
تشيز برجر زنـجــر 
شيحة من صدر الدجاج بالتتبيلة الخاصة  وشيحة من 

الجبن األميكي الكالسيكي والصوص الخاص والخضروات 
640سعرة حراية / 14يال 

تشيز برجر لحم 
شيحة من اللحم الفاخر رائع الطعم، وشيحة 

من الجبن األميكي الكالسيكي وصوص الشيف الخاص ، 
والخضار الطازج  560سعرة حرارية / 14يال 

جرب البرجر
Burger   ،يحتوي البرجر على القمح ، حبوب السمسم * 

 * قد يحتوي الصوص على البيض أو الخردل 

بالوصفة المطورة.! 

تشيز برجر دجاج 
شيحة من الدجاج المفروم والمحضر بالتتبيلة الخاصة 

وشيحة من الجبن األميكي الكالسيكي وصوص الشيف 
الخاص ، والخضار الطازج  590سعرة حرارية / 14يال 

Labaneh  لبنة

Potato  بطاطاZinger  زنجر

*تحتوي على القمح والحليب 

لبنة بالجبن
530سعرة حرارية / 10ريال 

 عش البلبل 
590سعرة حرارية / 12ريال 

 لبنة سادة 
330سعرة حرارية / 6.5ريال 

 لبنة باليتون 
332سعرة حرارية / 7.5ريال 

 لبنة بالزعتر 
331سعرة حرارية / 7.5ريال 

 لبنة بالعسل
360سعرة حرارية / 7.5ريال 

بطاطا لندن 
 175.79 سعرة حرارية / 9.5ريال 

بطاطا بومباي 
214.63 سعرة حرارية/9.5ريال 

فطيرة زنجر  
830 سعرة حرارية / 14.5ريال 

Cheese   تحتوي على القمح والبيض والحليب جبنة*

 جبنة السندباد 
أجود أنواع جبنة العكاوي 

بخلطة السندباد الخاصة والمميزة 
420سعرة حرارية / 7.5ريال 

 جبنة عكاوي 
360سعرة حرارية / 7.5ريال 

 جبنة بالزعتر  جبنة بالزعتر 
370سعرة حرارية / 8 ريال 

فطيرة حلوم بالخضار 
جبن الحلوم مع الخضار 

والجرجير الطازج 
480سعرة حرارية / 12ريال 

فطيرة جبنة تشيدر 
350سعرة حرارية / 7.5ريال 

جبنة مكسيكي جبنة مكسيكي 
450 سعرة حرارية / 8.5ريال 

فطيرة اليف 
الزعتر مع  الفيتا و الخضار الطازج 480سعرة حرارية / t7.5ريال 

 زعتر السندباد
محضرة من الزعتر االرد وخضار طازجة 400سعرة حرارية / 4.5ريال 

زعتر سادة 
محضرة من الزعتر االرد اللذيذ 380سعرة حرارية / 3.5ريال 

Zater  زعتر

فطيرة شكشوكة مع الجبنة 
شكشوكة أيام الطيبين وزودناها بالجبن 580سعرة حرارية / 7.5ريال 

سكرمبل جبن  
بيض سكرمبل بالجبن 123سعرة حرارية / 8.5ريال 

سكرمبل ايطا  
بيض سكرمبل الببرو 178.24 سعرة حرارية / 11.5ريال 

Egg  ض *تحتوي على القمح والبيض والحليب بي

فطيرة فالفل 
فالفل مع التوابل وخضروات طازجة والطحينية 

720سعرة حرارية / 9ريال 

فالفل باللبنة
فالفل مع التوابل وخضروات طازجة واللبنة 
والطحينية 830سعرة حرارية / 11.5ريال 

Falafel   فالفل بالفرن

*تحتوي على القمح والبيض 

فطيرة شاورما
فطيرة الشاورما الغنيةبمكوناتها وصوص 
رنش  690سعرة حرارية / 15.5ريال 

 * تحتوي على القمح 
 * يحتوي الصوص على البيض  

شاورما بوكس 
فطيرة شاورما مع بطاطس ودجز, 
وصوص حار ومخلل خيار وثومية 
 1100سعرة حرارية / 19.5ريال 

برجر شاورما *جديد* 
مليانة شاورما٫٫ مليانة سعادة٫٫ وشكلها زي البرجر 

490سعرة حرارية / 14ريال 

شاورما بالفرن
Shawarma

فطيرة حلوم بالخضار
جبن الحلوم مع الخضار 

والجرجير الطازج 
480سعرة حرارية / 12ريال 

فطيرة جبنة تشيدر
350سعرة حرارية / 7.5ريال 

جبنة مكسيكي 

فطيرة حلوم بالخضار 
جبن الحلوم مع الخضار 

والجرجير الطازج 
480سعرة حرارية / 12ريال 

فطيرة جبنة تشيدر 
350سعرة حرارية / 7.5ريال 

جبنة مكسيكي جبنة مكسيكي 
450 سعرة حرارية / 8.5ريال 

جبنة مكسيكي 
350سعرة حرارية / 8.5ريال 

جبنة مكسيكي 
450 سعرة حرارية / 8.5ريال 

شاورما بار بوكس 
لعشاق الشاورما: 

أربع فطائر شاورما دجاج 
2560سعرة حرارية 

/ 54ريال 

20 قطعة 
3 صوصات 

Pizza   بيـتـــزا

بيتزا الشاورما
بيتزا غنية بمكوناتها ابتداءً من الشاورما المحضرة 
من الدجاج المحلي اللذيذ٫ والصوص المحضر 
لدينا، واصابع البطاطس المقلية واجود انواع جبنة 

الموزاريال الغنية بطعمها ولونها وتماسكها 

صغيرة: 19.5ريال  - 785سعرة حرارية 
كبيرة: 37.5ريال  - 1570سعرة حرارية 

بيتزا الخضار
صغيرة: 14.5ريال - 555سعرة حرارية 
كبيرة: 26.5ريال -  1110سعرة حرارية 

بيتزا الزنجر
بيتزا غنية بمكوناتها ابتداءً من شرائح الزنجر الحار وحلقات 
الهالبينو و الصوص المحضر خصيصا لدينا واجود انواع جبنة 
الموزاريال الغنية بطعمها ولونها وتماسكها مع تشكيلة من 

الخضار الطازجة 
صغيرة: 17.5ريال -  735سعرة حرارية 
كبيرة: 32ريال - 1470سعرة حرارية 

بيتزا الببرو
صغيرة: 14.5ريال - 670سعرة حرارية 
كبيرة: 26.5ريال - 1340سعرة حرارية 

رقاق بطاطا بومباي 
540.63 سعرة حرارية / 16.5ريال 

رقاق مكس أجبان
900سعرة حرارية / 16.5ريال 

رقاق لندن 
501.79 سعرة حرارية / 18ريال 

رقاق الزنجر 
940سعرة حرارية / 21ريال 

رقاق الخضار 
410 سعرة حرارية / 14ريال 

رقاق بار 
بوكس 

تمتع بألذ تشكيلة رقاق، بكمية كبيرة 
لـ اللمّات والمناسبات: 

رقاق زنجر 940سعرة حرارية، 
رقاق خضار 410سعرة حرارية، رقاق مكس أجبان 900سعرة حرارية 

 / 49ريال 

18قطعة 
3صوصات 

سوبر بار بوكس 
تمتع بألذ تشكيلة معجنات، 

لـ اللمّات والمناسبات 
فالفل 550سعرة حرارية، شاورما 
640سعرة حرارية ، لبنة بالجبن 
610سعرة حرارية ، زنجر 830    
سعرة حرارية ، زعتر سندباد 660
سعرة حرارية ، بيتزا خضار 590
سعرة حرارية ، جبنة تشيدر 550
سعرة حرارية ، جبنة السندباد 630

سعرة حرارية / 86ريال 

برجبار بوكس 
تشكيلة  متنوعة من البرجر 
لـ اللمّات والمناسبات:  

دجاج 1180سعرة حرارية، 
لحم 1120سعرة حرارية، 
زنجر 1280سعرة حرارية، 
شاورما 980سعرة حرارية

+ 2 بطاطس كبير  500سعرة حرارية
89ريال 

8 حبات 
4صوصات 

تمتع بألذ تشكيلة رقاق، بكمية 
كبيرة 

لـ اللمّات والمناسبات: 
رقاق زنجر 940سعرة حرارية، 
رقاق خضار 410سعرة حرارية، 
رقاق مكس أجبان 900سعرة 

حرارية 
 / 49ريال ريال 

رقاق بار بوكس 

3صوصات 18قطعة 

ميني سوبر بار بوكس 
تشكيلة رائعة ولذيذة من 

األصناف الشهية: 
فالفل 550سعرة حرارية، 
شاورما 640سعرة حرارية، 

لبنة بالجبن 610سعرة حرارية، 
جبنة بالزعتر 430سعرة حرارية، 

45ريال ريال 

شاورما بار بوكس 
لعشاق الشاورما: 

أربع فطائر شاورما دجاج 
2560سعرة حرارية 

/ 54ريال 

20قطعة 
3صوصات 

صباحي بار بوكس 
مجموعة من األصناف اللذيذة: 
فطيرة حلوم 480سعرة حرارية 
فالفل 550سعرة حرارية، 

لبنة بالجبن 610سعرة حرارية، 
جبنة بالزعتر 430سعرة حرارية، 

45ريال 
20قطعة 
3صوصات 

Party Box   بارتي بوكس

4صوصات 40قطعة 

بـيـــتــــــزا كــــــب 
بوكس الضيافة األفضل 
ال تروح لحد ويدك فاضية. 
زنجر كب 970سعرة حرارية،  
شاورما كب 925سعرة حرارية،  
برجر كب لحم 954سعرة حرارية،  
بيبروني كب 960سعرة حرارية،  

4 صوصات  / 54 ريال ريال 

السندباد كـــب 
بوكس ياخذك برحلة حول العالم. 
لندن كــب 527.37 سعرة حرارية،  
بيروت كب 17.48سعرة حرارية،  
بومباي كب 643.08سعرة حرارية،  
مكسيكو كب 507.57سعرة حرارية،  

4 اضافات/ 54 ريال 

4صوصات 12قطعة 

4 اضافات 12قطعة 

3صوصات 20قطعة 

* يحتاج البالغون إ 2000 ســـعرة حراية  المتوـســط يوميـــاً ،وقد تختلـــف االحتياجات الفردية من الســـعرات الحراية من شخص آلخر  * البيانـــات التغذوية االضافية متاحة عنـــد الطلب  * تحتوي جميع المعجنات على القمح. / تحتوي بعض األصناف على البيض أو الحليب أو السمسم أو الخردل 

بطاطس ودجز
7.5يال 242س.ح 

بطاطس مقلية 
6.5يال 350س.ح 

مشروب غازي
9-3.5 يال 45س.ح/100مل 

ماء  
1.5 يال 

صوص األلف جيرة 
2.5 يال 124س.ح 

جبنة تشيدر السائلة 
2.5 يال 110س.ح 
مخلل خيار 
2.5 يال 4س.ح 

تحتوي بعض الصوصات على البيض والحليب والخردل 

عصائر كويز الطازجة ومن غير اضافات 
عصير برتقال / عصير تفاح / عصير تفاح ليمون 
عصير برتقال وجذور الشمندر / عصير برتقال جزر 

8.5 يال / 130س.ح 

صوص حار 
2.5 يال 117س.ح 
صوص الطحينية 
2.5 يال 155س.ح 

لبنة 
2.5 يال 114س.ح 

صوص ثومية 
2.5 يال 150س.ح 
صوص الشواء 
2.5 يال 77س.ح 
يتون أسود 
2.5 يال 46س.ح 

Side   طلبات جانبية


