
برنامجنا الخاص برشائح اللحوم هو تجربة قيمة وفريدة من نوعها بفضل برنامج بقر األنجوس األسود املعتمد من لينز ه�يتدج 
حيث تأ� كل قطعة من اللحم البقري املعتمد من وزارة الزراعة األمريكية يف األساس من مزارع األبقار يف واليتي آيوا ونرباسكا إذ 

يتم رعايتها رعاية فائقة منذ لحظة الحمل وحتى التقديم يف الطبق، ك¦ أن بقر األنجوس األسود من لينز ه�تيدج حاصل عىل 
شهادات معتمدة، ³ا يتيح الحصول عىل لحم بقري ذو ترخيم من أعىل مستويات الجودة.

األطباق الرئيسية
٩٥ ر.قSTK س�ش برغر

ً صلصة الكة املميزة، خبز الربيوش بالسمسم، جبنة شيدر معتقة، رقائق البطاطس املعدة منزليا

١٦٥ ر.قسلمون مشوي يف املقالة 
بلح البحر األسود، ط�طم، صلصة التمر الهندي بجوز الهند، الشمر املطهي بالليمون

١٢٥ ر.قالسمك والبطاطس
رقائق البطاطس املعدة منزلياً، صلصة األيويل بالبابريكا املدخنة، سلطة الشمر 

قطع البطاطس املقلية، صلصة كولومبو 
١٢٠ ر.قدجاج مغذى عىل الذرة

١٥٥ ر.قلحم برايم من األضالع القص�ة املطهية
كرنب أحمر، عصيدة الذرة باملر�ية، بصل أحمر مشوي 

١٧٥ ر.قساق الضأن املطهية عىل نار هادئة 
هريس البازالء بالنعناع، بطاطس مهروسة بجبنة البارميزان، كوسه متبلة مشوية عىل الفحم

١١٠ ر.قبطاطس نو¢ املعدة منزلياً
فطر وسبانخ سوتيه، كراث مشوي، صلصة الفطر، جبنة غروي© مبشورة، ريحان

الحلويات
فط�ة جوز البيكان بالكراميل 

األطباق الجانبية
٥٠ ر.ق

كاسرتد بالزنجبيل، فتات الجوز، آيس كريم بالزبادي

٤٥ ر.قكعكة الفستق اإلسفنجية
شوكوالتة مهوية، قرص عسل، آيس كريم بالبندق

 STK ٥٥ ر.قمخروط اآليس كريم والسوربيه من

صلصة الشوكوالتة، صلصة الكراميل 
٤٠ ر.قحلوى التشورو بالقرفة

١٥٠ ر.قجانك تشاليس (للمشاركة)
آيس كريم بالفانيال والكراميل وجوز البيكان، كر�ة مخفوقة، براو´،

فشار، مارشميلو، صلصة الكراميل الساخنة، غزل البنات
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٦٥ ر.قليتل برغرز

املقبّالت

٩٥ ر.قكعكة السلطعون
صلصة األيويل بالفجل، ليمون أخرض، فجل أبيض مخلل، رقائق الزنجبيل املقرمش

٨٥ ر.قلحم بقري بصلصة التارتار
كراث مخلل، صلصة األيويل بالثوم املشوي، بيض الس�ن، خيار مخلل

٥٥ ر.قتاكو السمك عىل طريقة مدينة باخا
سمك الهامور، خبز تورتيال الدقيق، سلطة الخيار 

٥٥ ر.قشطائر ميالنيزا
صدر دجاج عضوي، أفوكادو، خس، ط�طم، صلصة مايونيز شيبوتيل

٨٥ ر.قجمربي مخلل بالفلفل الحار
صلصة الكوكتيل، ليمون

٤٥ ر.قتاكو فطر البوق املل¹ املشوي
كرنب مخلل، صلصة األيويل بتوابل امليسو، خبز تورتيال الدقيق

لحم بقر واجيو، صلصة الكة املميزة، خبز بالسمسم
٦٥ ر.قسلمون معالج

ركن اللحوم غ© املطبوخة
لبنة بالزعرت والثوم املعمر، فجل أبيض، زيت األعشاب

٧٥ ر.قتونة بصلصة التارتار
غواكامويل، رقائق القلقاس، مستحلب الصويا والعسل

٩٥ ر.قكارباتشيو لحم بقر واجيو
صلصة األيويل باألنشوفة، نبات القبار املقرمش، خبز الربيوش املحمص، هندباء، خل بلسميك معتق، زيت زيتون بكر ممتاز

٤٥ ر.ققطع القرنبيط املقيل بتوابل الكاجون
صلصة جريبيتيش، كرفس

الحساء والّسلطات
٤٥ ر.قحساء البطاطا الحلوة

رغوة جوز الهند، ليمون أخرض، دامبلنغ الكزبرة والزنجبيل، رقائق البطاطا الحلوة بالتوابل

٤٥ ر.قسلطة مقطعة
بازالء، أفوكادو، خيار، خبز محمص، جبنة شيدر معتقة

٤٥ ر.قسلطة سيزر مع خس بيبي جيم
خس بيبي جيم، خبز فوكاتشيا املقرمش، جبنة بارميزان

٦٥ ر.قسلطة البوراتا
تتبيلة جازباتشو، ط�طم ش©ي مطهية عىل نار هادئة، زيتون أخرض، ريحان

STK ٥٥ ر.قسلطة خرضوات
ط�طم، خيار، فجل، بصل مخلل، بروكيل، تتبيلة الباشن فروت

٤٥

اإلضافات
فوا غرا (كبد البط) ٤٥ 

زبدة بالثوم ٢٠
طبقة مقرمشة من الفلفل األسود ٢٠

قريدس مل¹ متبل ٤٥
فطر بورتوبيلو املشوي ٢٥
زبدة بالكÆة السوداء ٢٠

ذيل الكركند ٩٥  سلطعون أوسكار ٨٥

( إخرت واحدة)الصلصات
STK صلصة

صلصة برنيز STK بولد
صلصة الفلفل األسود

صلصة كرÊة الفطر 
مرقة النبيذ األحمر 

صلصة التشيمي تشوري 

حجم صغ�*
رشيحة لحم فيليه أسرتايل درجة الرتخيم ٦ - ٢٠٠ غم ٢٣٠ ر.ق

رشيحة لحم نيويورك سرتيب برايم من وزارة الزراعة األمريكية ٢٥٠ غم ٢٢٠ ر.ق
حجم متوسط*

قطع لحم خارصة الضأن األسرتايل ١٨٥ ر.ق
رشيحة لحم فيليه أسرتايل درجة الرتخيم ٦ - ٣٠٠ غم ٣٤٥ ر.ق

رشيحة لحم ريب آي أسرتايل درجة الرتخيم ٩ - ٣٥٠ غم ٢٩٥ ر.ق
حجم كب�*

رشيحة لحم س�لوين أسرتايل درجة الرتخيم ٩ - ٥٠٠ غم ٣٨٥ ر.ق
رشيحة لحم Ó-بون برايم من وزارة الزراعة األمريكية ٧٥٠ غم ٣٩٥ ر.ق

املشاركة
رشيحة لحم توماهوك من بقر الواجيو األسرتايل درجة الرتخيم ٧ ١٢٠٠ غم ٦٨٥ ر.ق

الطعام الشهي
لحم بقر واجيو "أومي" الياباÔ ٢٩٥ ر.ق. لكل ١٠٠ غم 

مأكوالت بحرية مشوية للمشاركة
ذيول الكركند، قريدس مل¹، أخطبوط، سمك الهامور

صلصة الجريبيتيش، صلصة الزبدة بالليمون، صلصة ب�ي ب�ي ٣٧٥ ر.ق

ركن املشويات

املعكرونة والجØ  ٤٠ ر.ق
بطاطس مهروسة  ٣٥ ر.ق

سبانخ بالكرÊة  ٣٥ ر.ق
املعكرونة والجØ بالكÆة  ٥٠ ر.ق

رقائق الكÆة مع جØ البارميزان  ٤٠ ر.ق
بروكليني مشوي، لوز محمص وجبنة بارميزان  ٣٠ ر.ق 

جوز مطحون متبل ومحمص، عسل وفستق  ٣٥ ر.ق
هليون مطهي عىل البخار، زيت زيتون بكر اكسرتا، بذور اليقطÛ املحالة  ٤٠ ر.ق

رقائق معدة منزلياً  ٣٥ ر.ق 

ينبغي أن يخطر الضيوف الذين يعانون من الحساسية أو عدم تحمل الطعام أحد أعضاء فريقنا بذلك قبل طلب الطعام أو الرشاب.
إن تناول اللحوم، الدواجن، املأكوالت البحرية، القرشيات، أو البيض النيء أو غ� املطهية جيًدا قد يزيد من خطر اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق الطعام، خاصًة إذا 

كنت تعاÊ من حاالت صحية معينة. جميع املعلومات حول املواد املسببة لحساسية الطعام متاحة عند الطلب من النادل.

Ìمنتجات ألبانجلوت محار مكرسات كحول


