
عــروض إفــطــار رمــضــان

يسري العرض من وقت اإلفطار حتى ٩ مساًء



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

(٦٠٢ س.ح)

يتضمن هذا العرض طبق رئيسي، تمر، قهوة سعودية، سمبوسة، شوربة، 
سلطة ،ماء، لبن، فيمتو أو مشروب غازي ، وآيس كريم.

 كرسبي تشيكن تندرز
خبز تورتيال مشوي محشو بقطع صدر الدجاج المشوية 

والفطر، البيكون البقري والجبنة الذائبة، يقدم مع صلصة 
الهني ماسترد. (٤٦٣ س.ح)

 تشيكن كساديا

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

 تشيكن أون ذا باربي

صدر دجاج مشوي على اللهب مغطى بالفطر السوتيه وشرائح 
البيكون البقري المقرمشة وجبن المونتري جاك والشيدر الذائبة 

وصلصة الهني ماسترد. يقدم مع األوسي فرايز (٨١٥ س.ح)

أليس سبرينجز تشيكن

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

طبق جانبي من اختيارك. (١٢٠١ س.ح)

 توسكان سموثرد تشيكن

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

  أوت باكر 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. (١٥٣٧ س.ح)

نيد كيلي برجر

صدر دجاج مقلي (بانية). يقدم مع الخس والطماطم. ومايونيز 
تشيبوتلي يقدم مع األوسي فرايز. (١٥٥٣ س.ح) 

كرسبي تشيكن ساندويتش

ر�ل٨٨

توومبا باستا
روبيان مشوي، فطر، وجبنة البارميزان مع باستا الفيتوتشيني وصوص الطماطم بالكريمية الخفيفة. (١٥١٩ س.ح)

فيش آند تشيبس
قطعتان من السمك المتبل المغطى بخلطة آوت باك الخاصة، مقلية، تقدم مع أوسي فرايز، سلطة كولسلو وصوص التارتار. (٤٥٩ س.ح)



Lorem ipsum

نـمتـىن لكـم إفـطارًا سـعـيـدًا

يتضمن هذا العرض طبق رئيسي، تمر، قهوة سعودية، سمبوسة، شوربة، 
سلطة ،ماء، لبن، فيمتو أو مشروب غازي ، وآيس كريم.

ر�ل١١٨

شريحة ستيك سيرلوين متبلة، مشوية ومغطاة بروبيان سوتيه 
والفطر البري مع صلصلة كريمة الطماطم، تقدم مع طبق 

جانبي. (١٠٩٣ س.ح)

 توومبا توبد سيرلوين
آسياخ اللحم المشوية مع البصل اآلحمر، الفلفل الرومي، الفطر 

والطماطم مقدمة على أرز بيالف المحضر على طريقتنا ومغطاة 
بصوص الديمي جليز اآلخضر. (٨١٥ س.ح)

أسياخ ستيك واآلوسي

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
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

ستيك سيرلرين المميز مع تتبيلة البهارات. ٢٥٥ جرام (١٢١١ س.ح)

أوت باك سبشال
سلمون فيليه متبل ومشوي يقدم مع الخضار الموسمية 

الطازجة. (٧٥٤ س.ح)

السلمون المشوي

اإلضافات الجانبية
أضف أحد الخيارات التالية ب ١٥ ريال 

صدر دجاج مشوي (٦٥٢ كال)
روبيان مشوي (٤٣ كال)

٣ صوصات فلفل اسود (٤٥ س..ح) – فطر (٣٥ س.ح) – ديمي جالس (٢٩ س.ح) 



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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مسببات الحساسية

السمك القشريات المكسرات الحليب الكرفس الحبوب البيض الفطر الخردل

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

- قرطبة بالزا، شارع سعيد بن زيد (حي قرطبة).
- واجهة الرياض، شارع المطار.

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

- الياسمين مول، شارع األجاويد. بوابة ٤. 
- برج ادساس، طريق الملك. مقابل دوار علوم البحار.

الـجبـيـل
- كورنيش الفناتير، شارع الفناتير

اكثر من ٩٥٠ فرع في العالم في اكثر من ١٥ دولة حول العالم  

ONLINE MENU

إكتشف عروض السحور


