
Delivery Menu V1.0
T 050  231 4447

from 10:00 am till 23:00 pm

 V.1 منيو الطلبات اخلارجية
ت ٤٤٤٧ ٢٣١ ٠٥٠

من الساعة ١٠ صباحاً حتى١١ مساءً 

“Everybody

some people
must eat to live;

eat to live longer.”





ALLERGEN INFORMATION
Please be advised  that our items may contain 
traces of food allergens such as peanuts, tree nuts, 
milk, wheat, eggs, crustacean shellfish, fish, soy, 
sesame seeds, mustard, sulphites.



breakfast & brunch

Croissant 8.00
Your choice of cheese, thyme or chocolate

Labné Delight 18.00
Labné, fresh mint, cucumber, olives, olive oil, white baguette

Halloumi Baguette 19.00
Halloumi, cucumber, tomato, crisp iceberg lettuce, 
white baguette

Best Ever Egg Mayo 18.00
Boiled eggs, black pepper, tomato, chopped herbs,
crisp iceberg lettuce, mayonnaise, mutli-grain baguette

Grilled Cheese Melt 26.00
Swiss and cheddar cheese mixed with grilled courgette, 
black olive, roasted pepper and onion, served on freshly 
baked whole wheat pain de mie topped with fried egg

Gambini’s Omelette 34.00
Your choice of Swiss, mozzarella or goat cheese filling 
with crispy bacon and homemade hash-brown potatoes, 
egg whites or whole eggs, sundried tomato

homemade soups
Wild Mushroom Soup 29.00
A creamy vegetarian soup bursting with flavorful pieces 
of wild mushroom, fresh leek and special seasoning

Chicken Noodle Soup 27.00
Fresh poached chicken with home-style egg noodles, 
seasonal vegetables, special herbs and herb chicken broth

Tomao Basil Soup 27.00
A hearty vegetarian soup made with roasted tomato,
fresh basil and garlic croutons

sides to share

Gambini’s Mozzarella Sticks 26.00
Golden Mozzarella stick served with creamy island dip

Edamame 29.00
Simply edamame beans in the shell, briefly boiled, sprinkled 
with rock salt, toasted sesame and soya sauce

Chicken Tenders 29.00
Crispy chicken tenders seasoned in panko crumbs, served 
golden with honey-mustard dip

Halloumi & Tomato 26.00
Grilled Halloumi, marinated cherry tomato, aged balsamic 
vinegar, fresh basil pesto and sundried tomato

Crispy Calamari 29.00
Panko breaded, herbs, homemade tartar sauce

French Fries 15.00
Potato fries with ketchup dip



hand rolled sushi

salads
Crispy California 37.00
Crab, carrot, cucumber, cabbage, 
avocado, panko crispy 

Crispy Salmon 46.00
Diced Salmon, crab, panko crispy

uramaki
Crispy Crazy
Crab, carrot, panko crispy, mayo

Crispy Shrimp
Shrimps, panko crispy

Crispy Tuna
Tuna, white fish, salmon, panko crispy

Crispy Salmon
Salmon, panko crispy, spices

Philadelphia Roll
Smoked Salmon, avocado, cream cheese

C&G Roll
Warm tempura shrimp, panko crispy, 
wasabi flakes, mayo teriyaki sauce

Tuna Roll
Salmon, white fish, tuna

Crab Roll
Shrimps, avocado, crab wrap

Mango Roll
Shrimps, mango wrap, exotic glaze

Flying Salmon
Salmon, shredded crab, carrot

Geisha
Salmon, avocado wrap, crab mix

Alaskan
Crab mix, salmon mix and panko crispy

Tanlai
Crab, shrimps, salmon, panko crispy

Volcano
Salmon, white fish, tuna, tobico

Boston
Fresh salmon, fresh tuna, avocado, 
home-made sauce

6 pieces 42.00

9 pieces 64.00

12 pieces 86.00

18 pieces 125.00



Bresaola Salad 49.00
Thinly sliced dry cured beef, served with Grana Padano 
parmesan, wild arugula, fresh mushroom, orange with 
balsamic vinegar

Asian Sesame Chicken 38.00
Spicy roasted chicken breast, mixed leaves, toasted sesame 
seeds, ginger pickles, fresh chives and wonton crisps tossed 
with sesame vinaigrette

Santa Fe Chicken 39.00
Tender chicken breast roasted to perfection, mozzarella, 
mango chutney, corn, red beans, guacamole, tortilla crisps, 
tomato and mango red-chili dressing

Goat Cheese Salad 39.00
Goat cheese croutons, fresh beetroot, rocket leaves, mesclun, 
cherry tomato, cucumber, toasted hazelnuts and pine-nuts 
with balsamic vinaigrette

Tuna Fusilli Pasta 36.00
Flaked tuna, cucumber, corn, carrot, light lemon-mayo 
dressing, fusilli pasta

Lemon Quinoa 38.00
Quinoa, chickpeas, fresh mesclun salad, tomato, cucumber, 
mint, thyme and, drizzled with lemon and extra virgin 
olive oil

Prawn & Couscous 37.00
Grilled prawn, artichoke, olive, mixed green, pepper 
marmalade, rocket leaves, mint, dried apricot and raisin, 
couscous and citrus dressing

Chicken Caesar 37.00
Tender chicken breast, baby gem and homemade garlic 
croutons topped with grated Grana Padano parmesan 
and Caesar dressing 

Smoked Salmon Salad 68.00
Slices of Scandinavian smoked salmon, ricotta cheese, capers, 
fine beans, grilled green asparagus, artichoke, potato and 
fresh rocket leaves, with parmesan dressing

Slim Line Chicken 38.00
Grilled Chicken breast, light mozzarella cheese, homemade 
garlic croutons, tomato, crisp iceberg lettuce, vegetable 
garden and citrus aioli dressing

Crab & Avocado 44.00
Perfectly marinated crab, avocado salsa, mixed greens, rocket 
leaves, cherry tomato and saffron vinaigrette dressing. 
Add shrimp 15.00

Halloumi & Vegetables 37.00
Grilled halloumi, roasted vegetables, fresh rocket leaves, 
grilled asparagus, mint basil and citrus dressing

The Greek 32.00
Feta, cherry tomato, cucumber, red onion, oregano, olives, 
crisp romaine lettuce, mesclun greens, lemon-Dijon dressing

Spinach Chicken Salad 39.00
Grilled tender chicken breast, smoked turkey and emmental 
cheese slices, bacon strips, spinach, avocado, toasted almonds, 
cherry tomato, fresh basil, mesclun and balsamic dressing

Japanese Salad 39.00
Teriyaki chicken, noodles, vegetables, herbs, chili, sesame, 
ginger pickles, Japanese dressing. Add grilled salmon 
or shrimp 15.00

garden salads



pasta sandwiches

Crab Mayo 32.00
Crab, tomato, cracked black pepper, crisp iceberg lettuce, 
mayonnaise, white baguette

Chicken Quesadilla 46.00
Grilled chili chicken breast strips, three-cheese blend, roasted 
pepper, wild mushroom and coriander leaves melted in grilled 
tortillas. Comes with sides of sour cream, guacamole and 
tomato salsa. Add French fries 4.00

The Chicken Press 34.00
Grilled chicken breast, smoked bacon, Swiss cheese, 
mushroom, sun-dried tomato and mayonnaise on freshly 
toasted Ciabatta. Add French fries 4.00

Halloumi Press 31.00
Light halloumi, sun-dried tomato, rocket leaves, fresh basil and 
tomato on freshly toasted Ciabatta

Smoked Salmon 49.00
Fresh Scandinavian smoked salmon, light cream cheese, crisp 
lettuce, caper and lemon on freshly baked multi-grain baguette.

Turkey Special 31.00
Smoked turkey breast, fresh rocket leaves, parmesan and 
lemon-Dijon drizzle on freshly baked multi-grain baguette.

Philly Cheese Steak 39.00
Juicy prime Australian beef, wild mushroom, mayo, bell pepper, 
crisp lettuce, tomato and onion sautéed and topped with melted 
provolone cheese on freshly baked white baguette. 
Add French fries 4.00

Penne Arrabiata 41.00
House-made pomodoro sauce, red chili, fresh basil, 
Grana Padano parmesan with extra virgin olive oil drizzles
Add shrimp 15.00, add chicken 13.00

Chicken Pesto Pasta 46.00
Sautéed chicken medallions in a unique blend of basil pesto, 
Grana Padano and toasted pine nuts, served over
fusilli pasta with fresh cream drizzle

Lasagna Bolognese Al Forno 46.00
Oven baked homemade pasta layered with C&G’s authentic 
Bolognese sauce, béchamel, Grana Padano parmesan 
and mozzarella.

The Famous C&G Club Sandwich 43.00
Tender chicken breast or roast beef, grilled to perfection served 
with smoked bacon, fried egg, Swiss cheese, crisp lettuce, sliced 
tomato, pickled cucumber and C&G’s club sauce on freshly 
toasted pain de mie. Add French fries 4.00

Provolone Steak Sandwich 46.00
Slow-grilled certified Australian beef served with smoked bacon, 
melted provolone cheese, crisp lettuce, tomato and horseradish 
mayo on toasted Ciabatta flavored with cheese. 
Add French fries 4.00

Toscana Foccacia 29.00
Grilled vegetables, lollo rosso, sliced tomato, mayo, Grana 
Padano parmesan, rocket leaves and pesto on Tuscan-style with 
rosemary and black olives focaccia. Add potato wedges 4.00

Tarragon Chicken 31.00
Herb marinated chicken breast, sliced tomato, crisp iceberg 
lettuce, tarragon-mayo, white baguette

Roast Beef 32.00
Beef sirloin, tomato, crisp iceberg lettuce, Dijon mustard-mayo, 
white baguette

Best Ever Tuna Mayo 26.00
Flaked tuna, sweet corn, cucumber, hot sauce, crisp iceberg 
lettuce, mayonnaise, white baguette

C&G Classic 32.00
Tender sliced chicken, avocado, tomato, crisp iceberg lettuce, 
light garlic mayo, white baguette



pizzahouse specials handcrafted burgers

Margherita 41.00
Mozzarella, Grana Padano parmesan, 
basil and tomato sauce

Quattro Stagioni 51.00
Gouda cheese and mozzarella, fresh artichoke, 
eggplant, olive, mushroom, sun-dried tomato, oregano 
and tomato sauce

Classic Pepperoni 43.00
Beef pepperoni, mozzarella, fresh basil, oregano 
and tomato sauce

Italia Classic 43.00
Smoked turkey, mozzarella, mushroom, fresh basil, olive, 
oregano and tomato sauce

Goat Cheese 46.00
Goat cheese, light mozzarella, roasted vegetables, 
pesto, sundried tomato, tomato sauce, basil, oregano 
and tomato sauce

Beef tenderloin 88.00
Certified Australian beef tenderloin charcoal-grilled 
served with mashed potato, seasonal vegetables and 
herb-butter jus

Wild Salmon 93.00
Salmon fillet pan-roasted with fennel and olive, paired 
with potato, butter glazed baby carrot, spinach and lemon 
butter sauce

Casper’s Chicken Escalope 71.00
Crisp chicken breast, smoked turkey and mozzarella 
served with mashed potato, seasonal vegetables 
and creamy cheese sauce

Sea Bream Fillet 78.00
Pan-seared sea bream fillet served with saffron basmati rice, 
sautéed green bean, artichoke, olive, tomato and 
lemon-garlic butter sauce

Chicken Under A Brick 83.00
Special herbs marinated half chicken served with roasted 
potato, seasonal vegetables and homemade sauce

Veal Escalope 90.00
Breaded veal, Viennese style, served with French fries, 
cherry tomato and a balsamic rocket salad

A New Good Melt  46.00
Prime Australian beef, melted provolone cheese, balsamic 
confit of onion and mushroom, rocket leaves, tomato, 
rustic mustard mayo, served with French Fries

House Burger  44.00
Prime Australian beef, house special sauce, lettuce, onion 
and tomato with melted cheese on the top, served with 
French fries. Add eggs 2.00, add bacon 4.00

Tex-Mex Burger 44.00
Prime Australian beef, jalapeños, guacamole, mature cheddar, 
tomato salsa, iceberg lettuce, onion, tomato, roasted pepper, 
mayonnaise, served with French fries

Chicken Guacamole Burger 44.00
Grilled chicken breast topped with melted cheddar, 
caramelized onion and red pepper, lettuce, tomato, 
lime cilantro and guacamole, served with French fries

Chicken Mozzarella Burger 41.00
Grilled chicken breast topped with breaded mozzarella, 
cheddar and Swiss cheese, onion rings, sautéed mushroom, 
crisp iceberg lettuce and tomato with mayonnaise, served 
with French fries

Gourmet Mini Sliders 46.00
Three different flavors of burger, Mediterranean with 
halloumi cheese, classic with provolone cheese and Mexican 
with avocado cream, mango and emmental cheese, served 
with French fries



lunch boxes

cold box 
A combination of salad, dessert and soft drink

Regular 58.00

Sandwich: Tarragon Chicken, Traditional Roast Beef, 
Best Ever Tuna Mayo, Halloumi Baguette

Salads: Lemon Quinoa, Tuna Fusilli Pasta, the Greek, 
Slim-Line Chicken

Premium 68.00

Sandwich: C&G Classic, Turkey Special, Crab Mayo, 
Smoked Salmon.

Salad: Crab & Avocado, Casper’s Chicken Caesar, 
Santa-Fe Chicken, Prawn & Couscous salad
*Ask for our mini dessert specialties

sweet desserts

Chocolate Sable 12.00
A True chocolate lover’s cookie

Bernadette’s Chocolate Cake 19.00
Homemade chocolate cake, chocolate sauce 

Brownies Delight 19.00
Rich cocoa, walnuts chocolate sauce

Seasonal Fruit Salad 24.00
Seasonal fresh fruits, light and refreshing 

Deli of The Day 22.00
Ask our staff for the deli of the day

beverages

Soft drinks 6.00

Sparkling Water 12.00

Mineral Water
Small 12.00
Large 22.00

Fresh Lemonade 16.00
Regular or minted, with ice or frozen

Fresh Juices 18.00
Apple, carrot, orange

Fresh Fruit Smoothies 19.00
Mango, strawberry, strawberry and banana

Mocafe Cool 21.00

hot box
A selection of pasta or main dish, dessert and soft drink

With Main Dish 83.00
Main Dish: Wild Salmon, Chicken “Under A Brick”, Beef 
Tenderloin, 
Salad: Greek, Caesar salad, Crab & avocado

With Pasta 58.00
Pasta: Penne Arabiatta, Chicken Pesto, Lasagna
Salad: Prawn Couscous, Bresaola, Goat Cheese 
*Ask for our daily dessert specialties



العلبة الباردة
مجموعة من السلطة، احللويات واملشروبات 

عاديّة ٥٨.٠٠
السندويش: تاراغون تسيكن، تراديشونال روست بيف،

بيست أفر تونا مايو، حلّومي باغيت

السلطة: ملون كينوا ،تونا فوزيلّي باستا، ذوغريك، 
سليم الين تشيكن

ممتازة ٦٨.٠٠
السندويش: سي & دجي كالسيك، توركي سبيشال، 

كراب مايو، سموكد ساملون
السلطة: كراب افوكادو، كاسبرز تشيكن سيزر، سانتا في 

تشيكن، براون اند كسكس ، 
ة بنا * إسألوا عن حلوياتنا الصغيرة اخلاصّ

العلبة الساخنة
مجموعة من املعكرونة أو الطبق الرئيسي، احللويات واملشروبات 

مع الطبق الرئيسي ٨٣.٠٠
الطبق الرئيسي: وايلد ساملون، تشيكن أندر إيه بريك، 

بيف تاندرلوين  
السلطة: غريك، كاسبرز تشيكن سيزر، كراب اند افوكادو

مع املعكرونة ٥٨.٠٠
املعكرونة: ، بينّي آرابياتا، تشيكن بيستو، الزانيا  
السلطة: براون اند كسكس، بريزاوال، غوت تشيز

ة بنا * إسألوا عن حلوياتنا الصغيرة اخلاصّ

شوكوال سابليه ١٢.٠٠
كعكة الكوكي احلقيقية لعشاق الشوكوالتة!

برناديتز تشوكليت كايك ١٩.٠٠
كعكة حلوى منزلية بالشوكوالتة، صلصة الشوكوالتة 

براونيز دياليت ١٩.٠٠
الكاكاو الغنيّة، البندق، صلصة الشوكوالتة 

سيزونال فروت ساالد ٢٤.٠٠
فواكه موسمية طازجة، خفيفة ومنعشة!

دلي اوف ذو داي ٢٢.٠٠
اسال موظفينا عن حلويات اليوم

حلويات
مشروبات غازية ٦.٠٠

مياه غازية ١٢.٠٠
مياه معدنية

صغيرة ١٢.٠٠
كبيرة ٢٢.٠٠

ليموناضة ١٦.٠٠
عاديّة أو ممزوجة بالنعناع، 

مع الثلج أو مثلّجة

فريش دجوسز ١٨.٠٠
تفاح، جزر، برتقال

فريش فروت سموثيز ١٩.٠٠
ماجنو، فراولة، فراولة وموز

موكافيه كول ٢١.٠٠

مشروبات النش بوكسز



اطباق رئيسية
بيف تاندرلوين  ٨٨.٠٠

حلم بقر اوسترالي مصدّق، مشوي على الفحم، 
مقدّم مع بطاطس مهروسة، خضار موسمية 

وعصارة االعشاب بالزبدة

وايلد ساملون ٩٣.٠٠ 
ر والزيتون،  رة باملقالة مع الشمّ فيليه السلمون محمّ
إلى جانب البطاطس، اجلزر الصغير املكسو بالزبدة، 

السبانخ وصلصة الليمون بالزبدة

كاسبرز تشيكن اسكالوب ٧١.٠٠
ن وموزاريال مقدّم  صدر دجاج مقرمش، ديك رومي مدخّ

مع البطاطس املهروسة، اخلضار املوسمية 
وصلصة اجلبنة بالكرمية

سي برمي فيلي ٧٨.٠٠
ر باملقالة، مقدّم مع  فيليه سمك الشبوط (أوراتا) محمّ
أرز بسماتي بالزعفران، مقلّى بالبازيالء اخلضراء، األرضي 

شوكي، الزيتون،الطماطم وصلصة الليمون بالثوم والزبدة

تشيكن أندر إيه بريك ٨٣.٠٠
رة،  نصف فروج ممتاز متبّل باالعشاب مع بطاطس محمّ

خضار موسمية وصلصة منزلية

ڤـيل إسكالوب ٩٠.٠٠
حلم عجل متبّل مقرمش، على طريقة فيينا، 

مقدّم مع البطاطس املقليّة، الطماطم الكرزية 
وسلطة جرجير بالصلصة البلسمية

إيه نيو غود ميلت ٤٦.٠٠
حلم بقر أسترالي ممتاز، جبنة بروفولون سائخة، مخلّل البلسمي 

بالبصل والفطر، جرجير، طماطم، خردل ريفي باملايونيز.، تقدم مع 
البطاطس املقلية

هاوس برغر ٤٤.٠٠
، بصل وطماطم  ة، خسّ حلم بقر أسترالي ممتاز، صلصتنا اخلاصّ

مع جبنة سائخة على الوجه،  تقدم مع البطاطس املقلية
اضف بيض ٢.٠٠ - اضف حلم مقدد ٤.٠٠

تيكس-ميكس برغر ٤٤.٠٠
حلم بقر اوسترالي ممتاز، فلفل اجلاالبينو، صلصة األفوكادو، جبنة 
ر، خسّ آيسبرغ نضر، مايونيز،  تشدر، بصل، طماطم، فلفل محمّ

صلصة الطماطم احلارة، تقدم مع البطاطس املقلية

تشيكن غواكاموليه برغر ٤٤.٠٠
صدر دجاج مشوي مع جبنة تشدر سائخة على الوجه، بصل 

، طماطم، كزبرة بالليمون وصلصة  وفلفل أحمر مكرملني، خسّ
األفوكادو، تقدم مع البطاطس املقلية

تشيكن موتزاريال برغر ٤١.٠٠
ى بجبنة املوزايال، التشدر والبروفولون،  صدر دجاج مشوي مغطّ

حلقات بصل، فطر مقلّى، خسّ آيسبرغ نضر، بصل أحمر 
وطماطم مع املايونيز، تقدم مع البطاطس املقلية

غورمي ميني ساليدرز ٤٦.٠٠
طي مع جنب احللّوم  ثالثة نكهات مختلفة من البرغر، املتوسّ
السائخ، الكالسيكي مع جبنة البروفولون واملكسيكي مع 

كرمية األفوكادو، املاجنو وجبنة اإلمينتال،  تقدم مع البطاطس 
املقلية

مارغريتا ٤١.٠٠
جنب موزاريال، بارميجان غرانا بادانو، 

صلصة الطماطم والريحان

كواترو ستادجيوني ٥١.٠٠
جبنة الغودا واملوزاريال، أرضي شوكي طازجة، 

فة،  باذجنان، زيتون، فطر، طماطم مجفّ
صلصة الطماطم واألوريغانو

كالسيك بيبيروني ٤٣.٠٠
بيبيروني ، موزاريال، ريحان طازج، صلصة الطماطم 

إيطاليا كالسيك ٤٣.٠٠
ن، موزاريال، فطر، ريحان طازج،  ديك رومي مدخّ

زيتون، صلصة الطماطم واألوريغانو

غوت تشيز ٤٦.٠٠ 
رة، بيستو،  جبنة ماعز، موتزاريال، خضار محمّ

ريحان، أوريغانو، طماطم مجففة، صلصة الطماطم

بيتزابرغرز



باستا
بينّي آرابياتا  ٤١.٠٠

صلصة طماطم،  جبنة بارميجان غرانا بادانو، 
فلفل أحمر، ريحان مع زيت الزيتون الفاخر

جمبري ١٥.٠٠ - أضف دجاج ١٣.٠٠  

تشيكن بيستو باستا  ٤٦.٠٠ 
معكرونة فوسيلي، دجاج متبّل، غرانا بادانو، 

صنوبر محمص، كرمية صلصة الريحان بالبيستو

الزانيا بولونيزي آل فورنو  ٤٦.٠٠
معكرونة منزلية مخبوزة بالفرن مغطاة بطبقات 

من صلصة سي أند جي بالطماطم واللحم املفروم، 
صلصة البيشاميل البيضاء، بارميجان غرانا بادانو وموزاريال 

ذا فاميس سي اند جي كلوب سادويش ٤٣.٠٠
خياركم من الدجاج أو الروستو، بيض مسلوق، حلم بقر مقدّد، 

ن، جبنة سويسريّة، طماطم، كبيس مخلّل، خسّ  ديك رومي مدخّ
آيسبرغ نضر، صلصة سي اند جي كلوب، 

اضف بطاطس مقليّة ٤.٠٠      

بروفولون ستيك ساندويتش ٤٦.٠٠ 
ن،  حلم بقر مصدّق مشوي بتروٍّ ومقدّم مع حلم البقر املقدّد املدخّ

جبنة البروفولون الذائبة، خس نضر، طماطم ومايونيز الفجل احلار 
ص واملنكّه باجلبنة. على خبز الشاباتا احملمّ

اضف بطاطس مقلية ٤.٠٠

توسكانا فوكاشا ٢٩.٠٠
خضار مشوي، خس اجنبي، شرحات طماطم، مايونيز، غرانا بادانو 

بارمبجان، جرجير وبيستو مع عشبة ندى اجلبل و خبز، صلصة 
الريحان بالبيستو، فوكاشا بالزيتون

تاراغون تشيكن ٣١.٠٠
صدر دجاج متبّل باألعشاب، شرائح من الطماطم، خسّ 

آيسبرغ نضر، صلصة املايونيز بالطارخون، خبز باغيت أبيض

روست بيف ٣٢.٠٠
حلم بقر، طماطم، خسّ آيسبرغ نضر، صلصة خردل الديجون 

باملايونيز، خبز باغيت أبيض

بيست افر تونا ٢٦.٠٠
ّة،  سمك تونا، ذرة حلوة، طماطم، خيار، صلصة حار

مايونيز ، باغيت ابيض

سي اند جي كالسيك ٣٢.٠٠
شرائح دجاج طريّة، أفوكادو، طماطم، خسّ آيسبرغ 

نضر، صلصة ثوم ومايونيز اليت، خبز باغيت أبيض

كراب مايو ٣٢.٠٠
سلطعون، بهار أسود مطحون، خسّ آيسبرغ نضر، 

مايونيز، خبز باغيت أبيض

تشيكن كيساديا ٤٦.٠٠
شرائح صدر دجاج مشوية باحلرّ، مزيج من ثالثة أجبان، 

ر، فطر طازج وأوراق الكزبراء املذوبّة في  طماطم، فلفل محمّ
خبز التورتيال إلى جانب صلصات الكرمية احلامضة، صلصة 

األفوكادو والطماطم. اضف بطاطس مقلية ٤.٠٠

ذا تشيكن برس ٣٤.٠٠
ن، جبنة سويسريّة،  صدر دجاج مشوي، حلم بقر مقدّد مدخّ
ص  فة ومايونيز على خبز شاباتا محمّ فطر، طماطم مجفّ

طازج. اضف بطاطس مقلية ٤.٠٠

حلومي بريس ٣١.٠٠
حلوم خفيف، طماطم مجففة، جرجير، ريحان، 

طماطم، خبز الشياباتا، سلطة جانبية.

سموكد ساملون ٤٩.٠٠
ن طازج، كرمية جبنة خفيفة  سلمون إسكندنافي مدخّ
الدسم، خس نضر، كبر وليمون على خبز باغيت حبوب 

كاملة طازج، مقدّمة مع سلطة جانبية.

توركي سبيشال ٣١.٠٠
ن، جبنة بارميجان غرانا بادانو، أوراق اجلرجير،  ديك رومي  مدخّ

دهن خردل الديجون بالليمون، خبز باغيت حبوب كاملة 

فيلي تشيز ستيك ٣٩.٠٠
حلم بقر اوسترالي، فطر، مايونيز،  موزاريال، بصل، فلفل، طماطم، 

خسّ آيسبرغ نضر، جبنة بروفولون سائخة، خبز باغيت أبيض. 
اضف بطاطس مقلية ٤.٠٠

سندويشات



سلطات
بريزاوال ساالد ٤٩.٠٠

شرحات رفيعة من اللحم البقري اجملفف مع جبنة غرانا 
بادانو بارميجان، جرجير، فطر طازج، برتقال، خل البلسمي

آيشن سيسامي تشيكن ٣٨.٠٠
صدر دجاج حار مشوي بالفرن، خضروات ورقية، سمسم، 

زجنبيل مخلل، فطيرة اللحم املقرمشة، صلصة خل 
السمسم.

سانتا في تشيكن ساالد ٣٩.٠٠ 
صدر دجاج طريّ، صلصة أفوكادو، صلصة التشاتني 
باملاجنو، فاصوليا حمراء، موتزاريال، خضروات صغيرة، 

خسّ آيسبرغ نضر، رقائق التورتيا، صلصة الطماطم، 
املاجنو والفلفل االحمر

غوت تشيز ساالد ٣٩.٠٠
ص بجبنة املاعز، شمندر طازج،  قطع اخلبز احملمّ

أوراق اجلرجير، خضروات، طماطم كرزية، خيار، بندق 
صة مع صلصة اخلل البلسمي وصنوبر محمّ

تونا فوزيلّي باستا ٣٦.٠٠
سمك تونا مفتت، خيار، ذرة، جزر، صلصة الليمون باملايونيز 

قليلة الدسم، معكرونة فوزيلّي

ليمون كينوا ٣٨.٠٠
ص، سلطة خضار طازجة، طماطم، خيار،  كينوا، حبوب احلمّ

نعناع، زعتر، مرشوشة بالليمون وزيت الزيتون البكر

براون اند كسكس ٣٧.٠٠
جمبري مشوي، ارضي شوكي، زيتون، خضروات مشكلة، 

فلفل مشوي، جرجير، نعناع، مشمش مجفف، زبيب، 
كسكس وصلصة الليمون

تشيكن سيزر ٣٧.٠٠
دجاج طريّ مشوي، جنب البارميجان، خسّ روماني نضر،

قطع خبز منزليّ، صلصة السيزر

سموكد ساملون ساالد ٦٨.٠٠
ن، جبنة ريكوتا،  شرائح السلمون اإلسكاندينافي املدخّ
كبّر، بازيالء فاخرة، هليون أخضر مشوي، أرضي شوكي، 

بطاطس وجرجير طازج، مع صلصة جبنة البارميجان

سليم الين تشيكن ساالد ٣٨.٠٠
صدر دجاج طري، موتزاريال قليلة الدسم، طماطم، جزر، 

ص  خيار، ذرة حلوة، خسّ آيسبرغ نضر، قطع خبز محمّ
مقرمشة، صلصة الليمون باملايونيز اليت

كراب اند أفوكادو ٤٤.٠٠
سلطعون متبّل بحسب األصول، صلصة األفوكادو، 

خضار مختلطة، جرجير، طماطم كرزية، صلصة اخلل 
بالليمون والزعفران. أضف جمبري ١٥.٠٠

حلّومي اند فيدجتيبلز ساالد ٣٧.٠٠
رة،  جبنة حلّوم مشوية، نعناع، ريحان، خضار موسمية محمّ

أوراق اجلرجير، خسّ آيسبرغ نضر، صلصة الليمون

ذوغريك ٣٢.٠٠ 
جبنة فيتا، طماطم، خيار، بصل احمر، زعتر بري، زيتون، 

خس، صلصة الليمون واخلردل

سبيناتش اند تشيكن ساالد ٣٩.٠٠
ن، صدر دجاج طريّ، حلم بقر مقدّد، ديك رومي مدخّ

جبنة سويسرية، أفوكادو، لوز، طماطم كرزية، ريحان
سبانخ طازج، خسّ آيسبرغ نضر، صلصة اخلل البلسمي 

جابانيز ساالد ٣٩.٠٠
دجاج بالترياكي، نودلز، خضار، اعشاب، حر، سمسم، 

مخلل الزجنبيل، صلصة يابانية
اضف جمبري ١٥.٠٠ - اضف دجاج ١٣.٠٠



قائمة السوشي
اوراماكي

كريسبي كرايزي 
كابوريا، جزر، البانكو املقرمش، مايونيز

كريسبي شرميب
جمبري، البانكو املقرمش

كريسبي تونا 
تونا، سمك أبيض، سلمون، البانكو املقرمش

كريسبي  ساملون 
سلمون، البانكو املقرمش، توابل

فيالدلفيا رول
سلمون مدخن، أفوكادو، كرمي تشيز

سي أند جي رول
تيمبورا اجلمبري الساخن، البانكو املقرمش، 

رقائق الواسابي، صلصة املايونيز والترياكي

تونا رول
سلمون، سمك أبيض، تونا

كراب رول
جمبري، أفوكادو، كراب راب

مانغو رول
جمبري، مانغو راب، صلصة خاصة

فالينغ ساملون
سلمون، كابوريا مقطعة، جزر

غايشا
سلمون، أفوكادو راب، مزيج الكابوريا

أآلسكن
مزيج الكابوريا والسلمون، البانكو املقرمش

تان الي
كابوريا، جمبري، سلمون، البانكو املقرمش

فولكينو
سلمون، سمك أبيض، تونا، توبيكو

بوسطن
سلمون وتونا طازجة، أفوكادو، الصلصة اخلاصة

٦ قطع  ٤٢،٠٠

٩ قطع  ٦٤،٠٠

١٢ قطعة  ٨٦،٠٠

١٨ قطعة  ١٢٥،٠٠

سلطات
كريسبي كاليفورنيا ٣٧،٠٠

كابوريا، جزر، خيار، ملفوف، أفوكادو، 
البانكو املقرمش

كريسبي ساملون ٤٦،٠٠
مكعبات السلمون، كابوريا، البانكو املقرمش  



فطور
كرواسان ٨.٠٠

الشوكوالتة، اجلبنة اوالزعتر

لبنة دياليت ١٨.٠٠
لبنة، نعناع طازج، زيتون، خيار، زيت زيتون، خبز باغيت أبيض

حلّومي باغيت ١٩.٠٠
حلّوم، خيار، طماطم، خسّ أيسبرغ نضر، خبز باغيت أبيض

بيست إفير إيغ مايو ١٨.٠٠
بيض مسلوق، بهار أسود، طماطم، خضار مفرومة،

خسّ أيسبرغ نضر، مايونيز وخبز باغيت باحلبوب الكاملة

غريلد مالت تشيز ٢٦.٠٠
جبنة سويسرية وتشيدر ممزوجة بالكوسا املشوية، زيتون اسود، 

فلفل وبصل مشوي، يقدم مع اخلبز املتعدد احلبوب مع البيض املقلي

غامبينيز أومليت ٣٤.٠٠
خياركم من جبنة املاعز، املوزاريال أو السويسرية، بيض ايبض 

رة باألعشاب،  او بيض كامل ، حلم بقر مقدّد، بطاطس محمّ
طماطم مجففة

غامبينيز موتزاريال ستسكس ٢٦.٠٠
أصابع املوزاريال السمراء الذهبية مقدّمة مع 

صلصة الكرمية االيسلندية 

إيدامامي ٢٩.٠٠
بكل بساطة حبوب األدامامي بقشرها، مغلية لفترة قصيرة، 

ص  مرشوشة بامللح اخلشن، مقدّمة مع السمسم احملمّ
وصلصة الصويا

تشيكن تندرز ٢٩.٠٠
دجاج بالقرشلة، صلصة خردل بالعسل

حلّومي اند تومايتو ٢٦.٠٠
جبنة حلّوم مشوية، طماطم كرزية متبّلة،

صلصة بيستو الريحان الطازج وطماطم مجففة

كريسبي كاالماري ٢٩.٠٠
حلقات الكاالماري املقرمش، صلصة الترتار املنزلية

فرنش فرايز ١٥.٠٠ 
بطاطس مقلية، كاتشاب

وايلد ماشروم سوب ٢٩٫٠٠
شوربة نباتية كرميية تطفح بقطع الفطر البرّي املنكّه، 

ة الكرّات الطازج وصلصة خاصّ

تشيكن نودل سوب ٢٧٫٠٠
معكرونة رفيعة، دجاج طازج مسلوق، خضروات موسمية 

مع مرق الدجاج

توماتو بازيل سوب ٢٧٫٠٠
رة، شوربة نباتيّة عذبة مصنوعة من الطماطم احملمّ

ص بالثوم الريحان الطازج وقطع اخلبز احملمّ

شوربات منزليةمقبالت وأطباق جانبية
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