
- المشروبات -

 قائمة الطعام



الفوار والنبيذ  الشمبانيا 
 أوال كافا بروت، إسبانيا

فوف كليكو، يلو ليبل

بروسيكو، فالدو ميلزيماتو

األبيض النبيذ 
 سوافينون بالنك، أناكينا، سنترال فالي، تشيلي

 بينوت جريجيو، دا لوكا، صقلية، إيطاليا

جرونر فيلتلينر، وينجوت سيب موزر، النمسا

 شاردونيه، جيكوبس كريك، أستراليا

 جافي، رويرو، بني دي باتاسيولو

بوتيت شابليه، ال شابليزينيه

األحمر النبيذ 
بوتر باردولينو، فينيتو، إيطاليا

شيراز، جيكوبس كريك، أستراليا

كابرنيه سوافينون، أناكينا، سنترال فالي، تشلي 

 مالبيك، فينكا ال ليندا، بوديجا لويجي بوسكو 

بينو نوار، “مجموعة خاصة” روبرت موندافي - الواليات المتحدة األمريكية 

سانت ايميليون، شاتو تيزير، بوردو - فرنسا

الوردي النبيذ 
كوتيه دو بروفونس، شاتو دو لوميراد
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)زجاجة(أ البيرة 
بادوايزر

بيكس

ستيال

بيروت

بافاريا

بيروني

كورونا

        

 البيرة )درافت( ١
ستيال أرتواز

 كرومبكر

المميزة الكوكتيالت  مجموعة 
كول آز ككمبر

فودكا، ميدوري ميلون، آرشرز، خيار، عصير األناناس

تايم آفتر تايم
 ِجن بنكهة الزعتر، شراب البيلسان، عصير الليمون وماء الصودا

بيمز َكب
بيمز نمبر 1، توت بري مشكل، برتقال، نعناع مع بيرة الزنجبيل

سموثي مارتيني
فودكا، شراب الزبادي، توت مشكل، شراب الفانيال، كريمة مخفوقة

إل ديابلو
تيكيال، فلفل جاالبينو، عصير الاليم، شراب حار

باشن التينا
َرم أبيض، شراب ماسكربينو، باشن فروت، عصير المانجو، عسل

دارك نايت
ويسكي، شراب القيقب، عصير الليمون، بيرة الزنجبيل

الخاصة الموكتيالت 
ريد ليبستيك

مزيج التوت البري وباشن فروت مع التوت البري األحمر

جرين فاين
تفاح وعنب أخضر مع القرفة

سويت باشن
مانجو وباشن فروت مع الشمبانيا

ذا أورانج روز
مزيج مذهل يجمع البرتقال واألناناس والتوت األحمر
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لفودكا ا
بلو  أبسلوت 

ستوليتشنايا

جراي جوز

بلفيديري

 

لِجن ا
تانكيراي

بيفيتر

بومباي سامفير

هندريكس

 

لتيكيال ا
إلتشارو سيلفر

خوسيه كويرفو إسبسيال جولد

باترون سيلفر

باترون إكس أو كوفي

الرم
هافانا 3واي

تاكاماكا وايت

تاكاماكا بجوز الهند

تاكاماكا دارك

مالت سينجل  أمريكان،  بليندد،  الويسكي:  أصناف 
باالنتينز فاينست

جوني ووكر ريد ليبل

جاك دانيلز

ميكرز دارك

تشيفاز ريجال معتقة 12 سنة

جوني ووكر بالك ليبل

أوبتيما معتقة 12 عامًا

ك نيا لكو ا
ريمي مارتن في.إس.أو.بي

هينيسي في.إس.أو.بي

ريمي مارتن - إكس.أو
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ة لقهو ا
 ريستريتو

اسبريسو

أمريكانو

كافيه التيه

كابوتشينو

ماكياتو

هوت تشوكليت

دبل اسبريسو

موكا

قهوة مثلجة

الغازية والمشروبات  العصائر 
عصير مثّلج

كوكا، دايت كوكا، كوكا زيرو

سبرايت، سبرايت اليت

عصائر طازجة

ريد بُل

ه لميا ا
 أروى

إيفيان

الفوارة المياه 
بادويت
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- أصناف المأكوالت -



بات الشور
شوربة كريمة الفطر )ن( 

مع الجبنة المبروشة المقرمشة وزيت الكمأة األبيض

شوربة العدس العربية التقليدية )ن(  
تقدم مع الخبز العربي المقرمش والليمون

شوربة الطماطم المحمرة )ن( 
مع الخبز المقرمش وزيت الحبق

ت لسلطا ا
سلطة سيزر من عالمة “تريدرز” 

مع تتبيلة سيزر )تحتوي على األنشوفة( 
مع الدجاج 

مع القريدس أو السلمون المدخن

سلطة يونانية )ن(  
خيار، طماطم، زيتون، فلفل مشكل، جبنة فيتا متبلة، وتتبيلة المطعم

سلطة الكوب  على طريقتنا
خضروات طازجة، الجبنة الزرقاء، جبن تشيدر، بيض، لحم عجل مقدد، طماطم، بصل و صلصة الرانش مع  قطع من الدجاج المتبل.

سلطة حلومي مشوية )ن( )م(  
فلفل مشوي مع خضار ورقية، بذور عباد الشمس وكريمة بالسميك

سلطة كابريس )ن( 
بافللو موتزاريال، طماطم، جرجير، زيت الريحان و البلسمي

ت لمقبال ا
المازة الباردة )ن(  

حّمص، متبل وتبولة تقدم مع الخبز العربي

المازة الساخنة )ن( 
كبة، فطاير سبانخ وفطاير جبنة

رينبو ناتشوز )لشخصين( 
مرق اللحم والفلفل مع صلصة جبنة شيدر والجواكامولي وصلصة الطماطم وكريمة حامضة

كوكتيل الروبيان
يقدم مع جبنة بارميزان المقرمشة وتتبيلة الجرجير

تشكيلة مقالي من عالمة “تريدرز”  )لشخصين( 
)طبق مثالي لمشاركته مع األحبة( 

تشكيلة مقالي شهية تضم جوانح الدجاج، أصابع جبنة موتزاريال، كاالماري وشرائح البطاطس المتبلة

تيمبورا الروبيان
مايونيز واسابيي، صلصة الصويا
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يستخدم طهاتنا أجود المكونات الطبيعية والمحلية من مصادر موثوقة، ن
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والبرجر السندويش 
برجر تريدرز المذهل 

شريحة لحم عجل منزلية الصنع بحجم 300 جرام، صلصة الطماطم، بيض مقلي، فطر، خس، طماطم، بصل، مخلالت في كعكة مدورة بالسمسم

برجر تريدرز الكالسيكي 
شريحة لحم عجل منزلية الصنع بحجم 250 جرام مع جبنة شيدر، خس، طماطم، بصل، مخلالت في كعكة مدورة بالسمسم

برجر الدجاج  
صدر دجاج  محمر، فلفل مشوي، جبنة موتزاريال، خس، طماطم، بصل، مخلالت في كعكة مدورة بالسمسم

سندويش تريدرز كلوب  
لحم حبش مقدد، دجاج، مايونيز، طماطم، بيض مقلي، خس وجبنة شيدر

سندويش شاورما الدجاج 
خبز صاج، طماطم، صلصة الثوم، مخلالت، بصل

بانيني الدجاج المحمر 
خضار محمرة، جينة شيدر، خيار مخلل ودجاج محمر

لفائف كفتة لحم الضأن  
سلطة البقدونس، صلصة الثوم، صلصة هريس وخبز صاج

سندويش شريحة لحم بحجم 180 جرام 
بصل مكرمل، خس، طماطم مع خبز معّد من العجين المخمر

بانيني الخضار )ن(  
خضار محمرة متبلة، أوراق الجرجير، جبنة بوفالو

تقدم جميع أصناف السندويش والبرجر مع بطاطس مقلية بجبنة بارميزان وسلطة خضار مشكلة

ستا لبا ا
سباجيتي، بينيه، باستا فيتوتشيني أو لينجويني 

بولونيزي

صلصة مارينارا 

طماطم )ن(  

أرابياتا )ن( 

ألفريدو )ن( 
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الغربية األطباق 
 أضالع عجل أنجوس األسود المطهوة

مع الجزر المحّلى والكمأة والبطاطس المهروسة

   سمك وبطاطس مقلية
مع صلصة التارتار والخل والبازالء المهروسة

  سلمون مشوي
سلطة البرتقال والتفاح األخضر مع ريزوتو أرز أربوريو

صف أضالع من العجل األسترالي
راتاتواييه الخضار، بطاطس صغيرة محمرة ومرق إكليل الجبل

لمشاوي ا
 شريحة لحم أضالع العجل بحجم 250 جرام

عجل أنجوس األسترالي األسود

 شريحة لحم عجل بحجم 220 جرام
عجل أنجوس األسترالي األسود

 شرائح لحم أضالع العجل الطرية بحجم 300 جرام
عجل أسترالي مغّذى على الحبوب

 مشاوي لبنانية مشكلة
كفتة، قطع لحم الضأن، شيش طاووق، كباب لحم الضأن

 روبيان النمر مشوي
خضار درنية مشوية مع صلصة المايونيز والزبدة

  طبق ثمار بحرية مشوية )لشخصين( ن
 سرطان البحر مشوي، فيليه سمك محلي، روبيان الملك وحبار

خضار مشوية على الفحم مع صلصة الليمون والزبدة

 طبق الدجاج المحمر والمشوي بفرن اآلجر
يقدم مع أرز برياني أو الكوسكوس

تقدم جميع أطباق اللحم مع كريمة األعشاب، طماطم كرزية، خضار موسمية وما تفضلونه من صلصة الفلفل أو الفطر

الجانبية األطباق 
 ما تفضلونه من البطاطس المقلية، البطاطس المهروسة، خضار مطهوة على البخار، أرز مطهو على

البخار، بروكولي مطهوة على البخار أو قرنبيط مطهو على البخار
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الحجري بالفرن  المعّدة  البيتزا 
بيتزا تريدرز الخاصة  

صلصة بولونيزي بلحم العجل، موتزاريال، أوراق الجرجير، طماطم كرزية وزيت الكمأة

تندوري الدجاج  
طماطم، موتزاريال، كزبرة وصلصة رايتا

بيبيروني
بيبيروني بالتوابل، صلصة الطماطم وموتزاريال

فروتي دي مار 
قريدس، بلح البحر، حبارـ أوريجانو، ثوم، موتزاريال، زيتون وكبر

بيتزا مارجريتا )ن( 
صلصة الطماطم، موتزاريال وحبق

بيتزا متوسطية )ن( 
خضار محمرة، أوريجانو، كبر وموتزاريال

بيتزا الزيتون األبيض )ن(  
طماطم مجففة بالشمس، زيتون كاالماتا، موتزاريال وأوريجانو

طبق السلمون المدخن 
كريمة الجبنة، كبر، بصل مخلل، ليمون وأوراق الجرجير
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أسيوية أطباق 
دجاج تيكا تندوري  

مطهوة في فرن تندوري وتقدم مع أرز بسمتي أو خبز نان

دجاج ماساال بالزبدة )م(  
يقدم مع أرز بسمتي أو خبز نان

برياني لحم الضأن )م( 
أرز بسمتي، أعشاب يانعة، بصل وكاجو مقلي

دجاج برياني )م(  
أرز بسمتي، أعشاب يانعة، بصل وكاجو مقلي

ناسي جورينج 
ما تفضلونه من الدجاج أو ثمار البحر ويقدم مع البيض المقلي، المخلالت وساتيه الدجاج

روبيان الكسا 
روبيان كبير مطهو  بعشبة الليمون مع النودلز وحليب جوز الهند

مقالي تايالندية )م(   
ما تفضلونه من الدجاج أو السمك أو لحم العجل ويقدم مع الخضار والكاجو واألرز المطهو على البخار

دال ماكيني )ن(  
يقدم مع أرز بسمتي أو خبز نان

سمك بالكاري بطريقة جوان 
يقدم مع أرز بسمتي أو خبز نان

بالحلوى الحياة  تحلو 
كريم بروليه باشن فروت 

تيراميسو 
كيكة متعددة الطبقات بنكهة القهوة وتقدم مع كريمة الفانيال والتوت البري

تشوكليت دوم )م(   
مع كريمة الفستق والتوت البري

تشيزكيك الفراولة  
مع طبقة أوريو شهية وصلصة التوت الكثيفة

أم علي )م(   
مع مكسرات مشكلة وزبيب منزوع البذور

طبق جبنة يوميًا )م(   
مع البسكويت المملح، الفاكهة المجففة والمكسرات 

آيس كريم وسوربيه

طبق فاكهة موسمية
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