
 

بريقر واكرث

سباييس بافلو تشكن برجر 30
دجاج مقرمش ، صوص بافلو حار ، كول سلو

جبنة موزاريال ذائبة ، خبز قمح كامل

نوش جواك برجر 40
 بريقر الفاصوليا السوداء ، جواكامويل ، خس

طامطم ، بصل أحمر ، خبز بلون تركوازي

لودد بيوند برجر 45
  بريقر بياوند ، كريڤ صوص ،سوتيه البصل

مرشوم ، خس ،طامطم ، خبز قمح كامل

شيزى دوج  40
 هوت دوق بياوند، جنب الناتشو

سوتيه البصل ، ثوم ، خبز الربيتزل

شاورما كريڤنغز 35
جاك فروت ، ثوم مايونيز ، مخلل ، بطاطس

خس ، طامطم ، بصل أحمر ، خبز الصاج

تشكن و وافلز 40
دجاج مقرمش ، بسكويتات الوفل املقرمشة

رشاب القيقب، زبدة نباتية

كرسبي تشكن تندرز 25
رشائح الدجاج املقرمشة | 5 قطع

ماك تشيزى 25/35 صغري / كبري
املعكرونة وصلصة الجنب

مغطاة بشوريزو حار وهالبينو

أضف جنب
شيدر 5

موتزاريال ذائبة 3

بيتزا
 متوفرة عجينة القرنبيط الخالية من الغلوتني 5+

مارجريتا 40
موتزاريال ، صلصة طامطم ، ريحان

محبي اللحوم 45
جبنة موتزاريال ، صلصة طامطم ، تشوريزو حار

سجق مفتت ، هالبينو 

بيتزا خضار 45
 جبنة موتزاريال ، صلصة طامطم ، فلفل

 بصل أحمر ، طامطم ، فطر، زيتون اسود
هاالبينو ، اناناس 

بافلو تشكن رانش 45
 موتزاريال ، دجاج مقرمش ، رانش

بافلو صوص ، بصل أحمر
  

البيتزا الخاصة بك 38
موتزاريال ، صوص طامطم

أضف
طامطم | الهالبينو | أناناس | بصل أحمر

ريحان | زيتون اسود | فطر  3
| جبنة موتزاريال | سجق | تشوريزو حار

دجاج مقرمش   5

كلزون 55
دجاج ، شوريزو ، البصل ، هاالبينو

فليفلة ، جبنة موتزاريال ، بصل

سلطة
 

سلطة الكينوا 30
 رومني ، كينوا ، تشوريزو حار، الفاصوليا

السوداء ، ذرة الحلوة، أفوكادو ، طامطم
توفو كرميا ، صلصة الخل بالليمون 

سلطة سيزر 30
 اللفت ، الخس ، مرشوم ، أفوكادو

بارميزان اللوز، خبز محمص ،صلصة السيزر 

سلطة يونانية 25
خيار ، طامطم ، بصل ، فلفل ، زيتون أسود

جبنة فيتا باألعشاب ، صلصة األوريجانو

تحلية

كب كيك 20
فانيليا | شوكوالتة | ريد فيلفيت

اللوتس | كراميل

دونات مخبوزة 15
القرفة و السكر 

كوكيز 15
شوكوالتة | دبل شوكوالتة

براوين 15

ايس كريم
الفانيليا | شوكوال | الفراولة

سكوب / 2 سكوب 25/15

 إضافات 3+
كرمية مخفوقة

سربينكل الشوكوالتة
funfetti سربينكل

صوص ملح البحر بالكراميل
صوص الفراولة

صوص الشوكوالتة

 اطباق جانبية

بطاطس مقلية 15/20 صغري / كبري

إضافات  10+
جنب الناتشو ، تشوريزو حار
الهالبينو والتوفو الكرميا

  
شيبس وصلصة 15

إضافات
جنب الناتشو 5+

جواكامويل 10+

مرشوبات
موهيتو فراولة 20

فراولة ، ماء صودا ، نعناع ، ليمون

باشن فروت موهيتو 20
باشن فروت ،مياه غازية ، نعناع ،ليمون

عصري الليمون 15
ليمون، ماء، صبار، والجري

صودا الجنزبيل 15
الزنجبيل ، املاء، الصبار

 مياه ينابيع )جست واتر( 10

ميلك شيك
 

الفراولة 30
 حليب الشوفان ، فراولة ، آيس كريم فراولة

مغطاة بالكرمية املخفوقة 

الشوكوالتة 30
 حليب الشوفان ، كاكاو ، آيس كريم شوكوالتة

مغطى بكرمية مخفوقة

الكراميل 30
 حليب الشوفان ، ملح البحر بالكراميل ، آيس كريم

الفانيليا ، مغطاة بالكرمية املخفوقة

صوصات منزلية
كرييڤ                              نوش مايو

 سباييس بافلو          بييت كاتشب
كالسيك رانش

قد تحتوي جميع األطباق عىل آثار من الغلوتني واملكرسات. يرجى إبالغ النادل الخاص بك يف حالة الحساسية غلوتنيصويامكرسات
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