
راب دجاج حار كومبو 29,95 AED
 ةنبج عم يبهذ ناقتإب ةخوبطم ، ةشمرقم رجنز جاجد حئارش

 للخم تابعكم ، روشبم سخ ، مطامط تابعكم ، ةيكيرمأ رديش
 .اليتروتلا زبخب فوفلم يارف يسيابس زيداد صوص و ،

.بورشملا نم كرايتخا و ةيلقم اطاطب عم مدقت

29,95 AED

29,95 AED

29,95 AED

CRISPY CHICKEN WRAPS COMBO

CRISPY CHICKEN SANDWICHES COMBO

SMOKED CHICKEN WRAP COMBO

JUNIOR BURGER COMBO

42 AED
34 AED

69 AED

4 PIECES 18 AED     8 PIECES 32 AED

3 PIECES 15     6 PIECES 29

20 PIECES
90 AED

5 PIECES
32 AED

10 PIECES
48 AED

29,95 AEDراب دجاج حار كومبو
 ةنبج عم مورفملا يرقبلا محللا نم مارج 90 ةدحاو ةعطق
 (ةصاخلا وشتانلا ةنبج ةصلص) و ةيكيرمألا رديشلا

 سطاطبلا زبخ ىلع ةنخاسلا ةطقاستملا نبجلا ةصلصو
 كرايتخا و ةيلقم اطاطب عم مدقت .تاصوب 3.5 ساقم جزاطلا

.بورشملا نم

29,95 AEDجونيور جست ايه برجر كومبو
 ةنبج عم موه زيداد نم مورفملا يرقبلا محللا نم مارج 90

 حئارشو عطقم سخ ، زينويام ، بشتاك ، ةيكيرمألا رديشلا
 اطاطب عم مدقت .جزاط ةصوب 3.5 سطاطب زبخ ىلع للخم

.بورشملا نم كرايتخا و ةيلقم

29,95 AEDجونيور جست ايه برجر كومبو
 عم موه زيداد نم مورفملا يرقبلا محللا نم مارج 90 ةدحاو ةعطق
 ةصلصو ، يوشملا جزاطلا رطفلاو ، ةيكيرمألا رديشلا ةنبج
 مجحب سطاطبلا زبخ ىلع لمركملا لصبلاو ةينغلا رطفلا

.بورشملا نم كرايتخا و ةيلقم اطاطب عم مدقت .تاصوب 3.5

29,95 AEDجونيور كالسيك برجر بالجبنة كومبو
 لصبلا عم مورفملا يرقبلا محللا نم مارج 90 ةدحاو ةعطق

 يف ةيرسلا يداد ةصلصو ةيكيرمألا رديشلا ةنبجو لمركملا
 اطاطب عم مدقت .تاصوب 3.5 مجحب جزاطلا سطاطبلا زبخ

.بورشملا نم كرايتخا و ةيلقم

29,95 AEDيجينال برجر كومبو جونيور اور
 عم موه زيداد نممورفملا يرقبلا محللا نم مارج 90 ةدحاو ةعطق

 حئارش ، شمرقم للخم ، ةجزاط مطامط ، جزاط جريبسيآ سخ
 ةنخدملا ةيرسلا يداد ةصلصو ةيكيرمأ رديش ةنبج ، لصب

 سطاطب عم مدقت جزاط ةصوب 3.5 سطاطب زبخ ىلع ةيميركلا
.بورشملا نم كرايتخاو

29,95 AEDجونيور كاوبوي برجر كومبو
زيداد نم مورفملا يرقبلا محللا نم مارج

 لمركملا لصبلاو ةيكيرمألا رديشلا ةنبجب ىطغم سواه 0
 ىلع ةشمرقملا ةيبهذلا لصبلا ةقلحو ددقملا يرقبلا محلو

 اطاطب عم مدقت .تاصوب 3.5 ساقم جزاطلا سطاطبلا زبخ
.بورشملا نم كرايتخا و ةيلقم

كالسيك ناشفيل تشيكن كومبو
 سمغم ،يبهذ ناقتإب خوبطم ،شمرقم رجنز جاجد هيليف

 ،زينويام ،ةيكيرمأ رديش ةنبج عم ةراحلا ليفشان ةصلصب
 اطاطب عم مدقت .جزاط ةصوب 3.5 سطاطب زبخ ىلع للخم

.بورشملا نم كرايتخإ و ةيلقم

راب داديز دجاج مدخن كومبو
 ،نبجلا ،للخملا ،سخلا عم بار يف انيدل زيمملا نخدملا جاجدلا
 اليتروتلا زبخب ةفوفلم .انب ةصاخلا ويكيبرابلا ةصلص

.بورشملا نم كرايتخإ و ةيلقم اطاطب عم مدقت .كرايتخإ نم

راب دجاج تندوري كومبو
 زينويام ،نبج ،سخ ،مطامط عم بار يف نخدم يرودنت جاجد

 عم مدقت .كرايتخإ نم اليتروتلا زبخب ةفوفلم .موثلاب
.بورشملا نم كرايتخإ و ةيلقم اطاطب

بصل سباييك من داديز
 حبصا نا ىلإ خوبطم و يفارتحا لكشب عطقم ،جزاط لصب
 ةيرسلا سيمغتلا ةصلص عم يتأي .يهش و شمرقم يبهذ

3-1 مدقي شنار وأ يلتوبيش نم كرايتخإ وأ انب ةصاخلا

هالبينو بوبرس
 ةنبجب وشحم طامسقبلاب يلقم ونيبلاه فصن عطق 3

.رديش ةنبجو يميرك

يال أصابع جنب موزار
 يلع لوصحلل طامسقبلاب ةفلغم اليرازوم نبج عباصأ

 مث ةيجراخلا ةشمرقلا هذهب عتمتسا .ةشمرقم ةيبهذ ةرشق
سيمغتلا نم كرايتخا عم يطاطملاو يرطلا نبجلا

ماك اند تشزي بومزب
 - ةيكيرمالا رديشلا ةنبجلاب ةنوركم - زيشت دنا كام تارك

 3 - لخادلا نم مفلا يف بوذتو جراخلا نم ةيبهذ و ةشمرقم
عطق

ميكس مقبالت داديز
 ، ونيبلاهلا زربوب نم ةراتخم ةعومجم عم تالبقملا جيزم

 كامو لصبلا تاقلح ، ةنخدملا جاجدلا ةحنجأ ، اليرازوملا عباصأ
 عيمج نم عطق 3 و لصبلا تاقلح عطق 6 زموب زيشت دنا

سيمغتلا نم كرايتخا عم ىرخألا رصانعلا

أجنحة دجاج مدخنة
 نم كرايتخا عم مدقت طولب بشخ ىلع ةنخدم ةيرط جاجد ةحنجأ

.صوصلا

 - راح ويكيبراب صوص - ويكيبراب يروكيه - ويكيبراب ينوه
ولح لفلف صوص – تسالب توه - ولفاب صوص

راب دجاج تقليدي كومبو 29,95 AED
يبهذ ناقتإب ةخوبطم ةشمرقم جاجد حئارش

 للخم ،روشبم سخ ،مطامط تابعكم ،ةيكيرمأ رديش ةنبج عم
 نم اليتروتلا زبخب ةفوفلم موثلاب زينويامو عطقم

.بورشملا نم كرايتخاو ةيلقملا اطاطبلا عم مدقت ،كرايتخا

راب دجاج ناشفيل كالسيك كومبو 29,95 AED
 يبهذلا لامكلا ىتح ةخوبطم ةشمرقم رجنز جاجد حئارش

 رديشلا ةنبج عم ةراحلا ليفشان ةصلصب ةسومغم
 زبخب ةفوفلم ةعطقملا تاللخملاو زينوياملاو ةيكيرمألا

 نم كرايتخا و ةيلقم اطاطب عم مدقت .كرايتخا نم اليتروتلا
.بورشملا

COMBO MEALS

مقبالت



25 AED

18 AED

89 AED

49 AED

89 AED

49 AED

25 AED

42 AED

15 AED

دجاج
49 AED

44 AED

سجق مدخن

85 AED

لحم الغنم

120 AED

130 AED

لحم بقري

شوربة الدجاج املدخن بالكريمة
 ةينغلا ةهكنلا نيب عمجت جاجدلاب ةينغ ةميرك ةبروش

 عم مدقت ةزيمم ةيميرك ةبروش يف ةنخدملا جاجدلا عطقل
.موثلاو ةدبزلاب صمحملا زبخلا

سلطة داديز جاردن
 دوسأ نوتيز حئارش ،ةيزرك مطامط ،جزاط مورشم ،ريجرج ،جزاط سخ

.صوصلا نم كرايتخا عم لصبو
كمسلب لخ - يلاطيا - شنار

سلطة سزير بالدجاج املدخن
 زبخ ،نازيمراب ةنبج ،نخدم يرط جاجد مارج 120 ،جزاط عطقم سخ

.رزيس ةصلصو جزاط صمحم

سلطة داديز كريمي سلو
رزجو فوفلم ،يميركلا زينوياملا صوص

يمة الدجاج شوربة كر
 صمحملا زبخلا نم بناج عم مدقت ةزيمم ةيميرك ةبروش

.موثلاو ةدبزلاب

دجاجة كاملة مدخنة
 رثكأل ةخوبطمو ،ساسكت ةقيرط ىلع ةلبتم و ،ةنخدم ةجاجد

 ةساح زهج .يلاثم لكشب ةيرط حبصت ىتح نيتعاس نم
 تامقلو ةقيمع ناخد ةهكن ىلع لوصحلل كيدل قوذتلا
 زيداد تيوكسب ،موثلا صوص عم مدقت .ةدبزلا هبشت

.يبناجلا قبطلا نم كرايتخاو ،ةدبزلاب يكيرمألا

نقانق جبنة و هالبينو مدخنة حارة
 حئارش عم مدقت ونيبلاهو ةنبج عم نيترم ةنخدم قناقن

.سيمغتلا صوص نم كرايتخاو للخم ،ءاضيب تسوت

بريسكت لحم بقري مدخن داديز
 جرام من لحم الربيسكيت املدخن بخشب البلوط املمزي، يقدم مع مخلل، 250
 سلطة داديز سلو كريمية، بسكويت بالزبدة األمرييك، صلصة تغميس واختيارك

من الطبق الجانيب

ريش لحم بقري قصرية مدخنة
 ريش لحم بقري مدخنة بإتقان، تقدم مع صوص داديز الرسي، بسكويت الزبدة

األمرييك، وسلطة داديز سلو كريمية، مخلل واختيارك من الطبق الجانيب

نقانق تكساس كالسيك مدخنة حارة
 حئارش عم مدقت نيترم ةنخدم كيسالك ساسكت قناقن 

.كرايتخا نم صوصو للخم ،ضيبأ تسوت

دجاجة تندوري فيوجن مدخنة كاملة
 لباوتلا نم جيزمبو يدابزلاب ةلبتم و ةنخدم يرودنت ةجاجد

 ةيرط حبصت ىتح نيتعاس نم رثكأل ةخوبطمو ةلدتعملا
 ةهكن ىلع لوصحلل كيدل قوذتلا ةساح زهج .يلاثم لكشب

 يف ةيقرشلاو ةيبرغلا تالوكأملا نيب جزمت ةقيمع ناخد
عم مدقت .ةدبزلا هبشت تاميقل

 كرايتخاو ةدبزلاب يكيرمألا زيداد تيوكسب و موثلا صوص
.يبناج قبط نم

نصف دجاج مدخن تندوري فيوجن
 نم جيزمب و يدابزلاب ةلبتم ةنخدم يرودنت ةجاجد فصن

 ىتح نيتعاس نم رثكأل ةخوبطمو ةلدتعملا لباوتلا
 كيدل قوذتلا ةساح زهج .يلاثم لكشب ةيرط حبصت

 تالوكأملا نيب جزمت ةقيمع ناخد ةهكن ىلع لوصحلل
 عم مدقت .ةدبزلا هبشت تاميقل يف ةيقرشلاو ةيبرغلا

 كرايتخاو ةدبزلاب يكيرمألا زيداد تيوكسب و موثلا صوص
.يبناج قبط نم

موزة لحم ضأن مدخن
 ،صاخلا موثلا صوص عم مدقت ةيرط ةنخدم نأض محل ةزوم

 ولس ولك ةطلس،يكيرمألا بيلحلا ةدبزب زيداد تيوكسب
..يبناج قبط نم كرايتخإ و تاللخم ،ةينغ و ةيميرك

نصف دجاجة مدخنة
 ىهطُتو ساسكت ةقيرط ىلع هلبتم ،ةنخدم ةجاجد فصن

 ةساح زهج .امامت ةيرط حبصت ىتح نيتعاس نم رثكأل
لوصحلل كيدل قوذتلا

 عم مدقت .ةدبزلا هبشت تامقلو ةقيمع ناخد ةهكن ىلع
 كرايتخاو ،ةدبزلاب يكيرمألا زيداد تيوكسب ،موثلا صوص

يبناج قبط نم

شوربة سلطات

اطباق رئيسية



25 AED

40 AED

49 AED

52 AED

65 AED

55 AED

25 AED

25 AED

25 AED

25 AED

25 AED

25 AED

52 AED

53 AED

51 AED

50 AED

15 AED

20 AED

10 AED

15 AED

30 AED

25 AED

17 AED

20 AED

15AED

JUNIOR BURGERS

بطاطا مهروسة وجريفي
 بطاطس طازجة مطبوخة بمكوناتنا و توابل لنقدم لك طبق كريمي رقيق مع

.جريفي غين

يكان بيف تشيلي امر
كرث أشكاله أصالة مصنو ًعا من لحم بقري مفروم،  كالسييك من تكساس يف أ
 فاصولياء حمراء، بصل، طماطم مفرومة، مزيج من التوابل اليت ُترتك لتنضج

.يف مرق اللحم البقري الخاص بنا لزتويدك بصلصة غنية وسميكة

أرز داديز
 أرز غين بالنكهات املمزية مع مزيج التوابل الخاص بنا. جانب مثايل للدجاج

املدخن ولحم الضأن

بريسكت لودد فرايز
 البطاطس املقلية الذهبية املمزية لداديز، مغطاة بكمية سخية من جبنة الشيدر

.والهاالبينو مع قطع من لحم الربسكيت املدخن الطري

تشيكن لوديد فرايز
 البطاطس الذهبية املمزية لداديز، مغطاه بكمية سخية من جبنة الشيدر ،

.الهالبينو مع قطع الدجاج الطرية املدخنة

فرايز البطاطا الحلوة
 مطبوخ بإتقان ذهبية، مقرمشة و مكرملة من الخا�� و حلو قليال من الداخل.

.يجب تجربتها ألي من محيب البطاطا الحلوة

بطاطا مشكلة بالجنب
 مزيج من البطاطس املقلية الذهبية املمزية لداديز و البطاطا الحلوة املغطاة

.بكمية سخية من جبنة الشيدر والهاالبينو

ماييت كالسيك تشزي برجر
 قطعتان من اللحم البقري املفروم عايل الجودة بوزن 90 جم لكل قطعة مع

 البصل املكرمل وجبنة الشيدر األمريكية وصلصة دادي الرسية يف خزب بريوش
.4.5 بوصة طا��

ماييت أورجينال برجر
 قطعتان من اللحم البقري املفروم 90 جراما لكل قطعة محرض يدويا مع خس

 آيسبريج طا�� ، طماطم طازجة ، مخلل مقرمش ، رشائح بصل ، جبنة شيدر
.أمريكية ، وصلصة دادي الرسية املدخنة على خزب بريوش 4.5 بوصة طا��

ماييت كاوبوي برجر
 قطعتان من اللحم البقري املفروم 90 جراما لكل قطعة محرض يدويا مع البصل

املكرمل ، حلقات البصل ، لحم بقري مقدد ، جبنة الشيدر
األمريكية وصلصة دادي الرسية يف خزب بريوش 4.5 بوصة طا��

ماييت تشزي لوفرز برجر
 قطعتان 90 جرام من اللحم البقري املفروم مع جبنة الشيدر األمريكية و

 (صلصة جبنة الناتشو الخاصة) وصلصة الجنب الساخنة على خزب بريوش 4.5
.بوصة

ماييت جست برجر
 قطعتان 90 جرام من اللحم البقري املفروم من داديز سموك هاوس مع جبنة

 الشيدر األمريكية ، كاتشب ، مايونزي ، خس ، ورشائح مخلل على خزب بريوش
.4.5 بوصة طا��

ماييت برجر مرشوم أمرييك
 قطعتان من اللحم البقري املفروم عايل الجودة بوزن 90 جم لكل قطعة مع
 جبنة الشيدر األمريكية، والفطر الطا�� املحرض علي الجريل، وصلصة املرشوم

.الغنية املحرضة باملطعم والبصل بالكراميل يف خزب بريوش 4.5 بوصة طا��

ماييت نيويورك ديلي برجر
 قطعتان من قطع اللحم 90 جم من لحم البقر الفاخر املفروم من داديز
 واملخلالت وبسطرامي نيويورك مدخن مصنوعة يدويا على طريقة دادي

وصوص داديز الرسي وجنب شيدر أمرييك على خزب بريوش 4.5 بوصة طا��

يكفاست فايبس برجر ماييت بر
 قطعتان من اللحم البقري املفروم 90 جراما لكل قطعة مع الخس الطا�� و
 بالفطر الطا�� السوتيه والبصل املكرمل والبيض املقلي واللحم البقري املقدد

املحرض باملطعم وجنب الشيدر األمرييك على خزب بريوش 4.5 بوصة طا��

جونيور كالسيك تشزي برجر
 قطة من اللحم البقري املفروم عايل الجودة بوزن 90 جم مع البصل املكرمل

.وجبنة الشيدر األمريكية وصلصة دادي الرسية يف خزب بريوش 3.5 بوصة طا��

جونيور كاوبوي برجر
 قطعة من اللحم البقري املفروم 90 جراما محرض يدويا مع البصل املكرمل ،
 حلقات البصل املقرمش، لحم بقري مقدد ، جبنة الشيدر األمريكية وصلصة

دادي الرسية يف خزب بريوش 3.5 بوصة طا��

جونيور تشزي لوفرز برجر
 قطعة واحدة 90 جرام من داديز اللحم البقري املفروم مع جبنة الشيدر

يبينج الجنب الساخنة  األمريكية، صلصة جبنة الناتشو الخاصة و صلصة در
.على خزب البطاطس الطا�� مقاس 3.5 بوصات

جونيور جست برجر
 قطعة 90 جرام من اللحم البقري املفروم من داديز سموك هاوس مع جبنة
 الشيدر األمريكية ، كاتشب ، مايونزي ، خس ، ورشائح مخلل على خزب بريوش

.3.5 بوصة طا��

جونيور برجر مرشوم أمرييك
 قطعة من اللحم البقري املفروم عايل الجودة بوزن 90 جم مع جبنة الشيدر

 األمريكية، والفطر الطا�� املحرض علي الجريل، وصلصة املرشوم الغنية املحرضة
.باملطعم والبصل بالكراميل يف خزب بريوش 3.5 بوصة طا��

جونيور أورجينال برجر
 قطعة من اللحم البقري املفروم 90 جراما محرض يدويا مع خس آيسبريج طا��

 ، طماطم طازجة ، مخلل مقرمش ، رشائح بصل ، جبنة شيدر أمريكية ، وصلصة
.دادي الرسية املدخنة على خزب بريوش 3.5 بوصة طا��

حلقات بصل
.حلقات البصل الذهبية املقرمشة من الخا�� ولذيذة من الداخل , 10 قطع

مكرونة مع الجنب
 املعكرونة والجنب على الطريقة األمريكية األصيلة من داديز، مطبوخة بجبنة

.الشيدر األمريكية الحقيقية

فرنش فرايز
بطاطا مقلية ممزية، مقرمشة من الخا�� وخفيفة وهشة من الداخل

لودد فرايز
.البطاطا املقلية الذهبية املمزية، مغطاة بجبنة الشيدر والهالبينو

اطباق جانبية

برجر



59 AED

59 AED

59 AED

63 AED

65 AED

65 AED

سندويشات الربيسكت املدخن

42 AED

42 AED

سندويشات الدجاج املدخن

سندويشات البسطرامي املدخنة

25 AED

25 AED

25 AED

25 AED

25 AED

25 AED

15 AED

20 AED

25 AED

25 AED

22 AED

8 AED

8 AED

7 AED
7 AED
7 AED
7 AED
7 AED
7 AED
8 AED
8 AED
8 AED

12 AED
12 AED
5 AED

25 AED

25 AED

كالسيك بريسكت ميلت
 جرام من لحم الربيسكيت املدخن مع صلصة الباربيكيو الخاصة بنا وجنب 140

.الشيدر األمرييك يف خزب الجاودار الطا��

راب داديز دجاج مدخن
 الدجاج املدخن املمزي لدينا يف راب مع الخس ، املخلل ، الجنب ، وصلصة

.الباربيكيو الخاصة بنا. تقدم مع بطاطا مقلية. ملفوفة بخزب التورتيال من اختيارك

كالسيك ناشفيل تشيكن
 فيليه دجاج زنجر مقرمش، مطبوخ بإتقان ذهيب، مغمس بصلصة ناشفيل

 الحارة مع جبنة شيدر أمريكية، مايونزي، مخلل على خزب بطاطس 3.5 بوصة
.طا��

داديز ناشفيل تشيكن
 فيليه دجاج زنجر مقرمش، مطبوخ إىل درجة الكمال الذهيب، مغمس يف صلصة

 ناشفيل الحارة مع جبنة الشيدر األمريكية، املخلالت، كول سلو، صلصة دادي
سباييس فراي على قطعة خزب بطاطس 3.5 بوصة طازجة

بودينج املوز
 بودنغ املوز الكريمي على الطريقة االمريكية مع طبقات من البسكويت. حلوى

.بودينغ خفيفة يحبها الجميع

بودنج شوكوالتة
 لجميع محيب الشوكوالتة، هذا البودنج الناعم مع طبقات البسكويت املفتت هو

الخيار األمثل بعد وجبة غنية

راب دجاج تندوري
 دجاج تندوري مدخن يف راب مع طماطم ، خس وجبنة. تقدم مع البطاطا

سندويتش داديز بريسكت مدخن.املقلية ومايونزي الثوم الخاص بنا. ملفوفة بخزب التورتيال من اختيارك
 جرام لحم بريسكيت مدخن، صلصة دادي الرسية،كلو سلو كريمي ، 140

 مخلل، خس، وجبنة شيدر أمرييك. طبقات يف خزب بريوش 4.5 بوصة مخبوز
طا��

سندويتش كالسيك بريسكت مدخن
 جرام لحم بريسكيت مدخن ، صلصة باربيكيو ، مخلل ، داديز كريمي كلو 140

 سلو ،140 جرام لحم بريسكيت مدخن ، صلصة باربيكيو ، مخلل ، داديز كريمي
، كلو سلو

ساندويتش بسطرامي نيويورك مدخنة
 جرام من البسطرامي املدخنة املصنوعة يدويا، بني صلصة الخردل وخزب 150

.الجاودار الطا��

ساندويتش داديز بسطرامي مدخن
 جرام من البسطرامي املدخنة، صلصة داديز الرسية، داديز كريمي سلو مخلل ، 150

خس ، وجنب شيدر أمرييك داخل خزب بريوش 4.5 بوصة مخبوز طازجا

كالسيك روبن بسطرامي مدخنة
 جرام من البسطرامي األصلية املدخنة املصنوعة يدويا علي طريقة نيويورك 150

 مع الصلصة الروسية املحرضة خصيصا والجنب السويرسي ومخلل امللفوف وخزب
.الجاودار الطا��

دجاج دادي مسحب مدخن
 جرام من دجاج مسحب مدخن ، خس ، جبنة شيدر أمريكية ، كولوسلو 100

. كريمي ، وصلصة ثوم على خزب بريوش طا�� 4.5 بوصة

راب دجاج حار
 رشائح دجاج زنجر مقرمشة، مطبوخة بإتقان ذهيب مع جبنة شيدر أمريكية، مكعبات
 طماطم، خس مبشور، مكعبات مخلل، وصوص داديز سباييس فراي ملفوف بخزب

.التورتيال من اختيارك

راب دجاج تقليدي
 رشائح دجاج مقرمشة مطبوخة بإتقان ذهيب مع جبنة شيدر أمريكية، مكعبات
 طماطم، خس مبشور، مخلل مقطع ومايونزي بالثوم ملفوفة بخزب التورتيال من

.اختيارك

راب دجاج ناشفيل كالسيك
 رشائح دجاج زنجر مقرمشة مطبوخة حىت الكمال الذهيب مغموسة بصلصة

 ناشفيل الحارة مع جبنة الشيدر األمريكية واملايونزي واملخلالت املقطعة ملفوفة بخزب
.التورتيال من اختيارك

داديز ناشفيل راب الدجاج
 رشائح دجاج زنجر مقرمشة مطبوخة حىت الكمال الذهيب مغموسة بصلصة

 ناشفيل الحارة مع جبنة الشيدر األمريكية ، كول سلو ، مكعبات مخلل وصلصة
.دادي سباييس فراي ملفوفة بخزب التورتيال من اختيارك

سندويتش دجاج مسحب مدخن
 جرام دجاج مسحب مدخن مع صلصة الباربكيو، جبنة شيدر أمريكية، كولو 100

.سلو كريمي، داخل خزب بريوش مخبوز طا�� 4.5 بوصة

يو تشزي كيك قطعة اور

قطعة سنيكرز تشزي كيك
قطعة تشزي كيك بالفراولة

قطعة كوكزي دبل تشوكلت
قطعة كوكزي

بيبيس
دايت بيبيس
سفن آب
دايت سفن آب
مريندا
ماوننت ديو
ليبتون آيس يت ليمون
ليبتون آيس يت خوخ
كه ليبتون آيس يت فوا
يا كالسيك (بدون كحول (بافار
يا تفاح (بدون كحول (بافار
مياه معدنية

سندويشات

راب دجاج كرسيب

CRISPY CHICKEN
SANDWICHES

DESSERT

DRINKS

SMOKED CHICKEN WRAPS


