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Delivery Menu V.2
Sunday to Saturday
from 11:00am to 10:00pm
Oman Avenues Mall
220 60085

V.2 قائمة الطلبات اخلارجية
 نهار األحد الى السبت
 من الساعة ١١ صباحاً حتى ١٠ مساءً
عمان أفينيوز مول
٦٠٠٨٥ ٢٢٠



FOREIGN AFFAIR
When a dish leaves our kitchen, we do not 
rest until we are assured it finds you well,
be it on your dining room table or on your 
office desk.

Our packaging and delivery procedures are designed 
with utmost dedication to ensure that our dishes 
constantly live up to our standards and satisfy you 
well, wherever they roam.

خدمة الزبائن
عندما يغادر طبقٌ مطبخنا،
ال نهدأ حتى يصبح بني أيديكم، 
سواء أكان على طاولة الطعام أو املكتب. 

مت غالفاتنا بعناية شديدة لتصل إليكم  مِّ لقد صُ
بأعلى مقاييس اجلودة وتنالَ رضاكم الكامل



fresh traditional croissant 0.900
your choice of plain, rich chocolate, melted cheese or thyme

feta & olives 1.700
crumbled feta with fresh thyme, olives, tomato and crisp 
iceberg lettuce on crunchy white baguette

perfect halloumi 2.100
halloumi with crunchy cucumber, crisp iceberg lettuce
and fresh tomato on white baguette

C&G egg special 1.900
our legendary egg sandwich, splash of mayo with tomato,
crisp iceberg lettuce, fresh herbs and cracked pepper on
freshly baked multi grain baguette

labneh manoushe 2.100
labneh with olive oil, fresh cucumber, mint and thyme,
served with freshly-baked thyme lebanese flat bread

BREAKFAST
& BRUNCH
There are many great tasting reasons to love 
mornings with Casper & Gambini’s.

فريش ترادشنال كرواسان ٠،٩٠٠ 
اختيارك من سادة، شوكوالتة غنية، جبنة او زعتر

فيتا أند أوليفز ١،٧٠٠
جبنة الفيتا مع زعتر، زيتون، طماطم وخس على خبز 

الباغيت االبيض الطازج

برفكت حلومي ٢،١٠٠
جبنة احللوم مع خيار، خس، طماطم على خبز الباغيت 

االبيض الطازج

سي أند جي اغ سبيشال ١،٩٠٠
ساندويتش البيض مع املايونيز، طماطم، خس، األعشاب 

الطازجة والبهار االسود على خبز الباغيت االسمر

لبنة منقوشة ٢،١٠٠
منقوشة لبنانية بالزعتر تقدم مع لبنة، زيت الزيتون،

زيتون اسود، خيار ونعناع

قائمة
الفطور

هنالك العديد من األسباب التي جتعلك تعشق فترة 
الصباح في كاسبر اند غامبينيز.

All prices are in Omani Rial and subject to 5% Municipality Tax

our specialty صحياطباقنا املميزة
جميع االسعار بالريال العماني وتخضع ٥٪ ضريبة بلدية

healthy labneh manoushe
لبنة منقوشة



HOMEMADE
SOUPS
Fresh, hot, flavorful. 

شوربات
منزلية

All prices are in Omani Rial and subject to 5% Municipality Taxطازجة، ساخنة ولذيذة. جميع االسعار بالريال العماني وتخضع ٥٪ ضريبة بلدية

All prices are in Omani Rial and subject to 5% Municipality Tax جميع االسعار بالريال العماني وتخضع ٥٪ ضريبة بلدية
our specialty healthyصحياطباقنا املميزة

cheese garlic bread 1.900
three amazing melted cheeses on freshly-baked ciabatta, 
spreaded with garlic mayo

gambini's mozzarella 2.300
crispy, stretchy, cheesy and melty, served with island dip

chicken tenders 2.300
crispy golden chicken tenders seasoned in panko bread 
crumbs, served with honey-mustard dip

baked potato 0.900
sour cream and chives
add cheddar cheese, Swiss cheese or mozzarella 0.600

box of fries 0.700
crispy, golden French fries

chicken noodle 1.900
poached chicken breast with noodles, seasonal vegetables and 
herbs in miso broth, served with homemade crunchy croutons

tomato & basil 1.700
a hearty vegetarian soup of roasted tomato, fresh basil,
served with homemade crunchy croutons

تشيز غارليك بريد١،٩٠٠
ثالثة من اجود االجبان سائحة على خبز التشياباتا،

مع املايونيز بالثوم

غامبينيز موزاريال ٢،٣٠٠
اصابع موزاريال مقرمشة، تقدم مع صلصة الكرميي ايالند

تشيكن تندرز ٢،٣٠٠
دجاج ذهبي متبل باخلبز املقرمش، يقدم مع صلصة

اخلردل بالعسل

بايكد بوتايتو ٠،٩٠٠
ساور كرمي اند تشايفس

اضف جبنة الشيدر، جبنة سويسرية، موزاريال ٠٫٦٠٠

بوكس اوف فرايز ٠،٧٠٠  
بطاطس مقليّة ذهبيّة مقرمشة

تشيكن نودل ١،٩٠٠
دجاج مسلوق مع نودلز، خضروات موسمية واعشاب في 

ص مرقة الدجاج، تقدم مع قطع اخلبز احملمّ

تومايتو أند بايزل ١،٧٠٠ 
حساء نباتي بالطماطم املشوية، ريحان،

ص تقدم مع قطع اخلبز احملمّ

صحياطباقنا املميزة

SIDES 
TO SHARE
Craving a satisfying treat or a light meal? 
Choose from our selection of exquisite starters 
and shareables and we promise you’ll come back for more.

مقّبالت
بحاجة إلى وجبة خفيفة ولذيذة؟ اختر من الئحة املقبالت واألطباق

الصحية.نعدك أنك ستعود للمزيد منها.

our specialty healthy

chicken tenders

tomato & basil soup
تومايتو أند بايزل سوب

تشيكن تندرز



All prices are in Omani Rial and subject to 5% Municipality Taxجميع االسعار بالريال العماني وتخضع ٥٪ ضريبة بلدية

greek 2.700
crumbly feta, olives, fresh cherry tomatoes, cucumber, fresh 
thyme and mixed greens, served with a lemon- mustard dressing

santa-fe chicken 3.500
tender chicken breast, guacamole, mozzarella, mixed
greens, mango chutney, corn, red beans and tomato salsa
in a vinaigrette dressing, served with crispy wonton

casper's caesar 2.100
crisp romaine lettuce, homemade garlic croutons topped
with grated grana padano parmesan, served with
Caesar dressing
add on chicken 1.200
add on shrimp 1.900

classic chef 3.500
herb-marinated chicken breast, perfectly boiled egg,
smoked turkey, Swiss cheese, sweet corn, fresh cucumber, 
tomato, mesclun leaves and crisp iceberg lettuce,
served with light lime aioli dressing

slim line chicken 3.500
grilled chicken breast, mozzarella, fresh tomato wedges,
crisp iceberg lettuce, carrot, cucumber, mixed greens,
and sweet corn, mixed with crunchy homemade garlic 
croutons, served with light lime-aioli dressing

mixed leaf & strawberry 3.300
fresh strawberry, sliced mushroom, fresh thyme, mint, 
cucumber, parmesan, rocket leaves, mixed greens and
pine nuts, served with balsamic dressing

crab and palmito 3.700
perfectly marinated crab, palmito, mixed greens, rocket leaves 
and cherry tomato served with saffron vinaigrette dressing

spinach chicken 3.500
grilled tender chicken breast, smoked turkey, Swiss
cheese, beef bacon, fresh avocado, spinach, cherry tomatoes, 
basil leaves, mesclun and toasted almonds,
served with balsamic dressing

goat cheese 3.900
pickled beetroot, goat cheese crouton, rocket leaves,
mesclun, cherry tomatoes, cucumber, mint and roasted
hazel and pine-nuts, served with balsamic dressing

nicoise 3.300
low-cal tuna, egg, potato, olives, green beans, fresh
tomato, basil and mixed greens, served with
lemon-mustard dressing

غريك ٢،٧٠٠ 
فيتا، زيتون، طماطم كرزية طازجة، خيار، زعتر طازج وخس 

مشكل، تقدم مع صلصة الليمون واخلردل

سانتا في تشيكن ٣،٥٠٠
صدر دجاج، صلصة األفوكادو، موزاريال، خس مشكل،

صلصة املانغو، صلصة الطماطم، ذرة، فاصوليا حمراء، 
ورقائق الوانتون املقرمشة، تقدم مع صلصة اخلل والليمون

كاسبرز سيزار ٢،١٠٠
خس، خبز بالثوم مقرمش، وجبنة الغرانا بادانو بارميزان 

املبروشة، تقدم مع صلصة السيزار
اضف دجاج ١،٢٠٠
اضف جمبري١،٩٠٠

كالسيك شيف ٣،٥٠٠
صدر دجاج متبل باألعشاب، بيض مسلوق، ديك رومي مدخن، 
اجلنب السويسري، ذرة، خيار، طماطم، خس ميسكلون، خس 

آيسبرغ، تقدم مع صلصة االيولي بالليمون

سليم الين تشيكن ٣،٥٠٠
صدر دجاج مشوي، موزاريال، طماطم، خس، جزر، خيار،

خس مشكل، ذرة، مع خبز بالثوم مقرمش، تقدم مع صلصة 
األيولي بالليمون

ميكسد ليف أند ستروبيري ٣،٣٠٠
فراولة طازجة، فطر، زعتر، نعناع، خيار، بارميزان، جرجير، خس 

مشكل، وصنوبر، تقدم مع صلصة اخلل البلسمي

كراب أند بامليتو ٣،٧٠٠ 
سلطعون متبل، بامليتو، خس مشكل، أوراق اجلرجير، 

وطماطم كرزية، تقدم مع صلصة اخلل بالزعفران

سبيناتش تشيكن ٣،٥٠٠
صدر دجاج مشوي، ديك رومي مدخن، اجلنب السويسري،

بيف بيكن، أفوكادو، سبانخ، طماطم كرزية، أوراق الريحان، 
ميسكلون، ولوز محمص، تقدم مع صلصة اخلل البلسمي

غوت تشيز ٣،٩٠٠
شمندر مخلل، قطع اخلبز احملمص مع جبنة املاعز، أوراق 
اجلرجير، خس ميسكلون، طماطم كرزية، خيار، نعناع، 

صنوبر، وبندق، تقدم مع صلصة اخلل البلسمي

نيسواز ٣،٣٠٠
تونة خفيفة، بيض، بطاطس، زيتون، فاصوليا خضراء، 

طماطم، ريحان، وخس مشكل، تقدم مع صلصة الليمون 
واخلردل

our specialtyصحياطباقنا املميزة healthy

It’s simple – fresh ingredients, unique combinations 
and delicious all natural dressings. Taste the difference 
of our distinctive flavors in every crisp bite!

FRESH
SALADS

سلطات
طازجة

إنّه ألمر بسيط - مكوّنات طازجة، تركيبات فريدة
وتتبيالت طبيعية لذيذة؛ إختبروا الفرق في طعمة

نكهاتنا املميّزة في كلّ لقمة نضرة!                                          

slim line chicken
سليم الين تشيكن



C&G classic 2.900
tender sliced chicken, avocado, tomato and crisp iceberg 
lettuce, with aioli sauce on freshly baked white baguette

casper's roast beef 2.700
slow-roasted steak, tomato, rocket leaves, onion chutney, 
cornichon pickles, mint and horseradish mayo on 
freshly-baked white baguette

casper's smoked salmon 5.300
smoked salmon, cream cheese, iceberg lettuce, capers
and lemon filet on multi-grain baguette

crab mayo 2.900
crab mix served with avocado, iceberg lettuce, lemon filet
and cracked black pepper with mayo on freshly-baked 
white baguette

good old turkey & Swiss 2.700
smoked turkey, Swiss cheese, fresh tomato, crisp iceberg 
lettuce and cornichon pickles with dijon-mayo on 
freshly-baked white baguette

best ever tuna 2.700
flaked tuna, sweet corn, cucumber, iceberg lettuce and 
mayonnaise on freshly-baked white baguette

tarragon chicken 2.700
herb-marinated chicken breast, sliced tomato, crisp
iceberg lettuce with tarragon-mayo on freshly-baked
white baguette

country club chicken 2.900
tender chicken breast, tomato, beef bacon, mozzarella,
crisp iceberg lettuce with mayonnaise on freshly-baked
white baguette

جميع االسعار بالريال العماني وتخضع ٥٪ ضريبة بلدية جميع االسعار بالريال العماني وتخضع ٥٪ ضريبة بلدية
our specialty healthyصحياطباقنا املميزة

All prices are in Omani Rial and subject to 5% Municipality Tax

our specialty healthyصحياطباقنا املميزة

All prices are in Omani Rial and subject to 5% Municipality Tax

vegetarian special 2.300
oven-baked potato, olives, fresh thyme, lemon zest and sundried 
tomato, seasoned with cracked pepper on multi-grain baguette

the chicken press 2.900
grilled chicken breast, beef bacon, Swiss cheese,
mushroom, sundried tomato with mayonnaise
on a freshly toasted ciabatta bread

chicken sub 2.900
seared chicken with provolone cheese, fresh rocket
leaves, mushrooms, tomato, pickles with garlic-mayo
on freshely-baked white baguette

philly cheese steak sandwich 4.300
juicy prime beef, seared mushroom, mayo, bell pepper,
tomato and onion sauteed and topped with melted
provolone cheese on freshly baked white baguette,
served with French fries

provolone steak sandwich 4.300
slow-grilled beef tenderloin served with smoked beef bacon, 
melted provolone cheese, crisp lettuce, tomato and horseradish 
mayo on toasted ciabatta flavored with cheese

farmhouse chicken 3.300
shredded chicken breast, mayonnaise, sundried tomato, 
walnut, caramelized onion and fresh spinach on
an artisan cereal loaf

سي أند جي كالسيك ٢،٩٠٠ 
دجاج، افوكادو، طماطم، خس آيسبرغ، مع صلصة الثوم 

باملايونيز على خبز باغيت أبيض

كاسبرز روست بيف ٢،٧٠٠
حلم ستيك مشوي، طماطم، أوراق جرجير، صلصة البصل، 

مخلالت كورنيشون، نعناع، مع مايونيز بالفجل،
على خبز باغيت أبيض

كاسبرز سموكد ساملون ٥،٣٠٠
سلمون مدخن، كرمي تشيز، خس آيسبرغ، كابر، وشرائح 

ليمون، على خبز باغيت اسمر

كراب مايو ٢،٩٠٠
كراب ميكس، أفوكادو، خس آيسبرغ، شرائح ليمون، فلفل 

أسود، ومايونيز، على خبز باغيت أبيض

غود أولد تركي اند سويس ٢،٧٠٠
ديك رومي مدخن، جنب سويسري، طماطم، خس آيسبرغ، 

مخلالت كورنيشون، مع صلصة املايونيز واخلردل على
خبز باغيت أبيض

بيست ايفر تونا ٢،٧٠٠
تونة، ذرة، خيار، خس آيسبرغ ومايونيز، على خبز باغيت أبيض

تاراغون تشيكن ٢،٧٠٠
صدر دجاج متبل باالعشاب، طماطم، خس آيسبرغ،

مع صلصة الطرخون باملايونيز، على خبز باغيت أبيض

كاونتري كلوب تشيكن ٢،٩٠٠ 
صدر دجاج، طماطم، بيف بيكن، موزاريال، خس آيسبرغ، 

ومايونيز، على خبز باغيت أبيض

فيجيتارين سبيشال ٢،٣٠٠
بطاطس مشوية بالفرن، زيتون، زعتر، زيست الليمون، 

طماطم مجففة، وفلفل اسود، على خبز باغيت اسمر

ذا تشيكن بريس ٢،٩٠٠
صدر دجاج مشوي، بيف بيكن، جنب سويسري، فطر، 

ص طماطم مجففة، ومايونيز، على خبز التشياباتا احملمّ

تشيكن صب ٢،٩٠٠
دجاج مشوي، جرجير طازج، فطر، طماطم، خيار مخلل، 

جبنة البروفولون الذائبة وصلصة املايونيز بالثوم، على خبز 
باغيت أبيض

فيلي تشيز ستيك ساندويتش ٤،٣٠٠
حلم بقري طري، فطر، فلفل، طماطم، بصل، مع جبنة 

البروفولون الذائبة واملايونيز على خبز باغيت أبيض،
تقدم مع البطاطس املقلية

بروفولون ستيك ساندويتش ٤،٣٠٠
حلم تندرلوين مشوي، بيف بيكن، جبنة البروفولون الذائبة، 

ص  خس، طماطم، ومايونيز بالفجل، على خبز الشياباتا احملمّ
املنكّه باجلبنة

فارم هاوس تشيكن ٣،٣٠٠
صدر دجاج مقطع، مايونيز، طماطم مجففة، جوز، بصل 

بالكراميل، وسبانخ، على اخلبز الطازج املتعدد احلبوب

SANDWICHES
& SPREADS
House-made with freshly-baked bread, the finest meats, 
cheeses and market-fresh, locally-sourced produce.

سندويشات
كافة سندويشاتنا مصنوعة باخلبز الطازج، 

أجود أنواع اللحوم، األجبان واخلضار!  

provolone steak sandwich
بروفولون ستيك ساندويتش



جميع االسعار بالريال العماني وتخضع ٥٪ ضريبة بلدية

margherita 3.900
mozzarella, fresh basil, grana padano parmesan and C&G's 
signature sauce

classic pepperoni 4.100
Italian beef pepperoni with mozzarella, grana padano 
parmesan, fresh basil, oregano and C&G's signature sauce

italia classic 4.100
smoked turkey, melted mozzarella, grana padano parmesan, fresh 
mushroom, basil, olives, oregano and C&G's signature sauce

quattro stagioni 4.100
mozzarella, grana padano parmesan, fresh artichokes, 
eggplant, olives, mushroom, sun-dried tomato, oregano
and C&G's signature sauce

goat cheese pizza 4.900
goat cheese, mozzarella, roasted vegetables, basil pesto, 
sundried tomato, oregano and C&G's signature sauce

tex-mex burger 4.300
prime beef, jalapeno, guacamole, melted cheddar, tomato 
salsa, iceberg lettuce, tomato, onion, roasted pepper
and lime cilantro, served with French fries

house burger 3.700
prime beef, house speical sauce, lettuce, onion
and tomato with melted cheese on top,
served with French fries

bigger better burger 3.700
prime beef, panko-herb crusted mozzarella, iceberg
lettuce, tomato, red onion, bbq and mayonnaise,
served with French fries

gourmet mini sliders 3.700
three unique burgers, mediterranean with halloumi,
classic provolone cheese and mexican with guacamole, 
emmental and mangro,
served with a side of French fries

crispy chicken 3.700
herb marinated chicken breast, sautéed mushrooms,
onion rings, crispy mozzarella, cheddar and Swiss cheese,
red onion, tomato, crisp iceberg lettuce and mayonnaise, 
served with French fries

a good new melt 3.700
prime beef with melted provolone cheese, fresh rocket, 
tomato, balsamic confit of onion and mushroom with
mustard mayo, served with French fries
add on egg 0.400
add on mushroom 0.400
add on beef bacon 0.900

مارغريتا ٣،٩٠٠ 
موزاريال، ريحان، جبنة البارميزان وصلصة

سي اند جي اخلاصة

كالسيك بيبيروني ٤،١٠٠
بيبيروني بقري مع جبنة املوزاريال، جبنة البارميزان، ريحان، 

اوريغانو وصلصة سي اند جي اخلاصة

ايطاليا كالسيك ٤،١٠٠
ديك رومي مدخن، موزاريال، جبنة البارميزان، فطر، ريحان، 

زيتون، اوريغانو وصلصة سي اند جي اخلاصة

كواترو ستاجيوني ٤،١٠٠
موزاريال، جبنة البارميزان، ارضي شوكي طازجة، باذجنان، زيتون، 
فطر، طماطم مجففة، اوريغانو وصلصة سي اند جي اخلاصة

غوت تشيز بيتزا ٤،٩٠٠
جبنة ماعز، موزاريال، خضار مشوية، بيستو الريحان، طماطم 

مجففة، اوريغانو وصلصة سي اند جي اخلاصة

تكس مكس برغر٤،٣٠٠ 
حلم بقري ممتاز، فلفل الهالبينو، صلصة االفوكادو، جبنة 

الشيدر الذائبة، صلصة الطماطم، خس آيسبرغ، طماطم، 
بصل، فلفل مشوي، المي وكزبراء بالليمون،

تقدم مع البطاطس املقلية

هاوس برغر ٣،٧٠٠
حلم بقري ممتاز، صلصتنا اخلاصة، خس، بصل، طماطم، مع 

جبنة ذائبة على الوجه، تقدم مع البطاطس املقلية

بيجر بيتر برغر ٣،٧٠٠
حلم بقري ممتاز، جبنة املوزاريال املقلية، خس آيسبرغ، طماطم، 

بصل احمر، صلصة الباربيكيو واملايونيز،
تقدم مع البطاطس املقلية

غورميه ميني ساليدرز ٣،٧٠٠
ثالثة نكهات مختلفة من البرغر، املتوسطي مع جبنة احللوم، 

الكالسيكي مع جبنة البروفولون، املكسيكي مع صلصة 
االفوكادو، املانغو وجبنة االمينتال، تقدم مع البطاطس املقلية

كريسبي تشيكن ٣،٧٠٠
صدر دجاج متبل باألعشاب، فطر سوتيه، حلقات البصل 

املقلية، موزاريال، جبنة الشيدر واجلبنة السويسرية، بصل أحمر، 
طماطم، خس آيسبرغ، ومايونيز، تقدم مع البطاطس املقلية

نيو غود ميلت ٣،٧٠٠
حلم بقري ممتاز مع جبنة البروفولون، جرجير، طماطم، بصل 

وفطر مكرمل باخلل البلسمي، وصلصة املايونيز واخلردل،
تقدم مع البطاطس املقلية

اضف بيض ٠،٤٠٠
اضف فطر ٠،٤٠٠

اضف بيف بيكن ٠،٩٠٠

البيتزا لدينا هي مصنوعة على الطريقة التقليدية 
مع املكونات الطبيعية

Our pizzas are entirely hand-made the traditional way 
from all natural ingredients.

our specialty healthyصحياطباقنا املميزة

All prices are in Omani Rial and subject to 5% Municipality Tax

classic pepperoni
كالسيك بيبروني

TRADITIONAL
PIZZAS

بيتزا
تقليدية

جميع سي اند جي برغر هي ١٠٠٪ 
من حلم البقر الطازج املصنوعة يدويا.

All C&G burgers are 100% fresh beef, 
custom-ground and always hand crafted.

برغرز
HANDCRAFTED
BURGERS

جميع االسعار بالريال العماني وتخضع ٥٪ ضريبة بلدية
our specialty healthyصحياطباقنا املميزة

All prices are in Omani Rial and subject to 5% Municipality Tax



جميع االسعار بالريال العماني وتخضع ٥٪ ضريبة بلدية

جميع االسعار بالريال العماني وتخضع ٥٪ ضريبة بلدية

lasagna bolognese 3.700
oven-baked homemade pasta layered with C&G
bologenese sauce, bechamel, grana padano parmesan
and mozzarella

penne arrabiata 2.700
homemade tomato sauce, red chilli, fresh basil and grana 
padano parmesan with extra-virgin olive oil drizzle
add on chicken 1.200
add on shrimps 1.900

fettuccine alfredo 3.500
fettuccini pasta, chicken strips, cream, fresh mushrooms,
basil, parmesan cheese

الزانيا بولونيز ٣،٧٠٠ 
معكرونة مخبوزة بالفرن، مغطاة بطبقات من صلصة سي 

اند جي بالطماطم واللحم املفروم، صلصة البيشاميل، 
جبنة البارميزان واملوزاريال

بيني أرابياتا ٢،٧٠٠
صلصة الطماطم، فلفل أحمر، ريحان، جبنة البارميزان،

مع زيت الزيتون املمتاز
اضف دجاج ١،٢٠٠ 

اضف جمبري ١،٩٠٠

فيتوتشيني ألفريدو ٣،٥٠٠
معكرونة فيتوتشيني، شرائح دجاج، ريحان، كرمية، فطر

وجبنة البارميزان

HOMEMADE
PASTAS
The taste of traditional Italian flavors with our special touch.

باستا
منزلية

طعم النكهات االيطالية التقليدية مع بصمتنا املميزة

piri-piri chicken 4.500
spicy marinated half grilled chicken with fresh broccoli, 
sauteed vegetables, chopped grilled potatoes with gravy
soya and raita sauce

casper's chicken escalope 4.700
panko-crusted chicken breast stuffed with smoked turkey
and mozzarella, served with mashed potato, seasonal 
vegetables and creamy cheese sauce

cashew chicken rice bowl 4.500
wok-tossed hoisin chicken, fried egg, vegetables, cashews
and sesame seeds served with edamame basmati rice

veal escalope 5.100
breaded veal, Viennese style served with French fries,
cherry tomato, rocket salad and balsamic dressing

grilled chicken tikka masala 4.700
tikka masala marinated chicken breast, tikka curry sauce
with jasmine pulao rice served with fried onion, raita and 
garlic naan bread

بيري بيري تشيكن ٤،٥٠٠ 
نصف دجاج مشوي متبل باحلر، يقدم مع بروكلي، خضار 

سوتيه، قطع بطاطا مشوية مع صلصة مرق اللحم والصويا 
وصلصة الرايتا

كاسبرز تشيكن اسكالوب ٤،٧٠٠
صدر دجاج مقرمش محشو بجبنة املوزاريال وديك رومي مدخن، 

يقدم مع البطاطس املهروسة، خضار موسمية وصلصة 
الكرميا واجلبنة

كاجو تشيكن رايس بول ٤،٥٠٠
دجاج بصلصة الهويسن، بيض مقلي، خضار، كاجو وسمسم، 

يقدم مع األرز البسمتي بحبات فول الصويا اخلضراء

ڤيل اسكالوب ٥،١٠٠
حلم عجل مقرمش، على طريقة فيينا، يقدم مع البطاطس 

املقلية، الطماطم الكرزية وسلطة جرجير
مع الصلصة البلسمية

غريلد تشيكن تيكا ماساال ٤،٧٠٠
صدر دجاج متبل بالتيكا ماساال، يقدم مع صلصة التيكا 

بالكاري، أرز الياسمني البخاري، بصل مقلي، لنب الرايتا
وخبز نان بالثوم

HOUSE
SPECIALS
For all of our specialties, we use the best Australian beef
and the freshest seafood, chicken and vegetables

أطباق
رئيسية

في كافة أطباقنا نستخدم اللحم البقري األسترالي وأجود أنواع
ثمار البحر والدجاج واخلضروات.

our specialty healthyصحياطباقنا املميزة

All prices are in Omani Rial and subject to 5% Municipality Tax

our specialty healthyصحياطباقنا املميزة

All prices are in Omani Rial and subject to 5% Municipality Tax

penne arrabiata

بيني أرابياتا

casper’s chicken escalope

كاسبرز تشيكن اسكالوب



بيني أرابياتا

BEVERAGES
& BLENDS

Pepsi, Diet Pepsi, 7 Up, Mountain Dew, 
Miranda 0.800

mineral water
Imported Rim Small 0.400  

soft drinks

fresh juices
orange, carrot 1.900

fruit freezers
mango, strawberry, strawberry-banana 1.900

lemonade
regular or minted, on ice or frozen 1.700

You can always enjoy your meal 
with your choice of our refreshing beverages.

جميع االسعار بالريال العماني وتخضع ٥٪ ضريبة بلدية

بيبسي، بيبسي دايت، ٧اب، ماوننت ديو،
ميرندا ٠،٨٠٠

مياه معدنية
رمي صغيرة مستوردة ٠،٤٠٠

مشروبات غازية

المشروبات
والخلطات
ميكنك دائما االستمتاع بوجبتك مع اختيارك من أحد 

مشروباتنا املنعشة 
Satisfy your sweet tooth and treat yourself to one 
of our signature desserts! 

SIGNATURE
DESSERTS
Bernadette's chocolate cake 1.700   
a chocoholic dream, rich moist chocolate cake finished
with secret chocolate sauce

fresh fruit salad 1.700
exotic and seasonal fresh fruits, served with your choice
of orange juice or gazpacho sauce

caramel date pudding 2.500
warm and gooey date pudding topped with caramel sauce

fruity red velvet 2.500
light, moist and decadent red velvet, layered with creamy 
mascarpone and served on a bed of red fruits

برناديتس شوكولت كايك ١،٧٠٠ 
حلم محبي الشوكوالتة! كعكة الشوكوالتة الغنية، مغطاة 

بصلصة الشوكوالتة السرية 

فريش فروت ساالد ١،٧٠٠
فواكه موسمية طازجة، تقدم مع اختيارك من عصير البرتقال 

او صلصة الغزباتشو

كراميل دايت بودينغ ٢،٥٠٠ 
كعكة التمر الساخنة و اللزجة، مغطاة بصلصة الكراميل

فروتي رد فلفت ٢،٥٠٠
طبقات خفيفة، غنية ورطبة من كعكة الريد فلفيت، احملشوة 

بجبنة املسكربوني وتقدم مع الفواكه احلمراء

الحلويات
المميزة

دلّل نفسك بإحدى حلوياتنا الفاخرة واملمتعة

جميع االسعار بالريال العماني وتخضع ٥٪ ضريبة بلدية

our specialty healthyصحياطباقنا املميزة

All prices are in Omani Rial and subject to 5% Municipality Tax

فريش جوسز
برتقال، جزر ١،٩٠٠

فروت فريزرس
مانغو، فراولة، فراولة-موز  ١،٩٠٠

ليموناد 
عادية أو بالنعناع، مثلجة او مع الثلج١،٧٠٠

our specialty healthyصحياطباقنا املميزة

All prices are in Omani Rial and subject to 5% Municipality Tax

Bernadette's chocolate cake
برناديتس شوكولت كايك



A NOTE FROM THE HEART
Our thanks go to you, clients old and new.
Your demand and feedbacks have pushed us 
to progress and improve dynamically.

We have been working working hard, aiming higher, 
and evolving with you.
We thank you for your loyalty and trust!

We couldn’t have achieved any of our success without you.
Every day we look forward to serving you better.

رسالة من القلب
نتقدّم إلى زبائننا القدامى واجلدد بخالص الشكر. 
لقد ساهمت مطالبكم وارائكم في حثّنا على االندفاع 
والتقدّم بشكل مستمر. 

ونحن نعمل بكدّ باذلني قصارى جهودنا لنبقى عند حسن 
ظنّكم. نشكركم على وفائكم وثقتكم.

ونُقرّ بأننا ملا حققنا هذا النجاح لوال دعمكم. في كلّ يوم، 
يتجدّد توقنا إلى خدمتكم بشكل أفضل.


