
ر �ي ر�ج سلط�ة ال�ج
والثوم الطماطم  بصوص  ممزوجة  الطازجة  الجرجير   اوراق 

.ويعتليها الرمان وشرائح اللوز وجبنة الفيتا

صر �ي
 سلط�ة ال�ة

 اوراق الخس المقرمشة مخلوطة بصلصة السيزار الخاصة ويعلوها
قطع من الخبز المحمص وجبنة البارميزان

Rocca Salad 
Fresh and shiny Rocca tossed in garlic tomato sauce, 
topped with pomegranate, sliced almonds and feta cheese

Caesar Salad
crisp Iceberg lettuce tossed in our Caesar dressing. 
Topped with croutons and Parmesan cheese
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16SR

13SR
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Salad  
 السلط�ة

+966 13  831  1944

استمتع وخذ صورة في ميستري وشاركها على صفحتك وضع الهاشتاق #اكتشف _السر

 تماشيا مع دعم حكـــــومتنا الرشيدة للمواطنين، نحن في ميستري سنتحمل ضريبة القيمة  المضافة )5%( لكـــــــافة عمـــــــــــالئنا إلـــــــى نهاية 2018
Following the government support for the citizens, we at Mystery will bear the )5%( VAT to all our customers until the end of 2018

A Restaurant by

Kids Meals   ا�ة �ج  و�ج

س
�ة �ي ا�ج   �ن

ر ر�ج  Burger �ج

Najets 



ك  101  لو�ج
تعشق البرجر الكالسيكي... إذا هذا هو خيارك المنطقي

ر ك�ة س�ج
�ن اإ

 قطعة من اللحم الطازج متوجة بالجبن االمريكي المميز وقطع
 الهالبينو  الحارة وصوص ميستري وقطع الخس والطماطم

والبصل االبيض والخيار المخلل

دل روم ر�ي م�ش
 قطعة من اللحم الطازج متوجة بصوص المشروم البري والجبن

 االمريكي المميز والصوص الخاص وقطع الخس والطماطم والبصل
  .االبيض والخيار المخلل

ر ر�ج �ي �ج كرس�ج
 قطع من صدور الدجاج المغطاه بخبز البقصمات المقرمش
 متوجة بالجبن االمريكي المميز وتقدم مع الخس الطازج

وصوص سبشيل

    روول 
 قطع من الدجاج المشوي والجبنة ملفوفة بخبز التورتيال وتقدم

مع تغميسة االفكادو اليم

كر�ة م�ج س�ي ر�ي �ش
 الروبيان المقلي لمقرمش مع خيارك من السويت شيلي صوص او

الرانش صوص

 
لحم مضاعف وجبن مضاعف والباقي عليك ! اكتشف الطعم

م�ي
مطع

هذي اللي موصي عليها الدكتور!!

رن الم�ي
 قطعة من اللحم الطازج  عليها تاج موزريالاا

 
بطاطا مقرمشة وبطاطا حلوة وكل انواع المرح

�جن ع ال�ج صا�ج
أ
ا

أربع أصابع من جبنة الموزريال بالبقصمات محضرة بالمحل

 كلوو
 خيارك من قطع اللحم او الدجاج الطازج مطبوخة مع البصل

 والفلفل االخضر متوجة بالجبنة الذائبة والخس وصوص
ميستري اللذيذ

ل رن �ي �ج كرس�ج
 صدور الدجاج المغطاه بخبز البقصمات تقدم مع الخس

 المقرمش ومتوجة بالجبنة الفاخرة وفلفل الهالبينو وصوص
..ميستري اللذيذ

 خيارك من قطع اللحم او الدجاج الطازج مطبوخة مع البصل
  .ومتوجة بخلطة الفطر وتقدم مع الخس وصوص سبشيل

ن و�ج �ي
م�ج �ن ر�ي �ش

 روبيان مطبوخة مع البصل األخضر ومتوجة بالخس الطازج
وصوص شيلي رانش

Logic  101 
love classic burger,... then this is your choice.

Inspector
Juicy fresh beef patty served on a toasted bun topped 
with spice jalapeno our tasty mystery sauce, with 
American cheese, lettuce, tomato, onion and pickles.

Mushroom Riddle 
Juicy fresh beef patty served on a toasted bun 
topped with mushroom sauce and our special 
sauce, with American cheese, lettuce, tomato, 
onion and pickles.

Crispy Burger
Hand breaded chicken breast, topped with American 
cheese, served with special sauce and lettuce

Mystery Roll 
Spicy grilled chicken and cheese wrapped in flour 
tortilla served with, avocado lime dip

Shrimp Secret
Fried crispy shrimp with your choice of sweet chili 
sauce or ranch sauce.

Big Mystery
Double patty, Double Cheese.  The rest is on you! 
Discover the taste

m63mi 
Just what the doctor ordered!!

The Maze
Juicy fresh beef patty crowned with a loud of 
mozzerrla cheese

Mystify 
  loaded with all kind of fun

Mozzarella Sticks
four pieces of Mozzarella Sticks, prepared in house 

Clue 
Your choice of Sautee fresh beef or Chicken. mixed 
with onion and green pepper, topped with cheese 
sauce, served on a bed of lettuce with our tasty 
mystery sauce.

Crispy Puzzle
Hand breaded chicken breast on a bed of lettuce, 
topped with cheese sauce and spice jalapeno, served 
with our tasty mystery sauce

Special 
Your choice of Sautee fresh beef or Chicken mix with 
onion, topped with mushroom sauce, served on a bed 
of lettuce with our special sauce

Shrimp Fusion
backed shrimp mixed with green onion, on a bed of 
lettuce served with our tasty chili ranch.

Burgers ر ر�ج  ال�ج
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Signatures  
اص�ة اق �ن ط�ج

أ
 ا
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Appetizers   

meatChickenلحم دجاج

meatChickenلحم دجاج


