
www.casperandgambinis.com

Delivery Menu V.1
from 10:00am to 10:00pm
Damac, Distinction tower, 
Down town Dubai, Al Madrassa street
T 045106996

 V.1 قائمة الطلبات اخلارجية
من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٠ مساءً 
دماك، برج الدستنكشن
دبي وسط املدينة، شارع املدرسة
  ت ٠٤٥١٠٦٩٩٦       



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



Our Specialty اطباقنا املميزةاطباقنا املميزة

BREAKFAST
& BRUNCH
Whether it’s all-natural eggs, freshly baked homemade 
bread, pastries or an award winning coffee; there are 
lots of great-tasting reasons to love mornings with 
Casper & Gambini’s

قائمة
الفطور

STARTERS
& SIDES
Craving a satisfying treat or a light meal? 
Choose from our selection of healthful starters and shareables. 
We promise you’ll order more.

أطباق
جانبية

استمتعوا مبجموعة من األطباق اجلانبية اللذيذة
نعدكم أنّكم ستطلبون املزيد منها.

هنالك أسباب عديدة جتعلكم تعشقون فترات الصباح في 
كاسبر اند غامبينيز، سواء كانت البيض الطبيعي، اخلبز 

واحللويات الطازجة أو القهوة احلائزة على شهادة تقدير.

FRESHLY BAKED CROISSANT
Plain, chocolate, cheese or thyme 13.00
Nutella, crème pâtissière, homemade raspberry 
or apricot jam 16.00

TRADITIONAL LABNEH
Labneh, extra virgin olive oil, fresh cucumber, mint, black 
olive, freshly baked thyme flavored flatbread 38.00

HALLOUMI PRESS
Halloumi, sun-dried tomato, rocket leaves, 
fresh basil and tomato on a freshly toasted ciabatta 
served with side salad 42.00

GAMBINI’S OMELETTE
Whole eggs or egg whites with your choice of Swiss, 
mozzarella or goat cheese filling with crispy beef bacon, 
sautéed potatoes and sun-dried tomato served 
with bread 44.00

ULTIMATE PANCAKES
Heavenly cinnamon and banana pancakes flavored with 
coconut, zesty lemon, served with fresh fruits and your 
free choice of maple or chocolate sauce 42.00

CONTINENTAL BREAKFAST
Your choice of scrambled or sunny side up eggs, 
baked beans, beef sausage, roasted tomato and 
mushrooms with bread aside 46.00

EDAMAME
Simply edamame beans in the shell, briefly boiled, 
sprinkled with rock salt, toasted sesame and soya sauce 32.00

FRESH CRAB & SHRIMP SOFT BUNS
Marinated fresh crab and shrimp stuffed in a warm soft bun 
with our homemade pepper marmalade, cornichons and 
lemon aioli sauce served with chips 56.00

SMOKED SALMON & PUMPERNICKEL
Superior Scandinavian smoked salmon presented on our 
pumpernickel toast with cream cheese mix, Italian capers, 
and lemon twist along with a side salad 62.00

CHICKEN TENDERS
Crispy chicken tenders seasoned in panko crumbs, 
served golden with honey-mustard dip 44.00

PANKO BREADED MOZZARELLA
Crispy, stretchy, cheesy and melty mozzarella sticks, 
sprinkled with cherry tomato and basil, served with 
creamy island dip 40.00

CRISPY CALAMARI
Panko breaded calamari, herbs, homemade tartar sauce 48.00

NACHOS
homemade tortilla chips covered with melted cheese 
blend and jalapeños, comes with sides of guacamole 
and our special tomato sauce 42.00

FRENCH FRIES
Potato fries with ketchup dip 26.00

GAMBINI’S OMELETTEغامبينيز أومليتSMOKED SALMON & PUMPERNICKELسموكد سالمون اند بامبرنيكل

Our Specialty

فرشلي بايكد كرواسان
سادة، بالشوكوالته، باجلبنة أو بالزعتر   ١٣.٠٠

نوتيال، كرمي باتسيير، مربى التوت 
أو املشمش   ١٦.٠٠

تراديشيونال لبنة
لبنة، زيت زيتون بكر ممتناز، خيار، نعناع، زيتون أسود 

وخبز طازج بالزعتر  ٣٨.٠٠

حلّومي بريس 
فة، جرجير،   جبنة احللوم، طماطم مجفّ

ريحان وطماطم طازجة، على خبز الشياباتا الطازج، 
تقدّم مع سلطة جانبية  ٤٢.٠٠

غامبينيز أومليت
اختيارك من اجلبنة السويسرية، املوزاريال أو املاعز

ة، بيض  مع شرائح اللحم البقري املقدد، بطاطس مقالّ
مع او بدون صفار، وطماطم مجففة، إلى جانبها اخلبز ٤٤.٠٠

ألتيميت بان كايك
فطائر البان كيك الرائعة باملوز والقرفة واملنكّهة بجوز الهند،

برش الليمون، مقدّمة مع الفواكه الطازجة وخياركم من 
شراب القيقب أو صلصة الشوكوالتة  ٤٢.٠٠

كونتينانتال بريكفاست
خياركم من البيض اخملفوق أو البيض عيون، ف، 

صة وفطر إلى  شرائح حلم البقر املقدد، طماطم محمّ
جانبها اخلبز  ٤٦.٠٠

إدامامي 
حبوب صويا بقشرها، مسلوقة ومنكّهة بامللح اخلشن،

السمسم احملمص وصلصة الصويا  ٣٢.٠٠

فريش كراب اند شرميب سوفت بانز
سلطعون وقريدس طازج ومتبّلة محشوة في خبز ساخن 
طريّ مع املرماالد بالفلفل، مخلل اخليار الصغير  وصلصة 

الليمون بالثوم، تقدّم مع البطاطس املقرمشة ٥٦.٠٠ 

سموكد ساملون اند بامبرنيكل
ن مقدّم على خبز  سمك سلمون إسكندنافي فاخر ومدخّ
ص مع مزيج من كرمية اجلبنة، نبات الكبر  بامبرنيكل محمّ
اإليطالي، وعصارة الليمون تقدّم مع سلطة جانبية  ٦٢.٠٠

تشيكن تندرز 
دجاج مقرمش، يقدم مع صلصة اخلردل والعسل  ٤٤.٠٠

بانكو بريديد موزاريال
أصابع موزاريال مقرمشة، مليئة باجلبنة وسائخة، 

تُقدّم مع غمس صلصة أيالند الكرميية 
وبالطماطم الكرزية والريحان  ٤٠.٠٠

كريسبي كاالماري
حبار مقلي مقرمش، اعشاب، صلصة الترتار  ٤٨٠٠

ناتشوز
رقائق التورتيال مغطاة بثالثة انواع جبنة ذائبة، هالبينيو، 

يقدم مع صلصة االفوكادو وصلصة الطماطم  ٤٢.٠٠

فرنش فرايز 
بطاطس مقلية تقدم مع الكاتشاب  ٢٦.٠٠



SUSHI
& ROLLS
A unique fusion of Asian flavors highlights creative and healthy ingredients,
using the finest fresh fish and vegetables.

SALADS
CRISPY CALIFORNIA
Crab, carrot, cucumber, cabbage,
avocado, panko crispy 60.00

CRISPY SALMON
Diced salmon, crab, panko crispy 72.00

6 pieces 66.00

9 pieces 102.00

12 pieces 146.00

18 pieces 179.00

Crispy Crazy
Crab, carrot, panko crispy, mayo

Crab Roll
Shrimps, avocado, crab wrap

Philadelphia Roll
Smoked salmon, avocado, cream cheese

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

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

Alaskan
Crab mix, salmon mix and panko crispy

Tuna Roll
Salmon, white fish, tuna

Geisha
Salmon, avocado wrap, crab mix

Flying Salmon
Salmon, shredded crab, carrot

URAMAKI (3 pieces/kind)

Crispy Shrimp
Shrimps, panko crispy

Crispy Tuna
Tuna, white fish, salmon, panko crispy

Crispy Salmon
Salmon, panko crispy, spices

Tanlai
Crab, shrimps, salmon, panko crispy

Volcano
Salmon, white fish, tuna, tobico

Mango Roll
Shrimps, mango wrap, exotic glaze

URAMAKIاوراماكي  

كريسبي كرايزيسلطات
كابوريا، جزر، البانكو املقرمش، مايونيز

كراب رول
جمبري، أفوكادو، كراب

فيالدلفيا رول
سلمون مدخن، أفوكادو، كرمي تشيز

سي أند جي رول
تيمبورا اجلمبري الساخن، البانكو املقرمش،
رقائق الواسابي، صلصة املايونيز والترياكي

بوسطن
سلمون وتونا طازجة، أفوكادو

والصلصة اخلاصة

أآلسكن
مزيج الكابوريا والسلمون، البانكو املقرمش

تونا رول
سلمون، سمك أبيض، تونا

غايشا
سلمون، أفوكادو، مزيج الكابوريا

فالينغ ساملون
سلمون، كابوريا مقطعة، جزر

كريسبي شرميب
جمبري، البانكو املقرمش

كريسبي تونا
تونا، سمك أبيض، سلمون، البانكو املقرمش

كريسبي ساملون
سلمون، البانكو املقرمش، توابل

تان الي
كابوريا، جمبري، سلمون، البانكو املقرمش

فولكينو
سلمون، سمك أبيض، تونا، توبيكو

مانغو رول
جمبري، مانغو، صلصة خاصة

كريسبي كاليفورنيا 
كابوريا، جزر، خيار، ملفوف، أفوكادو، 

البانكو املقرمش  ٦٠.٠٠

كريسبي ساملون  
مكعبات السلمون، كابوريا، البانكو املقرمش  ٧٢.٠٠

اوراماكي  (٣ قطع / صنف)

٦ قطع  ٦٦،٠٠
٩ قطع  ١٠٢،٠٠

١٢ قطعة  ١٤٦،٠٠
١٨ قطعة  ١٧٩،٠٠

CRISPY SALMONكريسبي سالمون 

قائمة
السوشي

التزاوج الفريد بني النكهات اآلسيوية يسلط الضوء 
على اإلبداع بخيار املكونات الصحية عبر إستخدام 

أفضل األسماك واخلضار  الطازجة



HERITAGE GOAT CHEESE SALAD
Endive, lettuce mixture served on a bed of warm goat 
cheese croutons, with a red and yellow beetroot, sprinkled 
with hazelnut and pumpkin seeds 
along with our chef’s special sauce 62.00

BLACK QUINOA & MANGO SALSA
Organic black quinoa on fresh lettuce mixture, 
feta cheese, walnut with mango salsa, wild grown 
mint and thyme leaves served with lemon oil and 
citrus dressing 55.00
Add grilled salmon 15.00 or chicken 13.00

CHICKEN CAESAR
Tender chicken breast, baby gem and homemade garlic
croutons topped with grated Grana Padano parmesan
and Caesar dressing 54.00

SMOKED SALMON
Slices of Scandinavian smoked salmon, ricotta cheese,
capers, fine beans, grilled green asparagus, artichoke,
potato and fresh rocket leaves, with parmesan 
dressing 78.00

SLIM LINE CHICKEN
Grilled chicken breast, light mozzarella cheese, homemade 
garlic croutons, tomato, cucumber, lettuce mixture, 
vegetable garden and lemon aioli dressing 56.00

THE GARDEN GOURMAND
A variety of crispy baby spinach, wild rocca, 
zucchini and fresh asparagus shavings mixed with 
butter beans, artichoke heart, dry cranberry and 
pomegranate seeds served with maple balsamic 
dressing and pumpkin seeds 54.00

SPINACH CHICKEN
Grilled tender chicken breast, smoked turkey and emmental 
cheese slices, beef bacon strips, baby spinach, avocado, 
toasted almonds, cherry tomato, fresh basil, mesclun and 
balsamic dressing 64.00

Our Specialty اطباقنا املميزة

ASIAN SESAME CHICKENايجن سيسامي تشيكن 

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

GARDEN
SALADS

سلطات
طازجة

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

نكهاتنا املميّزة في كلّ لقمة نضرة

HOMEMADE
SOUPS
Fresh, hot, flavorful. 
Our soups are cooked slowly just for you.

شوربات
منزلية
طازجة، ساخنة، مليئة بالنكهة

الشوربة لدينا مطبوخة بتقن من اجلك

WILD MUSHROOM
A creamy vegetarian soup bursting with 
flavorful pieces of wild mushroom, fresh leek 
and special seasoning 36.00

MISO CHICKEN NOODLE
Fresh poached chicken with homemade
egg noodles, seasonal vegetables, special herbs
and herb chicken broth 32.00

TOMATO BASIL
A hearty vegetarian soup made with roasted tomato, 
fresh basil and garlic croutons 32.00

HOME-STYLE LENTIL
A homemade satisfying and simple soup made of 
lentils and vegetable broth, served with lemon 32.00

CARROT & GINGER
Healthy low-fat soup for a warming lunch
or dinner topped with sliced almond 36.00

CASPER’S RAW KALE
Crisp and fragrant, with grilled chicken breast, 
dry apricot, cranberry and feta cheese with 
pomegranate and white balsamic-maple drizzle, 
pine nuts and walnut sprinkles 65.00

ASIAN SESAME CHICKEN
Highly popular, filling and satisfying shredded 
spicy chicken, chili and vegetable salad with a 
delicious Asian flavor, peanuts، ginger pickles and 
topped with wonton crisp served with sesame 
Japanese dressing 62.00

SANTA FE CHICKEN
Spicy Shredded chicken breast roasted to perfection, 
mozzarella, mango chutney, corn, red beans, 
guacamole, tortilla crisps, tomato and salsa 
lemon vinaigrette dressing 62.00

وايلد مشروم
شوربة باخلضار والكرميا مع قطع من الفطر البري، 

الكراث والتوابل املميزة   ٣٦.٠٠

ميزو تشيكن نودل
دجاج طازج مسلوق، نودلز بالبيض، خضار موسمية، 

اعشاب مميزة ومرقة الدجاج باألعشاب  ٣٢.٠٠

تومايتو بايزل
شوربة خضار من الطماطم املشوية،

ريحان طازج وخبز بالثوم مقرمش  ٣٢.٠٠

هوم-ستايل النتيل
شوربة منزليّة بسيطة ومنعشة مصنوعة 

من العدس ومرق اخلضار، تقدّم مع الليمون  ٣٢.٠٠

كاروت اند جينجير
شوربة صحيّة وقليلة الدسم لوجبة غذاء أو عشاء 

دافىء، تقدّم على وجهها شرائح اللوز  ٣٦.٠٠

كاسبيرز رو كايل 
ف،  نضرة وعطرة، مع صدر الدجاج املشوي، املشمش اجملفّ

ان ورذاذ القيقب  التوت البرّي وجبنة الفيتا مع الرمّ
ة الصنوبر واجلوز  ٦٥.٠٠ والبلسمي األبيض، ورشّ

ايجن سيسامي تشيكن 
ً، صدر دجاج حار، سلطة الفلفل احللو واحلار  رائجة جدّا

وخضار مشكلة مع النكهة اآلسيوية الشهيّة، 
مع الفستق و مخلل زجنبيل، تقدّم على وجهها اخلبز 

املقرمش مع صلصة السمسم اليابانية ٦٢.٠٠

سانتا في تشيكن 
ر باحلر ، جبنة موزاريال، ذرة، فاصوليا  شرائح صدر دجاج محمّ

حمراء، صلصة االفوكادو، خبز التورتيال املقرمش  مع 
صلصة الطماطم واملاجنو باخلل والليمون ٦٢.٠٠

هيريتادج غوت تشيز ساالد 
األنديف، مزيج من اخلسّ يقدّم على مسكبة من قطع اخلبز 

ص بجبنة املاعز الساخنة، مع الشمندر األحمر  احملمّ
واألصفر، مرشوشة بالبندق وبذور اللقطني، إلى جانب 

صلصة الشيف املميّزة  ٦٢.٠٠

بالك كينوا و صلصة املاجنو 
كينوا عضوية سوداء، خس مشكّل طازج، جبنة فيتا، جوز مع 

صلصة املاجنو، أوراق النعناع والزعتر البرّية، تقدّم مع صلصة 
احلمضيات وزيت الزيتون ٥٥.٠٠

اضف سلمون مشوي ١٥.٠٠ أو أضف دجاج مشوي  ١٣.٠٠ 

تشيكن سيزر 
صدر دجاج، خس، خبز بالتوم مقرمش، شرائح من جبنة 

غرانا بادانو بارميزان وصلصة السيزر  ٥٤.٠٠

سموكد سلمون
ن، جبنة ريكوتا، كبر،  شرائح من السلمون اإلسكندنافي املدخّ

فاصوليا خضراء، هليون طازج مشوي، خرشوف، بطاطس 
وجرجير طازج، مع صلصة البارمزان  ٧٨.٠٠

سليم الين تشيكن 
صدر دجاج مشوي، جبنة موزاريال خفيفة، خبز 

مقرمش، طماطم، خسّ مشكل، خضار مشكّلة، 
خيار، مع صلصة األيولي بالليمون  ٥٦.٠٠

ذي غاردن غورمان
مجموعة متنوّعة من السبانخ النضر، الروكّا البرّية، كوسا، 

وبرش الهليون الطازج ممزوجة بالفصوليا العريضة، قلب 
اخلرشوف، التوت البرّي اجلاف وبذور اليقطني، تقدّم مع صلصة 

القيقب والبلسمي وبذور السمسم  ٥٤.٠٠

سبيناتش تشيكن
صدر دجاج مشوي، ديك رومي مدخن، شرائح جبنة اإلمينتال، 

ر، طماطم  شرائح حلم البقر املقدّد، سبانخ، أفوكادو، لوز محمّ
كرزية، ريحان طازج، صلصة اخلضار مع  اخلل البلسمي  ٦٤.٠٠



BREAD
& SPREADS
All of our sandwiches are homemade with freshly baked 
bread, the finest meats, cheeses and veggies!

سندويشات
كافة سندويشاتنا مصنوعة من اخلبز الطازج، اللحوم 

الفاخرة، االجبان املستوردة واخلضار الطازجة.

THE FAMOUS C&G CLUB SANDWICH
Your choice of roast beef or free range chicken breast 
grilled to perfection served with smoked bacon, fried egg, 
smoked turkey, Swiss cheese, crisp lettuce, sliced tomato, 
pickles and C&G’s club sauce on a freshly toasted pain de 
mie, served with French fries. Just as it should be! 62.00

PROVOLONE STEAK SANDWICH
Slow-grilled certified Australian beef tenderloin, 
served with smoked beef bacon, melted provolone 
cheese, crisp lettuce, tomato and horseradish mayo 
on toasted ciabatta flavored with cheese 66.00

CHICKEN QUESADILLAS
Grilled chili chicken breast strips, three-cheese blend,
roasted pepper, fresh mushroom and coriander leaves
melted in grilled tortillas, comes with sides of sour
cream, guacamole and tomato salsa, served with
French fries 58.00

THE CHICKEN PRESS
Grilled chicken breast, smoked beef bacon, 
Swiss cheese, mushroom, sun-dried tomato and 
mayonnaise on freshly toasted ciabatta, served 
with French fries 52.00

FARMHOUSE CHICKEN
Shredded chicken breast in an exclusive mayonnaise 
sauce, sun-dried tomato, walnut, caramelized onion 
and fresh amaranth spinach leaves on an artisan 
overnight-baked cereal loaf, served with French fries 50.00

SMOKED SALMON
Fresh Scandinavian smoked salmon, cream cheese,
crisp lettuce, caper and lemon on freshly baked
multi-grain baguette, served with side salad 67.00

CHICKEN FAJITA WRAP
Seared fajita spiced chicken, sautéed pepper 
and onion, mozzarella, crisp lettuce, guacamole 
and sour cream on warm freshly baked flour tortilla, 
served with French fries 55.00

TURKEY SPECIAL 
Smoked turkey breast, fresh rocket leaves, parmesan
and lemon-Dijon drizzle on freshly baked multi-grain
baguette, served with side salad 48.00

PHILLY CHEESE STEAK
Juicy prime Australian beef, fresh mushroom, mayo,
bell pepper, crisp lettuce, tomato and onion sautéed
and topped with melted provolone cheese on freshly
baked white baguette, served with French fries 62.00

Our Specialty

ذا فاميس سي اند جي كلوب ساندويتش 
خياركم من الدجاج أوالروستو البقري، يقدّم مع اللحم املقدّد 

ن، اجلبنة  ن، البيض املقلي، شرائح احلبش املدخّ املدخّ
السويسرية، اخلسّ الطازج، قطع الطماطم، اخمللل، صلصة 

السي اند جي كلوب، يقدم على خبز توست، تقدّم مع 
البطاطس املقلية. كما يجب أن تكون! ٦٢.٠٠

بروفولون ستايك ساندويتش 
حلم بقري استرالي مشوي مع شرائح اللحم 

ن ، جبنة البروفولون الذائبة، خس، طماطم،  البقري املقدّد املدخّ
صلصة الفجل احلر باملايونيز، تقدم على خبز الشياباتا 

املنكهة بجبنة البارميزان ٦٦.٠٠

تشيكن كيسادياس 
شرائح صدر الدجاج املشوي  بالفلفل احلرّ ، خليط من ثالثة 

ر، فطر طازج، كزبرة، خبز التورتيال  انواع جبنة، فلفل محمّ
املشوي، وإلى جانبها صلصة كرمية الساور وصلصة الطماطم 

واالفوكادو، تقدّم مع البطاطس املقلية ٥٨.٠٠

ذا تشيكن بريس 
صدر دجاج مشوي، حلم بقري مقدد مدخن، جبنة سويسرية، 
فطر، طماطم مجففة، مايونيز يقدم على خبز الشياباتا مع 

البطاطس املقلية ٥٢.٠٠

فارم هاوس تشيكن
شرائح صدر الدجاج بصلصة املايونيز اإلستثنائية، الطماطم 

فة، اجلوز، البصل املكرمل وقطيفة اوراق السبانخ الطازجة  اجملفّ
على رغيف حرفيّ من اخلبز الريفي الطازج املتعدد احلبوب، 

يقدّم مع البطاطس املقليّة ٥٠.٠٠

سموكد ساملون 
سلمون اسكندنافي مدخن، كرمي تشيز، خس طازج، 

كبر، ليمون، يقدم على خبز باغيت طازج متعدد احلبوب 
مع السلطة اجلانبية ٦٧.٠٠

تشيكن فاهيتا راب
دجاج مقلّب بتوابل الفاهيتا، الفلفل والبصل، موزاريال، خس 

نضر، صلصة االفوكادو وكرمية الساور، تقدم على خبز التورتيال 
الساخن الطازج  مع البطاطس املقلية ٥٥.٠٠

تركي سبيشيل 
ديك رومي مدخن، جرجير طازج، بارميزان، صلصة الليمون 

واخلردل، يقدم على خبز باغيت طازج متعدد احلبوب مع 
السلطة اجلانبية ٤٨.٠٠

فيلي تشيز ستايك 
حلم بقري استرالي، فطر طازج، مايونيز، فلفل رومي،

يه جبنة بروفولون  خس طازج ، طماطم وبصل مقلّب، يغطّ
الذائبة، يقدم على خبز باغيت مع البطاطس املقلية ٦٢.٠٠

PROVOLONE STEAK SANDWICHبروفولون ستيك ساندويتش



مرغريتا
جبنة موزاريال و غرانا بادانو بارميزان، ريحان 

وصلصة الطماطم ٥٢.٠٠

كواترو ستاجيوني
جبنة الغودا واملوزاريال، خرشوف طازج، باذجنان، زيتون، فطر،

طماطم مجففة، اوريغانو وصلصة الطماطم ٦٩.٠٠

كالسيك بيبيروني
بيبيروني بقري، جبنة موزاريال، ريحان طازج، اوريغانو

وصلصة الطماطم ٥٨.٠٠

إيطاليا كالسيك
جبنة موزاريال، حبش مدخن، فطر، ريحان طازج، زيتون، 

اوريغانو وصلصة البيتزا ٥٨.٠٠

غوت تشيز
رة، بيستو،  جبنة ماعز، موزاريال، خضار محمّ

فة، ريحان، أوريغانو وصلصة الطماطم ٦٦.٠٠ طماطم مجفّ

Our Specialty اطباقنا املميزة

CLASSIC PEPPERONIكالسيك بيبيروني

Our Specialty

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

بيتزا
تقليدية

البيتزا لدينا هي مصنوعة على الطريقة التقليدية 
مع املكونات الطبيعية

HANDCRAFTED
BURGERS
All C&G’s burgers are 100% Australian beef, custom ground, 
fresh never frozen and hand formed.

برغرز
جميع سي اند جي برغر هي ١٠٠٪ 

من حلم البقر الطازج املصنوعة يدويا.

HOUSE BURGERهاوس برغر

أي نيو غود ميلت 
حلم بقري استرالي، جبنة بروفولون ذائبة، بصل و فطر مكرمل 

باخلل البلسمي ، جرجير، طماطم، صلصة اخلردل واملايونيز،
يقدم مع البطاطس املقلية  ٦٢.٠٠

هاوس برغر 
حلم بقري استرالي، صلصة منزلية مميزة، خس، بصل، طماطم 

مع جبنة ذائبة، يقدم مع البطاطس املقلية ٥٨.٠٠
اضف بيض ٥.٠٠ - حلم بقري مقدد ٨.٠٠

ترياكي تشيكن برغر
صدر دجاج مكسوّ بالترياكي مع خليط من األعشاب النضرة 

والزجنبيل على مسكبة من خسّ األيسبرغ والصلصة اليابانيّة، 
تقدّم مع البطاطس املقليّة والكاتشاب ٥٤.٠٠

تشيكن غواكامولي برغر
صدر دجاج مشوي وعلى وجهه جبنة التشدر السائخة، البصل 

والفلفل األحمر املكرمل، اخلس، الطماطم، الكزبرة بالليمون 
وصلصة األفوكادو، يقدّم مع البطاطس املقليّة ٥٩.٠٠

تشيكن موزاريال برغر
صدر دجاج مشوي، جبنة املوزايال املقرمشة، تشدر وجبنة 

سويسرية، حلقات البصل، فطر مقلّب، خس األيسبرغ النضر، 
الطماطم مع املايونيز، يقدّم مع البطاطس املقليّة ٥٨.٠٠

غورمي ميني ساليدرز 
ثالث نكهات مختلفة من البرجر، نكهة شرق اوسطية مع 

جبنة احللوم، نكهة كالسيكية مع جبنة البروفولون والنكهة
املكسيكية مع كرمية االفوكادو، املانغو وجبنة االمنتال، 

يقدم مع البطاطس املقلية ٦٢.٠٠

A NEW GOOD MELT
Prime Australian beef, melted provolone cheese, balsamic
confit of onion and mushroom, rocket leaves, tomato,
rustic mustard mayo, served with French Fries 62.00

HOUSE BURGER 
Prime Australian beef, house special sauce, lettuce,
onion and tomato with melted cheese on the top,
served with French fries 58.00
Add eggs 5.00 - Add beef bacon 8.00

TERIYAKI CHICKEN BURGER 
Glazed teriyaki chicken breast and crispy vegetables 
ginger mix on a bed of ice berg lettuce and Japanese 
sauce, served with French fries and ketchup 54.00

CHICKEN GUACAMOLE BURGER 
Grilled chicken breast topped with melted cheddar,
caramelized onion and red pepper, lettuce, tomato,
lime cilantro and guacamole, served with French fries 59.00

CHICKEN MOZZARELLA BURGER 
Grilled chicken breast, breaded mozzarella, Swiss 
and cheddar cheese, onion rings, sautéed mushroom, 
crisp iceberg lettuce, tomato with mayonnaise, served 
with French fries 58.00

GOURMET MINI SLIDERS 
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 62.00

MARGHERITA
Mozzarella, Grana Padano parmesan, basil
and tomato sauce 52.00

QUATTRO STAGIONI
Gouda cheese and mozzarella, artichoke,
eggplant, olive, mushroom, sun-dried tomato,
oregano and tomato sauce 69.00

CLASSIC PEPPERONI
Beef pepperoni, mozzarella, fresh basil, oregano
and tomato sauce 58.00

ITALIA CLASSIC
Smoked turkey, mozzarella, mushroom, fresh basil,
olive, oregano and C&G’s authentic pizza sauce 58.00

GOAT CHEESE
Goat cheese, mozzarella, roasted vegetables, 
pesto, sun-dried tomato, basil, oregano and 
tomato sauce 66.00



Our Specialty Our Specialtyاطباقنا املميزة

CASPER’S CHICKEN ESCALOPEكاسبرز تشيكن إسكالوب 

HOMEMADE
PASTAS

HOUSE
SPECIALS
We use the best Australian beef and the freshest 
seafood, chicken and vegetables.

The taste of traditional Italian flavors
with our special touch.

باستا
منزلية

أطباق
رئيسية

كافة األطباق من إختصاصنا، نستعمل فيها اللحم البقري املمتاز
وأجود الدجاج واخلضار.

الطعمة تقليدية، النكهة ايطالية، مع ملستنا املميزة

فيليه ستيك
خاصرة حلم البقر األسترالي مصدّقة مشوية على الفحم، 

تقدّم مع البطاطا املهروسة، اخلضار املوسمية، مغمورة 
بصلصة الصويا بالزبدة  ١١٨.٠٠

غريلد تشيكن تيكا ماساال
صدر دجاج متبّل بالتيكا ماساال، صلصة التيكا بالكاري 

مع أرز الياسمني البخاري، لنب الرايتا، البصل املقلي 
وخبز النان بالثوم  ٨٤.٠٠

وايلد سلمون
ر  مع الشمر والزيتون، بطاطس، سبانخ،  سلمون محمّ

جزر صغير مكرمل بالزبدة، وصلصة زبدة باالعشاب 
والليمون  ١١٥.٠٠

كاسبرز تشيكن إسكالوب 
صدر دجاج مقرمش، ديك رومي مدخن، موزاريال،
يقدم مع البطاطس املهروسة، خضار موسمية

وصلصة الكرميا واجلبنة  ٨٨.٠٠

هامور فيليه 
فيليه سمك هاموراملشوي في املقالة، يقدّم مع األرز البسماتي 

ة، خرشوف،الزيتون،  بالزعفران، الفاصوليا اخلضراء املقالّ
الطماطم وصلصة الزبدة والليمون بالثوم  ٨٦.٠٠

تشيكن أندر أي بريك
نصف دجاج متبل باالعشاب، يقدم مع بطاطس مشوية، 

خضار موسمية وصلصة منزلية  ٩٢.٠٠

PENNE ARRABIATA
Homemade pomodoro sauce, red chili, fresh basil,
Grana Padano parmesan with extra virgin olive oil 
drizzle 58.00. Add shrimp 15.00, add chicken 13.00

FRESH SALMON BLACK INKED PASTA
A teriyaki glazed fresh salmon laid on a bed of black 
inked pasta tossed with ginger, garlic, baby spinach, 
cherry tomatoes and spring onions served with our teriyaki 
sauce and sprinkled sesame 80.00

CHICKEN PESTO PASTA
Sautéed chicken strips in a unique blend of basil
pesto, Grana Padano and toasted pine nuts, tossed 
with fusilli pasta, fresh cream drizzle and fresh 
basil garnish 64.00

LASAGNA BOLOGNESE AL FORNO
Oven baked homemade pasta layered with C&G’s
authentic Bolognese sauce, béchamel, Grana Padano
parmesan and mozzarella 66.00

FILET STEAK
Charcoal-grilled certified Australian beef tenderloin, 
served with soft mashed potato, seasonal vegetables 
drowned with appetizing soya butter sauce 118.00

GRILLED CHICKEN TIKKA MASALA
Tikka masala marinated chicken breast, tikka curry 
sauce with jasmine pulao rice, raita, fried onion and 
garlic naan bread 84.00

WILD SALMON 
Salmon fillet pan-roasted with fennel and olive,
paired with potato, butter glazed baby carrot, 
spinach and lemon butter sauce 115.00

CASPER’S CHICKEN ESCALOPE
Crisp chicken breast, smoked turkey and mozzarella
served with mashed potato, seasonal vegetables
and creamy cheese sauce 88.00

HAMMOUR FILLET
Pan-seared hammour fillet served with saffron 
basmati rice, sautéed green beans, artichoke, olive, 
tomato and lemon-garlic butter sauce 86.00

CHICKEN UNDER A BRICK
Special herbs marinated half chicken served 
with roasted potato, seasonal vegetables and 
homemade sauce 92.00

بينّي أرابياتا
معكرونة البيني، صلصة البومودور، فلفل حرّ، ريحان طازج،

غرانا بادانو بارميزان مع زيت الزيون البكر املمتاز  ٥٨.٠٠
اضف جمبري ١٥.٠٠ أو دجاج ١٣.٠٠

فريش ساملون بالك إينكد باستا
السلمون الطازج املكسوّ بالترياكي واملوضوع على مسكبة 

من املعكرونة بحبر احلبّار مع الزجنبيل، الثوم، السبانخ، 
الطماطم الكرزية والبصل األخضر، تقدّم مع صلصة 

ة من السمسم ٨٠.٠٠ ة بنا ورشّ الترياكي اخلاصّ

تشيكن بيستو باستا
شرائح الدجاج املقلّبة بصلصة كرمية الريحان الفريدة،

ص، معكرونة الفوزيلي مع  جبنة غرانا بادانو، صنوبر محمّ
الكرمية الطازجة والريحان  ٦٤.٠٠

الزانيا بولونيز ال فورنو
طبقات من املعكرونة اخملبوزة  بالفرن، صلصة بولونيز 

سي أند جي املميزة، صلصة البيشاميل، جبنة غرانا بادانو 
بارميزان وموزاريال  ٦٦.٠٠

PENNE ARRABIATAبيّني أرابياتا



فريشلي سكويزد جوسز
تفاح، جزر، برتقال، او جزر و زجنبيل ٢٦.٠٠

فريش فروت سموذيز 
فراولة، كيوي-تفاح، فراولة-موز، ماجنو، 

توت أحمر ٣٠.٠٠

فريش ليمونايد 
ليمون عادي أو بالنعناع، مع الثلج أو مثلج ٢٤.٠٠

كولرز 
شراب موخيتو بالزجنبيل، موخيتو بالرمان، ليمون كوراساو،

توت مشكل، أوراجن مندارين ٢٨.٠٠

مياه معدنية
صغيرة  ١٥.٠٠
كبيرة  ٢٥.٠٠

مياه غازية  ١٥.٠٠
مشروبات غازية  ١٥.٠٠

هوم مايد أيس تي  
إختيارك بني اخلوخ او الليمون ٢٤.٠٠

موكافي كول 
قهوة موكافي، حليب، ثلج ٢٨.٠٠  

Our Specialty اطباقنا املميزة Our Specialty

FRUITY RED VELVETفروتي ريد فلفيتMOCAFÉ COOLموكافيه كول

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

SIGNATURE
DESSERTS

BEVERAGES
& BLENDS
We have an extensive variety of beverages: 
Award winning coffee freshly brewed and roasted to perfection! 
Handcrafted ice tea and lemonades, freshly squeezed juices and 
fruit smoothies. The choice is yours!

الحلويات
المميزة

المشروبات
والخلطات

استمتعوا باحللويات التي هي من اختصاصنا لدينا جميع العصائر الطبيعية الطازجة أو املوكافيه
كول كما بامكانك ان تستمتع دائما بتناول وجبتك مع

اختيارك من املشروبات املنعشة لدينا

BERNADETTE’S CHOCOLATE CAKE
A chocoholic’s dream! Rich and moist chocolate cake
topped with Bernadette’s secret chocolate sauce, 
served with homemade vanilla bean ice cream 35.00

CHOCOLATE SABLÉ
Two layers of chocolate cookies filled with flavored
creamy milk chocolate 27.00 

CARAMEL DATE PUDDING
Warm and gooey date pudding topped with caramel
sauce, served with vanilla bean ice cream 38.00

FRUITY RED VELVET
Light, moist and rich layers of red velvet cake layered
with creamy mascarpone cheese, served with a carpet
of red fruit 38.00

OREO CHEESECAKE
Crunchy Oreos from start to finish, with light cream 
cheese and topped with C&G’s signature chocolate 
sauce 39.00

FRESH FRUIT SALAD
Fresh seasonal fruits, vanilla bean syrup 30.00 

FRESHLY SQUEEZED JUICES
Apple, Carrot, Orange or Carrot-Ginger 26.00

FRESH FRUIT SMOOTHIES
Strawberry, Kiwi-Apple, Strawberry-Banana, 
Mango, Red Berries 30.00 

FRESH LEMONADES 
Original, mint; on ice or frozen 24.00

COOLERS
Ginger Mojito, Pomegranate Mojito, Lemon Curacao, 
Berry Mix, Orange Mandarin 28.00

MINERAL WATER 
Small 15.00
Large 25.00

SPARKLING WATER 15.00

SOFT DRINKS 15.00

HOMEMADE ICE TEA 
Lemon/Peach 26.00 

MOCAFÉ COOL
Mocafé, milk, ice 28.00

بيرناديتس شوكولت كايك 
حلم من الشوكوالته! كيكة غنية بوصفة بيرناديت 

السرية، مغطاة بصلصة الشوكوالته، تقدم مع ايس كرمي 
الفانيال الشهي ٣٥.٠٠

شوكوالت سابليه 
طبقتني من كعكة الشوكوالتة محشوة بالشوكوالتة 

املنكهة بكرمية احلليب ٢٧.٠٠

كاراميل دايت بودينغ 
يها صلصة الكراميل،  كيكة التمر الساخنة واللزجة،  تغطّ

تقدّم مع  أيس كرمي الفانيال ٣٨.٠٠

فروتي ريد فيلفيت
طبقات غنية من كيكة الريد فيلفيت، محشوة بجبنة

املسكربوني، تقدم مع الفواكه البرية ٣٨.٠٠

أوريوتشيز كايك
قطع أوريو مقرمشة مع جبنة الكرمية اخلفيفة مغطات 

بصلصة سي أند جي الشوكوالتة املميزة  ٣٩.٠٠

فريش فروت ساالد
فواكه طازجة موسمية، شراب حبات الفانيال ٣٠.٠٠



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.


