
الكوكتيالتنبيذ بالزجاجة املرشوبات الفاتحة للشهية 
أبرول  

ايفي را�
ريكارد باستيس

ياجرمايسرت
مارتيني روسو، بيانكو، دراي

كامباري
بيمز رقم ١

ف�نيه برانكا
بوتيجا ليمونشينو

تيو بيبي
بوتيجا سامبوكا

أماريتو ديسارونو
تايلورز بورت ١٠ سنوات
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الفودكا
ستوليشنايا جولد

تيتوس
كيتيل وان

غراي غوس فليفرز
ستوليشنايا إليت

بيلفيدير
غراي غوس أوريجينال

أبسلوت فانيال
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الشمبانيا
nv ،لوران ب�ييه، بروت

مويه ايه شاندون، بروت امربيال
دوم برينيون، بروت روزيه

٢١٠٠
٢٢٥٠
٩١٠٠

النبيذ الفوار
فاريشون ايه كل�ك، فرنسا

هنكل تروك�، بروت، أملانيا
٣٩٠
٥٢٥

النبيذ الوردي
ميغيل توريس، سانتا ديغنا، شييل

سافيون ايه فيس روزيه دانجو، فرنسا
شاتو ديكالن، ويسربنج أنجل، فرنسا

٣٤٥
٣٥٠
٧٣٥

النبيذ األبيض الفرنيس
٢٧٥لو ماجريه، كولومبارد/سوفينيون بالن

٥٢٠شاتو دو ريسبيد، جراف بيساك-ليونيون
٦٢٠أنتون� روديه، بورغو�، بورغندي 

٩٩٠بوشار ايني ايه فيس، بويي فوسيه
٧٩٠سافيون ايه فيس، ليه فونديت، سانس�

٦٨٥هيوجل ايه فيس جفرسرتمينه، ألزاس

النبيذ األبيض اإليطايل
igt ،ال مورا، جريللو دي سيشيليا

doc ،سانتي، فينيتي دي مونتيفور�، سوايف كالسيكو
igt ،كاناليتو بينو غريجو

doc ،روفينو، أورفييتو كالسيكو، أومربيا
٢٩٠
٣٣٥
٣٦٧
٤٠٠

النبيذ األبيض يف باقي دول العا�
ماركيز دي كاس�يس، ريوخا، إسبانيا

كازا فيه�ينيا، بالناوتو، ريس�فا، الربتغال
بينفولدز، كونونجا هيل، شاردونيه، جنوب أسرتاليا

هارديز، ستامب، شاردونيه/سيميلون، جنوب أسرتاليا

يلو تيل، سيميلون/سوفينيون بالن، أسرتاليا

أويسرت باي، شاردونيه، مارلبورو، نيوزيلندا
شاتو كسارا، بالن دو بالن، لبنان

٣٧٠
٤١٠
٥٣٥
٢٨٥

٣٩٥

٥٤٥
٤٦٥كازا سيلفا، فيونييه، ريس�فا، كولشاجوا، شييل

كولومبيا كريست، "تو فاينز"، شاردونيه، واشنطن، أمريكا
بالك تاور، ريسلينغ، أملانيا

٤١٠
٤١٠

٦٢٥

٣٤٥ميغيل توريس سانتا ديغنا، شييل

النبيذ األحمر الفرنيس

أنتون� روديه، جيفري-شامربت�، بورغندي
ام. شابوت�، بتيت روش كروز-ايرميتاج، رون

٦٠٠بارون فيليب دو روثشيلد، موتون كاديه، بوردو
٥١٥رشودر ايه شيلر، برايفت ريس�ف ميدوك

١٦٥٠
٦٥٠

النبيذ األحمر اإليطايل
روميو كيانتي، دي.او.يس.جي

ال براتشيسكا، فينو نوبيل دي مونتبولتشانو، دي.او.يس.جي

تينوتا سانتا ماريا، موريلينو دي سكانسانو، دي.او.يس

بوتيجا، أمارو� ديال فالبوليشيال، دي.او.يس.جي

٣٣٠

٥٣٥ماركيزي دي فريسكوبالدي، ر¯ويل، توسكانا
٤٣٥

٧٥٠

٦٧٥

١٦٢٠

igt ،٤٢٠سانتا كرستينا

النبيذ األحمر يف باقي دول العا�

ميغيل توريس، سانغري دي تورو، بينيداس، أسبانيا

كالودي باي، مارلبورو، نيوزيلندا

كاليت�ا، م�لو، ريس�فا، كولشاجوا، شييل

موندايف، كابرنيه سوفينيون، وودبريدج، لودي، أمريكا

ب�فوت، م�لو، ريس�فا، كولشاجوا، شييل

رايفنزوود، زنفاندل فينتن�ز بليند، أولد فاين، أمريكا

٤٢٥

٥١٠كامبو فييخو، ريوخا، أسبانيا

٤٥٠فينوس سوغراب، فيال ريجيا، دورو، الربتغال

٣٣٥هارديز، ف.ر، ش�از، جنوب أسرتاليا

٣٣٥هارديز، ف.ر، ش�از، جنوب أسرتاليا

١٦٠٠
٦٩٠مونتيس، كابرنيه سوفينيون، ألفا س�يز، كولشاجوا، شييل

٣٤٥

٥٦٥

٣٣٥

٦٦٥

٤٦٥دون كريستوبال ١٤٩٢، مالبيك، األرجنت�

سرتوب�ي كوبلر
ستوليشنايا جولد بالربتقال، فراولة طازجة، عص� ليمون

٦٢

س.ت.ك ميول
ستوليشنايا جولد، سا¼ بالفانيال، عص� يوزو، كورديال الباشن فروت 
محيل الصنع، جعة الزنجبيل محلية الصنع، مر الجريب فروت محيل

الصنع
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س.ت.ك سربيتز
أبرول، باردينيه تريبل سيك، رشاب الفانيال محيل الصنع، ليمون، 

فاريشون ايه كل�ك
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ديزرت ب�ل
(٣٨ لكل مرشوب)املوكتيل

خوخ، تفاح، ليمون حامض، الهيل، رمان

فراجرانس
زنجبيل، شاي أسود مخمر طازج، كورديال الليمون، أوراق الليمون األخرض

سالتي أبل
شاي بالخطمي والكشمش األسود، رشاب عشبة الليمون محيل الصنع، 

عص� تفاح

بينابل كراش
عص� أناناس، نعناع، ليمون حامض، رشاب األورغيت

جنجر سنابر
زنجبيل، قرفة، جوزة الطيب، عص� ليمون، صودا

أفرت ذا ستورم
عص� تفاح، عص� يوزو، رشاب عشبة الليمون، أكوا فابا، إكليل الجبل، 

التوت األحمر

ريد أون ٢٣
خوسيه كويرفو تراديسيونال، عص� ليمون، شمندر، أكوا فابا، 

محلول ملحي
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جرين إنتينستي
فودكا، ريحان، جالبينو، عص� ليمون
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مادي بوربون
جيم بيم وايت ليبل، رشاب القيقب بالفانيال، عص� ليمون، أكوا فابا، 

فحم منشط
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تاي تايم
ماونت غاي إكليبس، باردينيه كاسيس دي ديجون، مارتيني روسو، 

محيل الصنع
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سمو� ذا بول
روميو كيانتي، درامبوي، جيم بيم، العنب األسود، مر الشوكوالتة محيل 

الصنع، أبليسيد سموك

الشوكوالتة محيل الصنع، مر الربتقال محيل الصنع، رشاب الفانيال، 

عص� أناناس، عص� ليمون، أوراق الليمون األخرض، رشاب األورغيت 
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سالتي شوكوالت
ستوليشنايا جولد، بيدرو خيمينيز ش�ي، قهوة مخمرة باردة، مر 

محلول ملحي
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بينك إليفانت
ج�، تونيك، عص� التوت الربي، عص� يوزو، رغوة الكركديه

٧ 

نوت يور داديز 
أولد فاشند

جيم بيم وايت ليبل، مر أنجستورا، سكر بني، قرش الربتقال، فانيال

٨ 

النبيذ الفوار

نبيذ بالكأس
فاريشون ايه كل�ك، فرنسا

النبيذ الوردي
ميغيل توريس، سانتا ديغنا، شييل

النبيذ األبيض
لو ماغريت، كولومبارد/سوفينيون بالن، فرنسا

بالك تاور، ريسلينغ، أملانيا

النبيذ األحمر
روميو كيانتي، دي.او.يس.جي، إيطاليا

لويجي بوسكا، فينكا ال ليندا، مالبيك، األرجنت�

روفينو، أورفيتو كالسيكو دي.او.يس، إيطاليا

وودبريدج، زنفاندل، كاليفورنيا، أمريكا
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بيفيت� ٢٤
هيندريكس
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 ٠إدنربة إلدرفالور ج�

بولدوغ ج�
كاورون

بومباي ساف�
٢ 
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الويس¢

الروم
هافانا كلوب ٧ سنوات

ماونت غاي اكليبس
أبليتون استيت يف/اكس

سايلور ج�ي
باكاردي اوكهارت
أنجستورا ١٩١٩

زاكابا ٢٣ سنة سول�ا
أنجستورا ١٨٢٤
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٢ 
٢ 
٢ 
٢ 
٢ 
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التيكيال
خوسيه كويرفو تراديسيونال

باترون اكس.او

 باترون سيلفر
خوسيه كويرفو جولد

باترون ريبوسادو
خوسيه كويرفو بالتينو
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 ٥خوسيه كويرفو ١٨٠٠
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Ô.هينييس يف.اس.او

 ٥كورفوازييه يف.اس

 ٢توريس ١٠ سنوات

Ô.٠٥ر¯ي مارت� يف.اس.او 
 ٥هينييس يف.اس

 ١٠هينييس اكس.او
٠٥ 

الكونياك والرباندي

 ٥نوب كريك
 ٥جاك دانييلز سنجل باريل

 ٠جنتلÖن جاك

 ٨مايكرز مارك
 ٨كراون رويال

 ٠جو� ووكر بالك ليبل

 ٠جو� ووكر جرين ليبل
 ٠شيفاز ريغال اكسرتا

 ٢٠جو� ووكر بلو ليبل

 ٢جا¯سون آيريش ويس×

 ٨د¯بل ١٥ سنة

 ٠مون× شولدر

 ٠غلينفيديك سول�ا ريس�ف
 ٨غلينليفيت فاوندرز ريس�ف

 ٢أردب�ج

 ٠أخينتوشان
 ٠الفرويج ١٠ سنوات

 ٠غلينمورانجي

 ٢جيم بيم وايت ليبل

برونوتو، باربرا دالبا، بيدمونت، دي.او.يس

روفينو، كيانتي، دي.او.يس.جي

٥٩٠

٧١٥أنتينوري، بيبويل، كيانتي كالسيكو، دي.او.يس جي

 ٠٠غلينفيديك سمول باتش ريس�ف
 ٣٥شيفاز ريغال ١٨ سنة

رويال سالوت ٢١ سنة ٥٠

 ٠شيفاز ١٢ سنة

غلينمورانجي السانتا ش�ي كاسك فينيش ٥

 ٢كالفادوس سيلفاين

(٥٥ لكل مرشوب)الجعة

كورونا
هينيكن

تايجر



ليتل برغرز

املقبالت

سلطة األخطبوط املشوي
فول – ط¬طم – تابيناد الزيتون – صلصة الخل والليمون

تاكو السمك عىل طريقة باخا
سمك الهامور – تورتيال الدقيق – سلطة خيار

كارباتشيو لحم بقر واجيو
فوا غرا – جبنة بارميزان – ط¬طم ش�ي مطحونة – خبز الربيوش – 

صلصة الخل بالك´ة

شطائر ميالنيزا
صدر الدجاج العضوي – أفوكادو – خس – ط¬طم – 

مايونيز بالشبوتيل

ركن املأكوالت البحرية 
كركند عىل الثلج

 ٥كركند ع¬º – مايونيز ديجون – صلصة الكوكتيل – زبدة مذابة

لحم بقر واجيو – صلصة الك´ة الخاصة – خبز بالسمسم

٠ 

جمربي باملخلل والهالبينو
٨٥صلصة الكوكتيل – ليمون

تارتار التونة
 ٥أفوكادو هاس – رقائق القلقاس – مستحلب الصويا بالعسل 

هيكاما ت�اديتو
فطر – أفوكادو – جزر – مانغو – خيار – زيت الفلفل الحار

األطباق الرئيسية
سمك القد األسود

املعكرونة والج¶
بطاطس مهروسة

سبانخ بالكر·ة
املعكرونة والج¶ بالكºة

رقائق الكºة مع ج¶ البارميزان
بروكليني مشوي

بطاطس مقلية

بوك تشوي – توابل توجرايش – خيوط الفلفل الحار – أرز بري

كعكة الشوكوالتة البلجيكية
كرÃة الشوكوالتة – فتات الكاكاو

نيويورك تشيز كيك
التوت األحمر – رشبات التوت األحمر – صلصة الكويل

بسكويت برقائق الشوكوالتة الدافئة
صوص الشوكوالتة – آيس كريم فانيال

كأس الحلويات (للمشاركة)
آيس كريم بجوز البكان بالفانيال والكراميل – فشار بالكرÃة املخفوقة –

 ºمارشملو – صوص الكراميل الساخن – حلوى غزل البنات – براو

سمك الهامور
صلصة موجو الكوبية – رقائق موز الجنة

نصف دجاجة مغذاه عىل الذرة
بطاطس مقلية مهروسة – صلصة كوملبو

صلصة الباربيكيو – هريس الكرفس – بصل وردي
أضالع برايم القص�ة املشوية

ضلع لحم الضأن من جزيرة تاسÅنيا
يقط� محمر – فاصوليا كيدº بينز – بصل أحمر مخلل

األطباق الجانبية
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( إخرت واحدة)الصلصات
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الحلويات
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الحساء والسلطات
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١٤٥
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منتجات ألبانجلوت�  محار مكرسات كحول

٢٥

حساء الذرة الحلوة
لحم مقدد مدخن – ذرة – رغوة الجبنة البارميزان 

جرين كورنيش
خرضوات مشكلة – جبنة حلوم – حمص – س¬ق – صلصة الخل

سلطة مقطعة
بازالء – أفوكادو – خيار – خبز محمص – جبنة شيدر

سلطة سيزر مع خس صغ�
خس صغ� – لحم بقري متبل – خبز العج� املخمر املقرمش

بوراتا
شمندر – خبز فوكاتشيا باألعشاب – كرÃة الفجل

حجم صغ�*
قطعة لحم فيليه اسرتايل، نسبة الرتخيم ٦ – ٢٠٠ جرام

قطعة لحم نيويورك سرتيب برايم من وزارة الزراعة األمريكية – ٢٥٠ جرام

حجم متوسط*
قطعة لحم فيليه اسرتايل، نسبة الرتخيم ٦ – ٣٠٠ جرام

قطعة لحم ريب آي اسرتايل، نسبة الرتخيم ٩ – ٣٥٠ جرام 

حجم كب�*
قطعة لحم س�لوين اسرتايل، نسبة الرتخيم ٩ – ٥٠٠ جرام

طبق للمشاركة

اإلضافات

قطعة لحم واجيو توماهوك اسرتايل، نسبة الرتخيم ٧ – ١٢٠٠ جرام

الطعام الشهي
لحم بقر واجيو الياباÕ "أومي" – ١٠٠ جرام

فوا غرا
زبدة بالثوم

الفلفل

قريدس ملÖ متبل

فطر بورتوبيللو مشوي

زبدة الكºة السوداء

ذيل الكركند

STK صلصة
صلصة STK بولد

صلصة الربنيز

كر·ة الفطر
صلصة النبيذ األحمر
صلصة تشيميتشوري

صلصة حبوب الفلفل

قطعة لحم Ø بون برايم من وزارة الزراعة األمريكية – ٧٥٠ جرام

يعد برنامج الستيك الذي نقدمه برنامًجا فريًدا من نوعه، وملئ بشغف التجربة بفضل برنامج لينز ه�تاج 
املعتمد لبقر األنجوس األسود، حيث تأ� كل قطعة من قطع اللحم البقري املرصح من وزارة الزراعة 

األمريكية (يو.اس.دي.ايه برايم) من مزارع والية آيوا ونرباسكا حيث تم االعتناء بها للغاية منذ بدء تكوينها 
أىل أن تصل إىل طبقك.  لقد تم اعتÖد بقر أنجوس األسود يف برنامج هينز ه�تاج ، مÖ يسمح بالتجانس 

وتقديم لحم بقرى عايل الجودة.

 إذا كنت تعا� من الحساسية تجاه  أي نوع من الطعام وعدم تحمل الطعام، يرجى إبالغ االنادل بذلك قبل طلب الطعام أو املرشوبات. قد يزيد تناول اللحوم، أو الدواجن، أو املأكوالت البحرية، أو املحار، أو
.البيض النيئ أو غ� املطبوخ جيًدا من احتÖلية حدوث تسمم غذاï، خاصًة إذا كنت تعا� من حالة مرضية معينة. املعلومات املتعلقة بالحساسية متاحة عند الطلب من نادلك


