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بلوِمن أونيون ®بلوِمن بيكل فرايز

المقبالت

كرسبي تشيكن بايتس
دجاج مقطع يدويًا مغلف بخليط الدقيق مقلي سريعا، يقدم مع صوص نيو أورلينز الحار. ٤٩ ريال (٩٥٠ س.ح) 

بلوِمن أونيون
وصفة أصلية من توقيع أوت باك مؤلفة من البصل المقطع يدويًا المقلي والمقدم مع صوص بلوم 

الحار الخاص بنا. ٦٢ ريال (٨٥٠ س.ح)

ستيك هاوس ماك ان تشيز بايتس
كرات المكاروني مقلية و مليئة بأجبان أسياجو و موزاريال و بارميزان. تقدم مع صلصة الرانش الكريمي. 

٤٤ ريال (١٤٦٠ س.ح) 

باربكيو تشيكن تشيز فرايز
بطاطا أوسي مع الجبنة الذائبة و صوص الجبن الخاص مغطاة بقطع دجاج الباربيكيو مع لحم البيكون 

البقري  و بصل أخضر. تقدم مع صوص الباربكيو هني ماسترد الحار. ٥٩ ريال (١٢٥٥ س.ح)

كرسبي كاالماري
قطع الكاالماري المتبل, مغلف بخليط الدقيق مقلي و مقرمش و يقدم مع صوص المارينارا.

٥٣ ريال (٥٧٣ س.ح) 

كوكابورا وينجز
أجنحة الدجاج في مزيج لذيذ من التوابل السرية مع صوص البلو تشيز والكرفس. يمكنك اختيار درجة 

الحرارة المناسبة: خفيف الحرارة، متوسط الحرارة، او حار جدًا.
الحجم الصغير ٤٧ ريال (٥٢٠ س.ح) - الحجم الكبير ٦٩ ريال (٩٨٠ س.ح) 

أليس سبرينجز تشيكن كسايا
خبز تورتيال محمص محشو بقطع صدر الدجاج المشوي والفطر على البخار والبيكون البقري والجبنة 

الذائبة. يقدم مع صوص الهني ماسترد. الحجم الصغير ٤٦ ريال (٧٧٤ س.ح) - الحجم الكبير ٦٩ ريال (١٣٤٦ س.ح) 

كرسبي فولكانو شريمب
تلذذ بطعم الروبيان المقرمش المغطى بصوص الثوم والسيراتشا الحار والمزين بحلقات البصل األخصر.  

٦٢ ريال (٧١٠ س.ح) 

أوسي تشيز فرايز
أصابع البطاطس المقلية بجبنة المونتري جاك والشيدر الذائبة وقطع البيكون البقري الطارج. ُتقدم 

مع صوص الرانش الحار. الحجم الصغير ٤١ ريال (٧٧٣ س.ح) - الحجم الكبير ٤٩ ريال (١٣٤٩ س.ح) 

بلوِمن بيكل فرايز
بطاطا مقلية تعلوها قطع بلوِمن أونيون المقرمشة والمخل المقلي. تقدم مزينة بصوص الفلفل الحار 

الحلو وصوص الرانش الكريمي. ٦٢ ريال (٩٥٠ س.ح)

منتج حارمنتج جديدمنتج موصى به



منتج حارمنتج جديدمنتج موصى به

كوكابورا وينجزستيك هاوس ماك ان تشيز بايتس

سلطة السيزرسلطة كريسبي بارميزان شريمب

سلطة أوسي تشيكن كوب
اختر الدجاج المشوي او المقرمش مع أوراق الخس الطازجة والبيض المسلوق المقطع والطماطم وقطع 

البيكون البقري وجبنة المونتيري جاك والشيدر والكروتون الطازجة. تقدم مع صوص من اختيارك. ٦١ ريال (٩٨٧ س.ح)  

شورباتنا المميزة
شوربة اليوم

الحجم الصغير ٢٦ ريال (٢٧٤ س.ح) - الحجم الكبير ٣١ ريال (٣١٣ س.ح) 

سلطة كريسبي بارميزان شريمب
خس رومين طازج ممزوج  بصوص السيزر مع خل البلسميك مغطى بروبيان مقرمش مغموس بصوص 

الفلفل الحار األسيوي والطماطم الطازجة وجبنة البارميزان. ٦٣ ريال (٧٢٠س.ح)  

سلطة تشوبد باربكيو
دجاج مشوي مع الخس المشكل وحبيبات الذرة المشوية و لحم بيكون البقري وبصل أحمر وطماطم 

مع رقائق التورتيال. مغطاة بصوص الرانش الباربيكيو ومزين بصوص الباربيكيو الخاص. ٥٨ ريال (٥٣٠س.ح)  

سلطة الستيك ويدج
شرائح ستيك طرية مع الخس المقرمش الطازج والخس االيس بيرج الطازج بصوص البلوتشيز 
والطماطم والبصل األحمر وقطع البيكون البقري مزين بخل البلسمك جالذ الحلو. ٨٤ ريال (٦٨٩س.ح)  

سلطة السيزر
صحن السلطة المكون من الخس المقرمش والطماطم الطازجة مع اضافة صوص السزر مع اختيارك 

الحدى اإلضافات:
الدجاج المشوي ٥٩ ريال (١٢٠٦ س.ح)            الروبيان المشوي ٦٢ ريال (٦١٠ س.ح)  

السلطات والشوربة

اطباق السلطة الجانبية المميزة

سلطة هاوس

سلطة سيزر

سلطة الويدج

٢٨ ريال (٣١٣ س.ح) 

٢٨ ريال (٢٢٤ س.ح) 

٣١ ريال (٤٥٧ س.ح) 



الباستا

سلطة تشوبد باربكيو

نو رولز باستاتوومبا باستا

بيستو باستا

واالهاال سيتي باستا
بالبارميزان المبشور. البارميزان والخضروات الموسمية الطازجة، مغطاة  فيتوتشيني بصوص 

٦٩ ريال (١٢٥١ س.ح)  

توومبا باستا
روبيان مشوي، فطر، وجبنة البارميزان مع باستا الفيتوتشيني وصوص الطماطم بالكريمية الخفيفة.

٧٩ ريال (١٥١٩ س.ح)  

نو رولز باستا
باستا فيتوتشيني مع صوص جبنة البارميزان الكريمية. مغطاة باختيارك من: ٥٧ ريال (٩٦٥ س.ح)  

الدجاج المشوي ٧٦ ريال (١١٠٥ س.ح)            الروبيان المشوي ٧٩ ريال (٩١٥ س.ح)                    مزيج بين الخيارين ٧٩ ريال (١٢٤٥ س.ح)  

بيستو باستا
باستا فيتوتشيني مع صلصة البومودورو الطازجة وصلصة البيستو وجبنة البارميزان والريحان. مغطاة 

باختيارك من:
الدجاج المشوي ٧٦ ريال (١٢٠٦ س.ح)            الروبيان المشوي ٧٩ ريال (٣٠٨ س.ح)  

أِضف كوبًا من شوربة اليوم وإحدى سلطاتنا الجانبية الخاصة فقط بـ ٤٤ ريال
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أطباق الستيك المتميزة
أِضف كوبًا من شوربة اليوم وإحدى سلطاتنا الجانبية الخاصة فقط بـ ٤٤ ريال

اختر طبقك المفضل مع خيارين من الطلبات الجانبية الطازجة  

أوت باك سبشال
ستيك سيرلرين المميز مع تتبيلة البهارات. 

١٧٠ جرام ٩٨ ريال (٩٩٧ س.ح)            ٢٥٥ جرام ١١٩ ريال (١٢١١ س.ح)  

ريب آي

فيكتوريا فيليةذي بورتر هاوس

ذي بورتر هاوس
قطعتين من اللحم اللذيذ في قطعة واحدة، قطعة نيويورك ستيك اللذيذةالغنية بالدهون مع قطعة 

فيليه طرية. ٢١٤ ريال (١٦٣١ س.ح)

تشار جريل بون إن ريب آي
قطعة من ستيك الريب آي الشهية والغنية، التي تذوب عند مالمستها لنار الشواء.

٦٢٣ جرام ٢٤٨ ريال (١٢٩٨١ س.ح)

فيكتوريا فيلية
القطعة األكثر طراوة، لينة القوام وغنية بالنكهات.

١٩٨ جرام ١٥٦ ريال (١١١٧ س.ح)             ٢٥٥ جرام ١٦٧ ريال (١٢٢٣ س.ح)  

نيو يورك ستريب
قطعة سميكة من نيويورك ستيك الشهيرة متبلة بخلطة سرية من التوابل المميزة. يعد من أكثر أنواع 

الستيك الغني بالنكهات. ٣٤٠ جرام ١٥٦ ريال (١٤٦٧ س.ح)  

ريب آي
الشريحة المفضلة لمحبي الستيك. لذيذة وغنية بالدهون، تم تتبيلها وتحميصها بخلطة سرية من 

التوابل المميزة. ٣٤٠ جرام ١٦٦ ريال (١٥٢١ س.ح)  

منتج حارمنتج جديدمنتج موصى به



الطلبات الجانبية الطازجة

مؤشر حرارة طبخ الستيك

قليل الطهي  وسطها بارد وأحمر اللون

قليل الى متوسط الطهي  وسطها دافئ وأحمر اللون

متوسط الطهي  وسطها دافئ زهري 

متوسط الى مطهو تمامًا  وسطها دافئ بني مائل للزهري 

مطهو تمامًا  وسطها ساخن بني 

COOKED 
YOUR WAY

اإلضافات

صوص الفلفل األسود

صوص الفطر

صوص التوميا

جريلد شريمب أون دا باربي

قطعة من األضالع

قطعة من صدر الدجاج

بطاطس ودجز

كوز ذرة بالتشيبوتلي

خضروات موسمية طازجة

بطاطس مهروسة بالثوم

أرز البيالف

بطاطس أوسي المقلية

بطاطس مشوية ومحشوة

١٦ ريال (٢٢٣ س.ح) 

١٦ ريال (٢٤١ س.ح) 

٢٥ ريال (٤١٠ س.ح) 

٣٠ ريال (٣٢٠ س.ح) 

٤٣ ريال (٣٧٠ س.ح) 

٢١ ريال (٢٢١ س.ح) 

٢٠ ريال (٣٩٧ س.ح) 

٢٠ ريال (٥٥١ س.ح) 

٢٠ ريال (١٢٧ س.ح) 

٢٠ ريال (٣٧٧ س.ح) 

٢٠ ريال (٢٧٨ س.ح) 

٢٠ ريال (٣٢١ س.ح) 

٢٣ ريال (٢٨١ س.ح) 



أطباق السيزل ستيك المميزة

ستريب سيزل بليت
شريحة نيويورك ستيك الشهيرة تقدم على طبق مشتعل لدرجة ٢٥٠ مع الزبدة الذائبة لتستمع بطم 

كل لقمة. مغطاة بالهليون المشوي وإكليل الجبل الطازج و مزين بحلقات البصل المشوية و الطماطم 
المشوية. يقدم مع طبقين طازجين من اختيارك. ١٧٤ ريال (٢١١٠ س.ح)

ريب أي سيزل بليت
استمتع بالرائحة اللذيذة التي تمتع بها الزبدة المذهلة حيث تمتلئ برائحة ستيك ريب اي اللذيذة 

المغطاة بالهليون المشوي وإكليل الجبل الطارج. مزينه بحلقات البصل المشوية والطماطم المشوية. 
يقدم مع طبقين طازجين من اختيارك. ١٨٢ ريال (١١٣٦ س.ح)

أوت باك فاهيتا
اختيارك من الستيك مع الدجاج أو الروبيان المتبل والمشوي بخلطة أوت باك السرية. يقدم ساخنًا 

على طبقة من الفلفل والبصل على اإلسكليت المشتعل. مع الجبنة المشكلة والساور كريم بصوص 
البيكو دي جالو وخبز التورتيال. ٩٩ ريال (١١١٣ س.ح)

باربكيو بيف ريبس
اضالع بقرية شهية والمدخنة والمشوية الى حد كامل، ومغطاة بصوص الباربكيو. تقدم مع األوسي 

فرايز. ١٦٣ ريال (١٣٤١ س.ح)

توومبا توبد فيليه
شريحة فيلية متبلة ومشوية ومغطاة بالروبيان السوتية والفطر البري ومخلوطة بصوص الكريمة الحار 

األحمر نقدم مع طبقين جانبيين من األطباق الجانبية الطازة من اختيارك. ١٦٩ ريال (١٢٩١ س.ح)

ستريب سيزل بليت

توومبا توبد فيليهأوت باك فاهيتا

قطع مميزة ووجبات خاصة
أِضف كوبًا من شوربة اليوم وإحدى سلطاتنا الجانبية الخاصة فقط بـ ٤٤ ريال

منتج حارمنتج جديدمنتج موصى به



منتج حارمنتج جديدمنتج موصى به

أطباق الدجاج والمأكوالت البحرية
أِضف كوبًا من شوربة اليوم وإحدى سلطاتنا الجانبية الخاصة فقط بـ ٤٤ ريال

سلمون أون ذا جرينبارميزان-هيرب كرستد تشيكن

هارتز اوف جولد تشيكن
 دجاج مشوي مغطى بقلوب الخرشوف، طماطم مجففة، بصل أخضر وصلصة ليمون خفيفة يقدم مع 

الخضار الموسمية الطازجة. ٨٥ ريال (٧٥٤ س.ح)

سلمون أون ذا جرين 
سمك السلمون المتبل والمشوي على النار يوضع على طبقة من الجرجير الطازج ومغطاة بقشرة 

أعشاب و البارميزان. مزين بالطماطم والريحان والليمون. يقدم مع طبق جابني طازج. ١١٩ ريال (٨٩٧ س.ح)

السلمون المشوي
سلمون فيلية متبل ومشوي يقدم مع الخضار الطازجة. ١١٤ ريال (٨٦٩ س.ح)

فيش اند شيبس
سمك فيلية طري متبل ومقلي يقدم مع األوسي فرايز وصوص التارتار وسلطة الملفوف.

٦٢ ريال (٨٦٩ س.ح)

أليس سبرينجز تشيكن
صدر دجاج مشوي على اللهب مغطى بالفطر السوتيه وشرائح البيكون البقري المقرمشة وجبن 

المونتيري جاك والشيدر الذائبة صوص الهني ماسترد. ُيقدم مع أوسي فرايز. ٨٩ ريال (٩٩١ س.ح)

توسكان سموثرد تشيكن
صدر دجاج متبل مغطى بصوص كريمي غني ومزين بالطماطم المجففة والبيكون البقري والجبنة 

الذائبة. ُيقدم على طبقة من البطاطس المهروسة، والخضار الموسمية الطارجة. ٨٩ ريال (٩٨٧ س.ح)

كونتري فرايد تشيكن
دجاج طري مغلف بالبقسماط المقرمش، يقدم مقليًا مع صوص الفلفل األسود والكريمة والبطاطس 

المهروسة. ٨١ ريال (١٠١٩ س.ح)

تشيكن أون ذا باربي
صدر دجاج متبل ومشوي يقدم مع صوص الباربكيو والخضار الموسمية الطازجة.

 ٨٣ ريال (٥٤٢ س.ح)

بارميزان-هيرب كرستد تشيكن
 دجاج مشوي مغطى بقشرة من البارميزان واألعشاب. تقدم مع اختيارك من طبق جانبي طازج. 

 ٨٩ ريال (٦٧٣ س.ح)



الساندويشتات والبرجر

بلوِمن برجو
لحم برجر مغطى بقطع بلوِمن أونيون والجبنة األمريكية والخس والطماطم وصوص البلوم الخاص بنا، 

يقدم مع األوسي فرايز. ٦٧ ريال (١٢٢٩ س.ح)

بيف بيكون تشيز برجر
لحم برجر مغطى بالبيكون البقري والجبنة والمخلل والبصل والمايونيز والخس والطماطم، يقدم مع 

األوسي فرايز. ٦٤ ريال (١٥٢٣ س.ح)

كريسبي تشيكن ساندويتش
صدر دجاج مقلي (بانيه) ُيقدم مع الخس والطماطم وصوص تشيبوتلي، يقدم مع األوسي فرايز.

٥٧ ريال (١٢١٥ س.ح)

جريلد تشيكن آند سويس ساندويتش
صدر دجاج متبل ومشوي على اللهب مع الجبنة السويسرية الذائبة والبيكون البقري والخس 

والطماطم، يقدم على خبز محمص مع صوص الهني مسترد، يقدم مع األوسي فرايز. ٥٧ ريال (١١٣١ س.ح)

سبايسي فرايد تشيكن ساندويتش
صدر دجاج متبل بالبهارات الحارة، مقلي يقدم بالخبز المحمص والمايونيز ويعلوه زيت الفلفل الحار 

والمخلل، يقدم مع األوسي فرايز. ٥٨ ريال (١٤٦٢ س.ح)

ذي أوت باكر برجر
لحم برجر مع الخس والطماطم والبصل والمخلل والخردل، يقدم مع األوسي فرايز.

٥٩ ريال (١٦١١ س.ح)

أِضف كوبًا من شوربة اليوم وإحدى سلطاتنا الجانبية الخاصة فقط بـ ٤٤ ريال

بيف بيكون تشيز برجر

بلوِمن برجو

كريسبي تشيكن ساندويتش
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تشيزكيك
تشيزكيك على طريقة نيويورك مع اختيارك من صلصة توت العليق أو صلصة شوكوالتة الخاصة.

٣٧ ريال (٥١٥ س.ح)

الفا تشوكالت كيك
كعكة الشوكوالتة الغنية تقدم دافئة مع وسط منصهر من الشوكوالتة الداكنة.

٣٩ ريال (٥٢٠ س.ح)

تشوكلت تشيب آند بيكان كوكي سكيلت
شريحة عمالقة من الكوكي الشوكوالتة مقدمة على مقالة مغطاة بكرة آيس كريم الفانيال، 

وصوص الشوكوالتة الساخنة ونعناع طازج. ٣٢ ريال (٩٦٥ س.ح)

تشوكلت ثاندر فروم داون تو أندر
قطعة براوني غنية بجوز البيكان، مغطاة بآيس كريم الفانيال الغني ومزينة بصوص الشوكوالتة 

الدافئة الخاص بنا والشوكوالتة المبشورة والكريمة المخفوقة. ٤٩ ريال (١٢١٩ س.ح)

حلويات للمشاركة

تشيزكيك تشوكلت ثاندر فروم داون تو أندر

الفا تشوكالت كيك

منتج حارمنتج جديدمنتج موصى به



كوكتيالت خاصة

 

  

الموهيتو

   

   

  

   

  

   

  

 

  

 

 

 

  

٢٩ ريال (١٨٩ س.ح)

٢٩ ريال (٢٠١ س.ح)

٦٧ ريال (١٩٩ س.ح)

٣٠ ريال (٢٠١ س.ح)

٢٩ ريال (١٧٩ س.ح)

٣٠ ريال (١٩٧ س.ح)

٣٠ ريال (١٩٧ س.ح)

٣٠ ريال (١٨٧ س.ح)

٣٠ ريال (١٧٦ س.ح)

٣٠ ريال (١٦٧ س.ح)

٦٧ ريال (٢٠١ س.ح)

٣٠ ريال (١٩٩ س.ح)

٣٠ ريال (٢٠٣ س.ح)

موهيتو الكالسيك

مشروباتنا الخاصة

تشيري اليميد

ذا ستروبيري ُبل

بيتش ميلون بانش

موهيتو البلوبيري

موهيتو الكالسيك

موهيتو مانجو

موهيتو الفراولة

موهيتو التفاح

موهيتو فروزن بيري

موهيتو فروزن باشن فروت

فروزن وندرز

   

   

  

   

  

   

  

٣٠ ريال (٢٧٩ س.ح)

٣٠ ريال (١٦٢ س.ح)

٢٩ ريال (٢٤١ س.ح)

٢٩ ريال (٢١٩ س.ح)

٢٩ ريال (١٨٧ س.ح)

٢٩ ريال (٢٢٩ س.ح)

٢٩ ريال (٢٤١ س.ح)

أوريو كوكي ميلك شيك

سموذي البطيخ

باشن بييري فريز

مينت ليمونيد تشيلر

بيتش فروت تشيلير

سموذي الجزر والتفاح

سموذي المانجو بالنعناع

٣٠ ريال (٢٦٥ س.ح) سموذي الخيار والنعناع

حجم كبير للمشاركة

فروت بنش
حجم كبير للمشاركة

تشيري اليميد



مشروبات منعشة

  

 

  

 

  

  

 

ذا ستروبيري ُبل

سموذي الفواكة

عصائر

١٤ ريال (٢٠٩ س.ح) توت بيري

مشروبات غازية

١٨ ريال (٢٠٩ س.ح)

٢١ ريال (١٨٣ س.ح)

١٤ ريال (٢٠٤ س.ح) برتقال

١٤ ريال (٢٠٩ س.ح) تفاح

١٤ ريال (٢٧٢ س.ح) أناناس

١٤ ريال (٢١١ س.ح) مانجو

  

 

  

  

 

  

  

 

الشاي

١٢ ريال (٥ س.ح) الشاي الساخن

١٣ ريال (٢٧ س.ح) الشاي الساخن المنكهة

  

 

  

  

 

 

  

  

 

القهوة

١٣ ريال (١١ س.ح) إسبريسو

مياه

١٥ ريال ( ٠ س.ح)
١٩ ريال ( ٠ س.ح)

مياه معدنية

١٥ ريال (١٧ س.ح) دبل إسبريسو 

١٥ ريال (١٢٠ س.ح) كابتشينو

١٢ ريال (٥ س.ح) امريكانو 

١٤ ريال (١١٧ س.ح) الشوكوالتة الساخنة

  

 

  

١٨ ريال (١٨١ س.ح)

٢٢ ريال (٢١١ س.ح)

ليموناضة طازجة

٢٦ ريال (١١٩ س.ح) عصير برتقال طازج

ليموناضة منكهة
فراولة، خوخ، كرز

مشروبات غازية
امكانية إعادة التعبئة لكل المشروبات الغازية 

مشروبات غازية منكهة
فراولة، مانجو، كرز

١٤ ريال (٥٠ س.ح) بيرة خالية من الكحول
تفاح، ليمون، فراولة، أناناس، شعير

١٨ ريال (٣٥ س.ح) الشاي المثلج الطازح
امكانية إعادة التعبئة

٢١ ريال (٥٧ س.ح) الشاي المثلج المنكهة
فراول، خوخ، كرز

امكانية إعادة التعبئة

صغيرة

كبيرة

١٧ ريال ( ٠ س.ح)
٢١ ريال ( ٠ س.ح)

مياه غازية
صغيرة

كبيرة

 شاي اخضر، شاهي اخضر بالنعناع

 

موهيتو الفراولة



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

نحن نهتم  ٢٧٠٤٣  ٩٢٠٠  ٩٦٦+

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

من شخص آلخر
SA 05/2022 ©Outback Steakhouse International, L.P.

مسببات الحساسية

القشريات المكسرات الحليب الكرفس الحبوب السمكالبيض الفطر الخردل

فروعنا حول المملكة
الرياض

لوكاليزر مول، شارع األمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
هاتف: ١٣٠٥  ٥٠٢  ٥٥ ٦٦٩+ 

قرطبة بالزا، شارع سعيد بن زيد (حي قرطبة).
هاتف: ٥٧٦٣  ٥٠٢  ٥٥ ٦٦٩+ 

واجهة الرياض، شارع المطار.
هاتف: ٨٨٥٤  ٥٠٢  ٥٥ ٦٦٩+

تياترو مول، شارع األمير محمد بن عبد العزيز (التحلية).
هاتف: ٤٩٣٠  ٥٠٢  ٥٥ ٦٦٩+ 

 الياسمين مول، شارع األجاويد. بوابة ٤.
هاتف: ٥٦٤٩  ٥٠٢  ٥٥ ٦٦٩+ 

برج ادساس، طريق الملك. مقابل دوار علوم البحار.
هاتف: ٤٣٧٦  ٥٠٢  ٥٥ ٦٦٩+

جدة

الظهران مول، بوابة ١٠.
هاتف: ٧٦٥١  ٥٠٢  ٥٥ ٦٦٩+

الظهران

كورنيش الفناتير، شارع الفناتير
هاتف: ١٤٣٢  ٥٠٢  ٥٥ ٦٦٩+

الجبيل


