
اختيارك ٢ من األطباق الرئيسية

Your choice of 2 main dishes

SAUDI NATIONAL DAY OFFER 92عرض اليوم الوطني ال٩٢ 

اختيارك من ٢ طبق رئيسي + ٢ طبق جانبي + ٢ مشروب غازي  

YOUR CHOICE OF 2 MAIN COURSES + 2 SIDE DISHES + 2 SOFT DRINKS

Only forفقط بـــ

SAR92
اختيارك ٢ من األطباق الجانبية

Your choice of 2 side dishes

اختيارك ٢ من المشروبات الغازية او الشاي المثلج

أضف ٢٩ ريال
للحصول على ٢ شوربة اليوم و ٢ سلطة

Your choice of 2 soft drink or Ice Tea

CRISPY CHICKEN SANDWICH | كرسبي تشيكن ساندويتش
صدر دجاج مقلي, يقدم مع الخس والطماطم, ومايونيز تشيبوتلي.

Chicken fried breast. Topped with chipotle mayonnaise.j

FISH AND CHIPS | فيش آند تشيبس
قطعتان من السمك المتبل المغطى بخلطة آوت باك الخاصة، مقلية.

Tender fried �sh Served with coleslaw, and tartar sauce.s

CRISPY CHICKEN TENDERS | كرسبي تشيكن تندرز
شرائح الدجاج المتبلة و المقلية.

Tender slices of chicken lightly breaded and deep fried until golden.l

Half ALICE SPRINGS CHICKEN QUESADILLA | نصف تشيكن كساديا
   خبز تورتيال مشوي محشو بقطع صدر الدجاج المشوية والخلطة الخاصة.
Tortilla stuffed with grilled chicken breast, and Outback special �ll.k

CHICKEN PARMESAN | تشيكن البارميزان
صدر الدجاج المقرمش مغطى بصلصلة مارينارا آوت باك الخاصة.

Fried chicken breast, topped with marinara sauce, Parmesan cheese.d

CHICKEN ON THE BARBIE | تشيكن أون ذا باربي
   صدر دجاج متبل ومشوي يقدم مع صلصلة باربكيو والخضار الطازجة.

Seasoned and grilled chicken breast served with BBQ sauce and fresh veggies.

STEAK AND SHRIMP SKEWERS |  أسياخ الستيك والروبيان
   شرائح من اللحم والروبيان المشويةذالمغطاة بصوص الزبدة و الليمون.

Grilled steak and shrimp skewers topped with lemon butter.s

باربكيو تشيكن آند بيف بيكون ساندويتش

   صدر دجاج مشوي مع بيكون بقري، جبنة سويسرية، وصوص باربيكيو.
Grilled chicken breast with beef bacon, Swiss cheese, lettuce, tomato and BBQ sauce.F

BBQ CHICKEN AND BEEF BACON SANDWICH

- Golden Potato Wedges 
- Chipotle Corn on the Cob
- Fresh Seasonal Veggies
- Garlic Mashed Potatoes
- Aussie Fries
- Loaded Baked Potato
- Rice Pilaf 

- بطاطس ودجز
- كوز ذرة بالتشيبوتلي

- خضروات موسمية طازجة
- بطاطس مهروسة بالثوم
- بطاطس أوسي المقلية

- بطاطس مشوية ومحشوة
- أرز البيالف

ADD 29 SAR 
To get 2 soups of the day and 2 salads

- Available from Sep 22,23, and 24 2022.
- Terms and conditions apply | This offer is not valid with any offer.
- All prices include VAT.

- متوفر في الفترة من ٢٢ و ٢٣ سبتمبر و ٢٤ ٢٠٢٢.
- تطبق الشروط وا�حكام | هذا العرض غير صالح مع أي عرض.

- جميع ا�سعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.


