
Now! for a limited time only
GOURMET BURGER!

The Smokehouse Burger
Topped with hickory sauce, lettuce, tomato, cheese, beef 
bacon, sweet sautéed onions and mayo. Served with 
Aussie Friesand and soft drink.
(1655 Cal) 49.00 SR

Swiss Onion Melt
Topped with caramelized onions and Swiss cheese, 
served on a toasted bun with lettuce, tomato, pickles and 
chive aioli.  Served with Aussie Friesand soft drink.
(1428 Cal)  49.00 SR

Avocado Burger
Burger topped with Monterey Jack and Cheddar cheese, 
beef bacon, avocado salad, tomato, lettuce, onion, pickles, 
and lemon aioli. Served with Aussie Fries and soft drink.
(1590 Cal)  49.00 SR

The Double Bunga
Double beef topped with BBQ sauce, cheese, lettuce, 
balsamic caramelized onions, tomato.  Served with 
Aussie Fries and soft drink.
(1851 Cal)  59.00 SR

Ned Kelly Burger
An Aussie take to the classic cheeseburger. Our seasoned and seared burger topped with balsamic caramelized onions 
and two layers of pepper cheese sauce on a toasted burger bun. Served with Aussie Fries and soft drink. (1537 Cal)  49.00 SR

 سموك هاوس برجر
لحم بقري مشوي مغطى بصلصة الهيكوري والخس 

والطماطم، والجبن ولحم البيكون البقري مع البصل 
المكرمل والمايونيز. تقدم مع األوسي فرايز و مشروب 

غازي. (١٦٥٥ س.ح)  ٤٩ ريال

نيد كيلي برجر
تشيز برجر الكالسيكي األسترالي. لحم برجر متبل مشوي ومـغطى بالبصل الـمكرمل بـالبلسمك وطـبقتين من صوص الـجبنـة 

الحارة على خـبـز الـبرجـر الـمحمـص. يـقـدم مـع األوسي فرايز و مشروب غازي. (١٥٣٧ س.ح)  ٤٩ ريال

سويس أونيون ميلت
برحر بقري مغطى بالبصل المكرمل وجبنة سويسرية تقدم 

في خبز محمص مع الخس والطماطم والمخلل و صلصة 
األيولي. تقدم مع األوسي فرايز و مشروب غازي. 

(١٤٢٨ س.ح)  ٤٩ ريال

أفوكادو برجر
لحم برجر مغطى بأجبان المونتيري جاك والشيدر والبيكون 

البيقري وسلطة األفوكادو والطماطم والخس والبصل 
والمخلل مع صوص ليمون األيولي. تقدم مع أاألوسي فرايز

و مشروب غازي. (١٥٩٠ س.ح)  ٤٩ ريال

 دبل بونقا 
طبقتين من اللحم البقري مغطى بصوص الباربيكيو 

والجبن والخس مع البصل الـمكرمل بـالبلسمك والطماطم. 
تقدم مع األوسي فرايز و مشروب غازي.

(١٨٥١ س.ح)  ٥٩ ريال



Outback Nachos
Crispy corn tortillas layered with a spicy corn infused chili.  Topped with cheese, jalapenos, fresh pico de gallo, sour 
cream and garnished with chopped green onions. (889 Cal)  42.00 SR

All Prices include VAT
Adults need an average of 2,000 calories per day and individual calorie needs may vary from person to person.
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WE CARE +966 9200 27043
FOOD ALLERGENS

Fish Crustacean Nuts Milk Celery Wheat Egg Mushroom Mustard

Bloomin Brisket Quesadilla
Flavorful quesadilla filled with our famous shredded smoked brisket, beef bacon, mixed cheese, tomatoes, and spicy 
firehouse BBQ sauce. Served with BBQ ranch dressing. (963 Cal)  55.00 SR

أوت باك ناتشوز
رقائق التورتيال المقرمشة مع طبقات من الفلفل الحار والذرة. مغطاة بالجبن الذائب مع الهالبينو و بيكو دي جالو الطازج، 

والكريمة الحامضة ومزينة بالبصل األخضر. (٨٨٩ س.ح)  ٤٢ ريال

بلومين برسكيت كيساديال
كاساديال لذيذة مليئة بلحم البريسكت المدخن ولحم البيكون البقري والجبن المشكل والطماطم وصلصة باربيكيو 

فايرهاوس الحارة. تقدم مع صوص الباربكيو رانش. (٩٦٣ س.ح)   ٥٥ ريال

جميع اآلسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة
يحتاج البالغون إلى 2000 سعرة حرارية في المتوسط   يومًيا ،وقد تختلف احتياجات السعرات الحرارية من شخص آلخر.
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+نـحـن نـهـتـم ٢٧٠٤٣  ٩٢٠٠  ٩٦٦

مسببات الحساسية

المكسرات األسماكالحليب القشريات الكرفس الحبوب البيض الفطرالخردل

Minted Watermelon Freeze
Fresh watermelon and mint leaves blended with citrus 
juices and a hint of lime for a frosty treat.
(237 Cal)  33.00 SR

Frozen Peach Mojito
The perfect blend of peach and fresh mint perfectly mixed 
to create an exotic blast of flavor.
(217 Cal)  33.00 SR

Peach Mojito
Peach puree muddled with fresh mint and limes and 
topped with 7up®
(207)  33.00 SR

 فروزن بيتش موهيتو
مزيج مثالي من الخوخ والنعناع الطازج ممزوج بشكل مثالي 

لخلق نكهة منعشة.
(٢٠٧ س.ح)  ٣٣ ريال

 منتيد واترميلون فريز 
عصير بطيخ طازج مع وأوراق النعناع الطازجة ممزوجة بعصائر 

الحمضيات ولمسة من الليمون للحصول على متعة ثلجية.
(٢١٧ س.ح)  ٣٣ ريال

بيتش موهيتومنتيد
خوخ مخلوط بالنعناع الطازج والليمون الحامض، مغطى 

بالصودا. 
(٢٣٧ س.ح)  ٣٣ ريال


