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(D) يحتوي على منتجات ألبان (G) يحتوي على غلوتين (H) خيار صحّي (N) يحتوي مكّسرات (S) يحتوي على قشرّيات بحرّية (V) نباتّي.
جميع األسعار المذكورة هي السعر الصافي متضّمنا ضريبة %5

األسعار ُعرضة للتغيير من دون إخطار ُمسبق

(D) يحتوي على منتجات ألبان (G) يحتوي على غلوتين (H) خيار صحّي (N) يحتوي مكّسرات (S) يحتوي على قشرّيات بحرّية (V) نباتّي.
جميع األسعار المذكورة هي السعر الصافي متضّمنا ضريبة %5

األسعار ُعرضة للتغيير من دون إخطار ُمسبق

(D/V/H) َسَلطة خضار متنّوعة
خضروات موسمّية متنّوعة مع الطماطم، وجبنة فيتا، وتتبيلة الليمون الحامض

(D/V) سلطة سيزر
خّس مع جبنة بارميزان، وأنشوفة، وكبر، ومكّعبات الخبز المحّمص

إضافة روبيان مشوّي
إضافة صدر دجاج

(V) سمبوسة بالخضار
مة مع صلصة النعناع سبموسة بالخضار ُمَقدَّ

(V) حلقات البصل
مة مع صلصة الفلفل الحلو حلقات البصل المقلّية ُمَقدَّ

(D/V) مقرمشات الهاالبينيو
مة مع صلصة الفلفل الحلو مقرمشات الهاالبينيو المحشّوة بالجبنة ُمَقدَّ

(D/V) لقمات الكاممبير
مة مع المايونيز بالنعناع لقمات جبنة الكاممبير ُمَقدَّ

(V) بطاطا حلوة مقلّية
مة مع صلصة المايونيز بالثوم بطاطا حلوة مقلّية ومقرمشة ُمَقدَّ

(S) الحّبار بالملح والفلفل
م مع صلصة الفلفل الحلو حّبار مقلّي ُمَقدَّ

(D/G) مقبالت ساخنة
مختارات من المقبالت العربية الساخنة تقدم مع الطحينة والثومية 

(D/V) مقالي ماساال
بطاطا مقلّية مقرمشة مع بهارات ماساال والمايونيز بالنعناع
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(D) برجر لحم البقر بالجبنة
برجر لحم البقر، مع شريحة من الجبنة، والخّس، والطماطم، والبصل، والمخّلل، والمايونيز، 

ورغيف بريوش والبطاطا المقلّية إلى جانبه

(D) برجر كفتة الغنم
م مع أوراق الروكا، وجبنة الحّلوم المشوّية، والطماطم، والبصل، والطحينة، ُيَقدَّ

ودبس الرّمان

(D/V) برجر نباتي
م مع  رغيف بحبوب متنّوعة، خيار، طماطم، بصل، خّس إفرنجي ومايونيز نباتي بالثوم ُيَقدَّ

البطاطا المقلّية

(D) بطاطا وافل المقلّية مع اللحم والجبنة
بطاطا مقلّية متعّرجة القطع، وصلصة تشيلي باللحم المفروم، وصلصة الجبنة، والكريمة 

الحامضة، مزّينة بالبصل األخضر المفروم

(D) ناتشوز باللحم والجبنة
رقائق ناتشوز، مع صلصة الجبنة، وصلصة التشيلي باللحم المفروم، والكريما الحامضة

(V) ُلفافة الفالفل
مة مع البطاطا المقلّية، والطحينة خّس، طماطم، ونعناع أخضر ُمَقدَّ

(D) معكرونة ألفريدو بيّني
مع الفطر والدجاج تعلوها طبقة من جبنة البارميزان

هوت دوغ لحم الدجاج
هوت دوغ لحم الدجاج، رغيف الهوت دوغ، كتشاب، خردل، ومايونيز وبطاطا مقلية

هوت دوغ لحم البقر
هوت دوغ لحم البقر، رغيف الهوت دوغ، كتشاب، خردل، ومايونيز وبطاطا مقلية

(H/D) وعاء أكاي
أكاي مع كريمة جوز الهند، والعسل، والتوت البرّي الطازج، مع الغرانوال المقرمشة والموز

أطباق رئيسّية

(D) يحتوي على منتجات ألبان (G) يحتوي على غلوتين (H) خيار صحّي (N) يحتوي مكّسرات (S) يحتوي على قشرّيات بحرّية (V) نباتّي.
جميع األسعار المذكورة هي السعر الصافي متضّمنا ضريبة %5

األسعار ُعرضة للتغيير من دون إخطار ُمسبق
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(V/D) بيتزا مارغريتا
بيتزا إيطالّية كالسيكّية بصلصة الطماطم وجبنة موزاريّال

(D) بيتزا البيبيروني
جبنة موزاريّال، مع صلصة الطماطم والبيبيروني

(D) بيتزا اللحم
جبنة موزاريّال مع كريات اللحم والدجاج

موهيتو
كالسيك موهيتو

مشروب كالسيكي مع الزيزفون والنعناع الطازج

موهيتو الفراولة
موهيتو كالسيكي مع الفراولة الطازجة

موهيتو المانغو
موهيتو كالسيكي مع المانغو الطازجة

مشروبات غازية وعصائر 
مشروبات غازية

بيبسي، دايت بيبسي، ميريندا، ماونتن ديو، سفن أب

ليبتون شاي مثّلج
دّراق وليمون

بادوا مياه غازية 

مياه إيفيان

أكوافينا

سالش
اسألوا مضيفينا عن النكهات المتوّفرة
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(V/D) بيتزا مارغريتا
 بيتزا إيطالّية كالسيكّية بصلصة الطماطم وجبنة موزاريّال

(D) بيتزا البيبيروني
جبنة موزاريّال، مع صلصة الطماطم والبيبيروني

(D) بيتزا اللحم
جبنة موزاريّال مع كريات اللحم والدجاج

(D) تشيزكيك
تشيزكيك، برتزل، وصلصة الشوكوالته

(D) كيكة الشوكوالته
كيكة الشوكوالته، مع صلصة الشوكوالته، وشوكوالتة فيّريرو

(D) في حّب الفراولة
َمة مع كيكة الخوخ،  اختياُرك من اآليس كريم والسوربيه ُمَقدَّ

وصلصة الفراولة، والكريمة المخفوقة

(D) يحتوي على منتجات ألبان (G) يحتوي على غلوتين (H) خيار صحّي (N) يحتوي مكّسرات
(S) يحتوي على قشرّيات بحرّية (V) نباتّي.

جميع األسعار المذكورة هي السعر الصافي متضّمنا ضريبة %5
األسعار ُعرضة للتغيير من دون إخطار ُمسبق
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الت مقبِّ
ناتشوز - 48

رقائق التورتيا، مقرمشات لحم البقر، صلصة الشواء بالسّكر األسمر، صلصة جبنة تشيدر السائلة، 
فاصولياء، هاالبينيو، بصل أحمر مخّلل، كزبرة بيكو دي غاّلو

صدور الدجاج المقرمشة - 38
م مع البيري بيري، باتر ميلك رانش، صدور لحم طرّية ومغّلفة بطبقة مقرمشة ُتَقدَّ

وصلصة الشواء للغمس

جوانح الدجاج - 38
6 جوانح مع اختيارك من الصلصة: صلصة الشواء بالسّكر األسمر، بافالو، سيراتشا، أو جميعها!

أطباق رئيسّية
برجر ماك أن تشيز - 68

بيكون مقرمش، مع ماك أن تشيز بسّتة أنواع جبنة، خّس وطماطم وبصل ومخّلل، صلصة الجبنة 
الذائبة + صلصة دونكي وزبدة بالثوم على رغيف بريوش

بيكون الدجاج المقرمش - 48
قطعتان من صدور الدجاج الطرّية المقلية والمقرمشة، بيكون لحم البقر المدّخن، جبنة تشيدر، 

خّس وطماطم وبصل ومخّلل + صلصة الجبنة الذائبة + صلصة رانش منزلّية الصنع وزبدة بالثوم 
على رغيف بريوش

برجر مورغان النباتي - 48
برجر نباتي مع الفاصوليا السوداء، والحّمص، والفاصوليا البيضاء، والزيتون األسود، والفليفلة 

الحمراء، والثوم،  والخرشوف، والهاالبينو، والخّس والطماطم والبصل والمخّلل، وصلصة 
دونكي + شريحة بصل فوق رغيف من القمح الكامل المحّمص بالزبدة 

معكرونة كوردون بلو بالدجاج - 52
دجاج مشوّي في المقالة بصلصة ألفريدو ديجون الكريمّية، ومخبوز مع معكرونة بيّني، وبيكون 

لحم البقر + قشرة بارميزان بانكو

ناتشوز

برجر ماك أن تشيز



عصائر غاي المفّضلة
اليميد الفراولة والخيار - 35

شراب صيفّي منعش مع عصير الزيزفون الطازج والفراولة المهروسة والخيار

بلوبيري سبايسد ميول - 35
توت بّري، قرفة، وزنجبيل طازج مع النعناع وجنجر إيل

كوكونت كولر - 35
مزيج حلو من كريمة وماء جوز الهند مع رقائف جوز الهند المحّمصة.

ليفنغ أون أيالند تايم - 35
أناناس، مانغو، مندرين، برتقال، عصير البرتقال، عصير الزيزفون والليمون، وعصير الكرز

توستد كوكو نت - 35
أناناس، ماء جوز الهند، كريمة جوز الهند، عصير الزيزفون، عصير األناناس + جوز الهند المحّمص

ذا هول إنوان - 35
دّراق، مانغو، شاي حلو، ليموناضة + نعناع 

اليميد الفراولة والحبق - 35
فراولة، أوراق الحبق، زيزفون، عصير الزيزفون، عصير الليمون + الفراولة المهروسة

بيري مي أاليف - 35
توت بّري، فراولة، توت بّري أحمر، عنبّية + عصير الرّمان

كاسات البانش المثّلجة على طريقة غاي

صدور الدجاج الطرّية الرائعة - 30
لحم برجر طرّي ومغّلف بفتات الخبز لقرمشة ممتازة!

صلصة الغمس
م مع البطاطا المقلّية ُمَقدَّ

برجر الجبنة والبطاطا المقلّية - 30
م  برجر لحم البقر آنجوس وفوقه الجبنة، وصلصة دونكي، والخّس، والطماطم، كّلها على رغيف بريوش ُيَقدَّ

مع البطاطا المقلّية 

ماك أن تشيز - 30
الماك أن تشيز الشهير على طريقة غاي مع صلصة الجبنة السائلة

الئحة أطباق األطفال

الكيك شيك على طريقة غاي
كيكة الشوكوالته بالنوتيال - 45

أيس كريم الشوكوالته + نوتيال, كيكة بالشوكوالته من 7 طبقات متداخلة تعلوها قطعة ثانية من 7 طبقات 
من الكيك، والنوتيال، والشوكوال المبروش، والكريمة المخفوقة والكرز.

تشيزكيك الفراولة - 45
أيس كريم الفانيال + صلصة الفراولة، قطعة من التشيزكيك على طريقة نيويورك متداخلة تعلوها قطعة من 

تشيزكيك نيويورك الرخامية، مع الكريمة المخفوقة والكرز.

بارتي تايم - 45
أيس كريم الفانيال + سبرينكلز ، وقطعة من الكيك األصفر والزينة السكرّية بنكهة الفانيال متداخلة، تعلوها 

طبقة ثانية من الكيك األصفر والزينة السّكرية بنكهة الفانيال، والسبرينكلز، والكريمة المخفوقة والكرز
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