من صوص
(رانش، باربكيو، الهني مسترد أو بافلو)، يقدم مع األوسي فرايز. 

(٥٤٢ س.ح)

كرسبي تشيكن تندرز 

قطعتان من السمك المتبل المغطى بخلطة آوت باك الخاصة،
مقلية، تقدم مع أوسي فرايز، سلطة كولسلو وصوص التارتار.

(٤٥٩ س.ح) 

فيش آند تشيبس

األكثر مبيعًا

مشروم سوتيه و جبنة سويسرية مع لحم البرجر، مغطى بالخس، 
الطماطم، البصل و المخلل. يقدم مع أوسي فرايز. (٤٥٩ كال) 

مشروم سويس برجر

صدر دجاج مشوي مع بيكون بقري، جبنة سويسرية، خس، 
طماطم وصوص باربيكيو. تقدم مع أوسي فرايز. (٨٢٠ س.ح)

باربكيو تشيكن آند بيف بيكون 

يتضمن هذا العرض خبز بوشمان الخاص، وكوب من شوربة اليوم، وسلطة غداء مع 
٤٩ ريالاختيارك من الشاي المثلج أو منتجات البيبسي   القابلة للتعبئة.



مسببات الحساسية

جميع اآلسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة
يحتاج البالغون إلى 2000 سعرة حرارية في المتوسط   يومًيا ،وقد تختلف

احتياجات السعرات الحرارية من شخص آلخر.
العرض ال يسري في أيام العطالت.
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فروعنا حول المملكة

الرياض
لوكاليزر مول، شارع األمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية).

قرطبة بالزا، شارع سعيد بن زيد (حي قرطبة).

واجهة الرياض، شارع المطار.

تياترو مول، شارع األمير محمد بن عبد العزيز (التحلية). 

الياسمين مول، شارع األجاويد. بوابة ٤. 

برج ادساس، طريق الملك. مقابل دوار علوم البحار.

جدة

الظهران مول، بوابة ١٠.

الظهران

كورنيش الفناتير، شارع الفناتير

الجبيل

السمك القشريات المكسرات الحليب الكرفس الحبوب البيض الفطر الخردل

اكثر من ٩٥٠ فرع في العالم في اكثر من ٢٠ دولة حول العالم  


