
 Ramadan
    Kareem

BEVERAGES
خيارات منعشة!

فمتو
Vimto

شراب بنكهة التوت. اعادة التعبئة مجانية! |  ١٥ ريال
A Raspberry based drink. Refillable!

(200 Cal) SR 15

(٢٤٤ كالوري) - ٢٧ ريال  عصير البرتقال
Fresh Orange Juice (244 Cal) - SR 27

عصير التفاح ا�خضر (٢٣٣ كالوري) - ٢٧ ريال
Fresh Green Apple juice (233 Cal) - SR 27

(١٦٢ كالوري) - ٢٧ ريال عصير الجزر
Fresh carrot juice (162 Cal) - SR 27

(٢٥٦ كالوري) - ٢٩ ريال عصير التفاح ا�خضر والرمان
Fresh green apple & pomegranate (256 Cal) - SR 29

مشروبات غازية إعادة التعبئة مجانية
Soft Drinks Free Refills

(٣٦١ كالوري) - ٢٠ ريال
(361 Cal) - SR 20

DESSERT
الحلى

حلى التمر والتوفي
STICKY DATE PUDDING with Toffee Sauce

كيكة غنية بالطعم مع التمر و الهيل، مغطاة بصوص التوفي اللذيذ، وقطع 
(٣٨٠ كالوري) - ٣٨ ريال  بسكوت اللوتس، وصوص الفانيال.

Rich cake made with dates and spices, drenched in a decadent toffee Rich cake made with dates and spices, drenched in a decadent toffee 
sauce, sprinkle of crispy lotus biscuits and vanilla sauce.sauce, sprinkle of crispy lotus biscuits and vanilla sauce.

(380 Cal) -  - SR 38
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جميع اKسعار تتضمن ١٥٪ ضريبة القيمة المضافة.
All prices are inclusive of 15% VAT.

حلى التمر والتوفيحلى التمر والتوفي
STICKY DATE PUDDING with Toffee Sauce



Enjoy your choice of Chicken Entrée and a trip to our Soup & Salad Bar - SR 99

Sandwiches

Steak House BURGERs

Chicken Entrée :
•  Char-Grilled BBQ Chicken (763 Cal) 

•  Country Fried Chicken Dinner (1097 Cal) 

•  Southwest Chicken (1153 Cal) 

•  Ginger Teriyaki Chicken (891 Cal) 

•  Tandoori-style Chicken (716 Cal) 

برجر ستيك هاوس

الساندويشات

عروض الدجاج : 
بالباربكيو (763 كالوري) المشوي •  الدجاج

الريفية (1097 كالوري)   الطريقة على مقلي •  دجاج

(1153 كالوري) ويست الساوث •  دجاج

الزنجبيل (891 كالوري) مع ترياكي •  دجاج

تندوري (716 كالوري) •  دجاج

استمتع باختيارك لطبق الدجاج مع زيارة إلى بوفيه الشوربات والسلطات - 99 ريال

استمتع باختيارك من ساندويش أو برجر يقدم مع البطاطا 
المقلية وزيارة إلى بوفيه الشوربات والسلطات - 89 ريال

Enjoy your choice of Sandwich or Burger served with
French Fries and a trip to our Soup & Salad Bar - SR 89

• The Original Steak House Cheeseburger (1354 Cal)

•  DOUBLE JALAPEÑO CHEDDAR-JACK BURGER (1558 Cal) 

•  wild Mushroom Swiss Burger (1372 Cal) 

•  تشيز برجرستيك هاوس ا-صلية (1354 كالوري)
•  دبل هاالبينو تشيدر جاك برجر (1558 كالوري)

•  مشروم سويس برجر (1372 كالوري)  

ساندويش فيليه ستيك ا-صلي (1469 كالوري)  •
ساندويش فيليه الدجاج (1364 كالوري)  •

ساندويش دجاج الترياكي المشوي  (1444 كالوري)  •
•  ساندويش دجاج الساوثرين المقلي (1324 كالوري)

•  ساندويش صدر الدجاج المشوي بالباربيكيو (1148 كالوري)

عروض إفطار رمضان
RAMADAN IFTAR OFFERINGS

.Served daily until Isha Prayerالعرض ساري حتى صالة العشاء.

جامبو الروبيان الحار
Spicy Jumbo dynamite  Shrimp

ز من ستيك هاوس! روبيان جامبو ُمقرِمش مع صلصة  Uوصفة التمي
“سريراتشا“ الحاّرة (٢ حصص) ٤٦٦ كالوري لكل حصة - ٦٩ ريال

Jumbo juicy shrimp, tempura battered golden, 
tossed in a spicy & zesty Sriracha glaze 
(2 servings) 466 cal per serving - SR 69

ستيك هاوس ساليدرز
Steak House “SLIDERS”

أربعة قطع برجر صغيرة، مع البصل المشوي، والجبنة 
اKمريكية (٤ حصص) ٥٠٢ كالوري لكل حصة - ٦٥ ريال

Four mini burgers with grilled onions and American
 cheese (4 servings) 502 cal per serving - SR 65

بالك روك توب سيرليون
Black rock Top sirloin Steak

استمتع بشواء ستيك توب السيرليون على الصخرة السوداء مع 
البطاطا المهروسة و الخضار الموسمية (

Enjoy our mouthwatering Top Sirloin Steak on the Black Rock
served with mashed potato and seasonal vegetables (618 Cal)

ريب - آي ستيك
Rib-Eye Steak 

قطعة طرية لمحبي الستيك مع زيادة قليلة من 
الدهون والنكهات ٣٤٠ج (٥٨٠ كالوري)

A well-marbled choice cut for steak lovers that appreciate A well-marbled choice cut for steak lovers that appreciate 
a bit more fat and flavor. Flame-cooked to your liking. a bit more fat and flavor. Flame-cooked to your liking. 

340 grams (580 Cal)340 grams (580 Cal) 

سالمون الروزماري مع الثوم
char-Grilled Garlic Rosemary Salmon

محّضرة بزيت الزيتون، ثوم ،  الروزماري الطازجة. تقّدم مع البطاطا 
المهروسة والخضار المشوية، مع جبنة الفيتا وخل 

البلساميك (٧٩٢ كالوري).
Fillet of Salmon prepared with olive oil, roasted garlic and Fillet of Salmon prepared with olive oil, roasted garlic and 

fresh Rosemary. Served atop mashed potatoes with fresh Rosemary. Served atop mashed potatoes with 
a side of a side of char-grilled vegetables, feta cheese & char-grilled vegetables, feta cheese & 

a balsamic reduction (792 Cal)a balsamic reduction (792 Cal) 

موزة الخروف الطرية
Slow-Roasted Lamb Shank 

موزة الخروف الطرية والمطهوة ببطء مع الروزماري
والصلصة الغنية. تقدم مع البطاطا المهروسة (١٤٠٩ كالوري).

Tender slow-roasted Lamb Shank in a Tender slow-roasted Lamb Shank in a 
rich and hearty gravy with fresh rosemary. rich and hearty gravy with fresh rosemary. 

Served on a bed of mashed potatoes (1409 Cal)Served on a bed of mashed potatoes (1409 Cal)

قطع لحمة التشك
رول المطهوة ببطئ

Slow-Roasted Beef Pot Roast
قطع من لحمة التشك رول الطرية والمطهوة ببطئ ، 

مضاف إليها نوعين من الفطر البري ، والخضار، 
صلصة الفطر ، والبطاطس المهروسة الشهية (٥٠٠ كالوري).

Tender and juicy beef, wild porcini and shitake mushrooms, Tender and juicy beef, wild porcini and shitake mushrooms, 
and vegetables slow-roasted in a rich & hearty gravy. and vegetables slow-roasted in a rich & hearty gravy. 

Served on a bed of mashed potatoes (500 Cal)Served on a bed of mashed potatoes (500 Cal)

دبل هاالبينو تشيدار جاك برجردبل هاالبينو تشيدار جاك برجر
Double Jalapeño Cheddar-Jack Burger

 ستيك هاوس ساليدرزستيك هاوس ساليدرز
STEAK HOUSE “SLIDERS”

ريب - آي ستيك

بالك روك توب سيرليونبالك روك توب سيرليون
Black rock Top sirloin Steak

اJختيار المثالي مع الستيك ا�فضل!
ترفل ماك أن شــيز (٥٤٨ كالوري) - 31 ريال أو

 بطاطا متبلة با�عشــاب و الكمأة (٣٥٠ كالوري) - 31 ريال

 A Perfect Match to your Meal!
Truffle Mac & Cheese (548 Cal) - SR 31

  

or Herb-Truffle Fries (350  Cal) - SR 31

سمك سالمون الروزماري مع الثومسمك سالمون الروزماري مع الثوم
char-Grilled Garlic Rosemary Salmon

قطع لحمة التشك رول المطهوة ببطئقطع لحمة التشك رول المطهوة ببطئ
Slow-Roasted Beef Pot Roast

موزة الخروف الطريةموزة الخروف الطرية
Slow-Roasted Lamb Shank
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دجاج ترياكي مع الزنجبيلدجاج ترياكي مع الزنجبيل
Ginger Teriyaki Chicken

دجاج مقلي على الطريقة الريفيةدجاج مقلي على الطريقة الريفية
Country Fried Chicken Dinner

الدجاج المشوي بالباربكيوالدجاج المشوي بالباربكيو
Char-Grilled BBQ Chicken

دجاج الساوث ويستدجاج الساوث ويست
Southwest Chicken

دجاج تندوريدجاج تندوري
Tandoori-style Chicken
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ي
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اضف نصف درزن ربيان ُمقرمش (420  كالوري)  - 28 ريال
Add half a dozen Crispy Shrimp (420 Cal) - SR 28

STARTERS ROULETTE

طبق مقبالت روليتطبق مقبالت روليت

Just For Starters 
المقبالت

steaks, seafood & Favorites
الستيك والماكوالت البحريه

 28 ريال

s s, ssteaks, se
ت البحريه

لصة

جامبو الروبيان الحارجامبو الروبيان الحار
Spicy Jumbo dynamite Shrimp

SoyaCelerySesame Sulphur DioxideLupin Molluscs

مسببات الحساسية ال ١٥

THE 15 MAJOR FOOD ALLERGENS

.يرجى العلم أن بعض اKصناف في قائمة الطعام قد تحتوي أو قد تكون المست أي من مسببات الحساسية
Please be advised that some of our menu items may contain or come into contact with allergens. 

Wheat Eggs FishPeanutsMilk MustardTree Nuts CrustaceansGluten

طبق مقبالت روليت
Starters roulette

طبق مكون من تشكيلة مقبالت: تشكن تندرز، روبيان مقرمش، أصابع موزاريال، أجنحة دجاج بفالو،
وقطع ستيك جاك كريك ريب - آي، يقدم مع ٣ أنواع من الصلصات. رائع للمشاركة! (٤ حصص، ٥٤٠ كالوري للحصة) - ٩٩ ريال   

 An appetizing round of crispy chicken tenders, breaded shrimps, mozzarella sticks, buffalo chicken wings
 and grilled Jack's Creek rib-eye cubes with 3 types of dippings.

Great for sharing! (4 Servings - 540 cal per serving) - SR 99

Char-grilled Chicken
 أطباق الدجاج

SAndwiches & Burgers
  الساندويشات والبرجر

دم مع البطاطا 
89 ريال ات -
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French F

•  Tandoori-style Chicken (716 Cal)

AndwicAndwic
والبرجر
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ر

لمتعــة أكثــر، حلقات بصل (٢٠٠  كالوري) - 6 ريال 
أو بطاطا متبلة با�عشــاب و الكمأة (٣٥٠  كالوري) - 14 ريال 

Upgrade to Breaded Onion Straws (200 Cal) - SR 6
or Herb-Truffle Fries (350 Cal)  - SR 14

•  original Philly steak Sandwich (1469 Cal)

     

•  original Philly Chicken Sandwich (1364 Cal)

     

•  Char-Grilled Teriyaki Chicken Sandwich (1444 Cal)

   
•  Southern Fried Chicken Sandwich (1324 Cal)

    

•  BBQ Chicken Breast Sandwich (1148 Cal)

    

بالك روك السالمون
Black Rock Salmon

فيليه سمك السلمون اللذيذ ، معبأ بورق الزيتون ، الثوم ، خضروات 
جوليان ، الكزبرة وعجالت الليمون الطازج ، على البخار في الصخر 

اKسود المميز ٤٥٠ درجة. يقدم مع ارز من الكزبرة البيضاء بالليمون 
والبروكلي الطازج المطهو على البخار (٥٢١ كالوري).

A flavorful salmon fillet, foil-packed with olive oil, garlic, A flavorful salmon fillet, foil-packed with olive oil, garlic, 
julienne vegetables, cilantro & fresh lemon wheels, and julienne vegetables, cilantro & fresh lemon wheels, and 

steamed atop our signature 450-degree black rock. Served steamed atop our signature 450-degree black rock. Served 
with sides of lime cilantro white rice and steamed fresh with sides of lime cilantro white rice and steamed fresh 

broccoli (521 Cal)broccoli (521 Cal)

استمتع باختيار طبقك وزيارة إلى بوفيه الشوربات والسلطات- 129 ريال
Choose your entrée. Inlcudes a trip to our Soup & Salad Bar - SR 129


