افخم تجربة سينامئية يف العامل

أفخم تجربة
سينمائية في العالم

أطباق الدجاج
ساليدر الدجاج

مع دجاج بالبقسماط وخس ايسبرغ
وطماطم وبصل ومخلل وصوص
الرانش ويقدم مع البطاطس المحمرة

ساموسة

ساموسة

مع مساال دجاج وبطاطس فادالو

أصابع الدجاج

48

45
45

دجاج بالبقسماط يقدم مع صوص
البري بري وصوص الرانش والبطاطس
المحمرة

سلطة القيصر بالدجاج

خس مقرمش وصوص القيصر مع
الدجاج واللحم المقدد وجبنة البارميزان
والخبز المقرمش

38

أطباق بحرية
سمك وبطاطس مقلية

ديناميت روبيان

مع سمك القد الفاخر في عجينة
مقرمشة مع صلصة التارتار وليمون
مشوي مع البطاطس المحمرة

ديناميت روبيان

روبيان مقلي مقرمش ومغلف
في صلصة المايونيز الحارة

كاالماري مقلي

مع صلصة التارتار والليمون المشوي

70

55

50

أطباق السينما الخفيفة
كلوب ساندويش

لحم مقدد ،دجاج مشوي ،بيض مقلي،
طماطم وخس ايسبرغ

راب القيصر بالدجاج

مع دجاج بالبقسماط وخس ايسبرغ
وخيار وطماطم وصوص القيصر في
خبز التورتيا

هوت دوج شيكاغو

45
45

ناتشوز مشكلة

ذرة على البخار

مع اختيارك من ملح مالدون وعصير
الليمون والزبدة ورقائق الفلفل الحار
والفلفل الطازج

ادامامي على البخار

45

بطاطس الودجز الحارة

كبة لحم الغنم وسمبوسك اللحم
وحلوم مقلي وزيتون .تقدم مع الطحينة
والمايونيز والتزاتزيكي وصوص الثوم

فشار

(كراميل ،ملح ،جبن)

45

28

 M&M’sزبدة الفول
السوداني
 M&M’sشكوالته الفول
السوداني XL
 M&M’sالفول السوداني XL

32

مع اختيارك من ملح مالدون وعصير
الليمون ورقائق الفلفل الحار والزبدة
وصلصة الفلفل الحار الحلوة والفلفل
الطازج

مسحب وصوص الجبن
مع لحم بقري
ّ
والهالبينو والقشدة الحامضة ،مغطاة
بالثوم المفروم الطازج

مع تشيلي اللحم كونكارني
المكسيكي وصوص الجبن والهالبينو
الطازج والقشدة الحامضة ،مغطاة
بالناتشوز المفتتة الحارة

مقبالت ساخنة

نقانق هوت دوج لحم البقر أو
دجاج صغيرة مع البصل المكرمل
والكاتشب والخردل والمايونيز

تقدم مع صلصاتنا الخاصة :الجبن
وصلصة الطماطم وتشيلي اللحم
كونكارني المكسيكي وصلصة
غواكامولي

الناشوز المحشوة اللذيذة

 M&M’sاللوز
 M&M’sبندق القهوة
 M&M’sبندق الفراولة

45

 XLمالتيزرز

50

50
الناتشوزالمحشوة اللذيذة

22
25
25
25
25
25
25
25

هوت دوج شيكاغو

فطور طوال اليوم
راب الفطور

راب لحم العجل المقدد والبيض
المخفوق في خبز التورتيا المحمص
يقدم مع البطاطس المحمرة

وعاء األساي

كريمة األساي وجوز الهند مع الفواكه
الطازجة والجرانوال المقرمشة

جرانوال مع زبادي يوناني

زبادي يوناني سادة في وعاء مع الجرانوال
المغذية والتوت الطازج والعسل

35

38
38

الحلويات
تيراميسو

قشدة ماسكاربون ناعمة المذاق
وبسكوت منقوع في قهوة اسبريسو
قوية

سنداي الشوكوالتة مع البراونيز

35

35

مع آيس كريم فانيليا وصلصة
الشكوالته الدافئة

كريب

35

مع نوتيال الشوكوالته والموز

فرابيه فشار بالكاراميل

وعاء األساي

35

فرابيه بنكهة فشار القشدة
وفشار مقرمش بالكاراميل

تيراميسو

برغر لحم غنم

أطباق اللحم
شطائر لحم عجل مسحب

مع كرنب وبصل مقرمش في خبز بان
دي سال مطهو محليا

انجس تشيز برغر

50
45

مع خس ايسبرغ وطماطم وبصل ومخلل
مع البطاطس المحمرة
سلطة الحديقة

برغر كفتة لحم غنم

جرجير وحلوم مقلي وجبنة وطماطم
وشرائح البصل مع الطحينة ودبس
الرمان ويقدم مع البطاطس المحمرة

45

ماكوالت نباتية
تريو االرانسيني

45

طماطم وموتزاريال ،الفطر وسكامورزا،
بيستو وبافالو موتزاريال

مكرونة بيني بالصلصة
البيضاء

50

مشروم مع الصلصة البيضاء تقدم مع
الخبز المحمص بالثوم وجبنة البارميزان

سلطة الحديقة

35

خس مشكل مع أعشاب
صغيرة وطماطم كرزية وخيار مع
خل البلسمك

سلطة بافلو سيليجين

45

مع طماطم كرزية وصوص بيستو الريحان

البرجر الشهي

خبز متعدد الحبوب وخيار وطماطم وبصل
وخس بوسطن ومايونيز بالثوم ،يقدم
مع البطاطس المحمرة

55

مشروبات ساخنة

كابتشينو

اسبريسو
اميريكانو
كابتشينو
كافي التيه
شوكوال ساخنة
شاي مغربي
تشكيلة من شاي ريفوليشن

15
15
18
18
20
20
15

سالش

25

توت بري
فرواله
فاكهة العاطفة

عصائر الفواكه طازجة

عصير برتقال طازج

20

برتقال طازج
ليمون طازج ونعناع

مياه
افيان
بادوا فوارة
اكوفينا

11
16
7

مشروبات
مخفوقات الحليب

موكتيالت فوارة
توت بالتينيوم

45

توت بري اسود ,توت بيري ،توت
العليق ،عصير ليمون وشراب فوار غير
كحولي

باشيوناتو

فاكهة العاطفة الطازجة والليمون
مع اضافة شراب فوار غير كحولي

نبيذ هيجو االبيض الخالي
من الكحول

40

40

توت بالتينيوم

موكتيالت الفواكه
موخيتو البشيون فروت
و الطماطم

فريسكا كركديه التفاح األخضر

18

40

40

تفاح ،كركديه ،ليمون ،توت بري وصودا

التوت البري

أناناس طازج ،برتقال ،توت بري ،كرز
وليمون مع مشروب زنجبيل

بيبيسي
دايت بيبسي
ميرندا
سيفن اب
ماونتن ديو

40
مارغريتا

موكتيالت كالسيكية

شاي مثلج
توت روبرو روبوس
ليمون روبرو روبوس
خوخ روبرو روبوس
شاي ليبتون ليمون
شاي ليبتون خوخ

فانيليا
موز
شوكوالتة
فراولة
أوريو

فاكهة العاطفة ،الطماطم الكرزيه
ممزوجة بالنعناع والليمون والصودا

مزيج منعش من الليمون والنعناع
والبيلسان مع إضافة نبيذ أبيض غير
كحولي وصودا

مشروبات

35

22
22
22
20
20

موخيتو

مشروب كالسيكي متوفر بنكهة
الليمون  /الليم والنعناع أو الفراولة

مارغريتا

مارغريتا مجمدة متوفرة بالطعم
الكالسيكي أو الفراولة

40

40

