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مقبالت

الحلويات

مشاوي على الفحمالشوربات

أطباق المشاركة )شخصان(

األطباق الرئيسية

طلبات جانبية

الصلصات

55

55

50

60

65

 (GF) أرز صيادية
أرز، ليمون أسود، ليمون، بهارات

 (GF/DF/N) أرز كبسة
أرز، مرقة لحم، بهارات كبسة، كاجو محمص

(GF) سليق
سليق، لومي ، سمن مدخن

(DF/S/N) قرع سعودي من المزرعة
يخنة اليقطين الحارة، قرع محمص

جرانوال مع كزبرة، خل، صلصة الشواء بالرمان

(GF/S/N) بطاطا مهروسة
حبات بطاطا مقلية، لبنة مدخنة، زيت فلفل حار، دقة

15

15

15

15

12

15

(GF/V) صلصة الشويق
طماطم، فلفل حار، جبنة سعودية، ثوم، ليمون، كزبرة

(GF/DF/V) صلصة سبارا
تمر هندي، ثوم، بصل أخضر، بهارات مشكلة

جرجير وسيالنترو تشيميشوري
(GF/DF/V/N)

جرجير، كزبرة، بقدونس، ثوم، ليمون، فلفل حار، كاجو

(GF/DF/V) دقوس
طماطم مشوية، فلفل حار، ثوم، ليمون، كزبرة

 (GF/V) زبدة بالبهارات السعودية
دبس تمر، زعتر، كراث، ثوم، بهارات مشكلة

(GF/DF/V/S) صلصة الطحينة
طحينة، ليمون، كمون، كزبرة

280

195

حاشي ستيك
(GF/DF) جمل من مزرعة الخرج 300 جم 

سمط طازج
(GF/DF/SF) سمك طازج يوميًا من البحر األحمر

195

185

195

(GF/E/SF) روبيان نمر الخليج العربي

مزرعة اخلرج للحوممزرعة اخلرج للحوم
 (GF/DF) ستربليون

300 جم

(GF/DF) تي بون ستيك
400 جم

148

580 

(DF) قرصان
مرق خضار بالبهارات، خبز قرصان

(GF) كتف خروف مندي
لحم خروف نعيمي قصيمي مطبوخ ببطء، أرز مندي 

مدخن، خيار وسلطة حبق

بهارات ميز السعودية المميزة.
يتم تقديم جميع أطباق المشويات مع طبق جانبي 

ا. وصلصة مجاًن

525 
925 

62 

75 

72

60

 (E) كافيار ومصابيب
من مزرعة الكافيار السعودية الرائدة في الدمام التي 

تستخدم أفضل أنواع سمك الحفش، تقدم مع 
الكريمة المخفوقة لومي.

كافيار أوسيسترا 30 جم	 

كافيار أوسيسترا إمبريال 30 جم	 

سلطة الجرجير والباذنجان
 (V/S) المدخن

جبنة سعودية، كريمة الزبادي، جرجير، رمان 
خبز محمص بالسماق المقرمش، صلصة تانجي

(S/E)  عيش باللحم
خروف نعيمي متبل من مزارع القصيم، طحينة

طماطم كرزية، صلصة الفلفل الحار

خروف مانتو
زالبية لحم نعيمي مطهوة عىل البخار

صلصة الطماطم الحارة، صلصة الفلفل الحار

(DF/S/N) قرع مزرعة سعودي 
يخنة اليقطين الحارة، قرع محمص، جرانوال، كزبرة 

خل، صلصة الشواء بالرمان

68 

125 

72

سمبوسة باللحم البقري 
ـ 150   اللحم البقري األسترالي المغذى بالحبوب ل

يوما، مستحلب دقوس، صلصة الفلفل الحار

روبيان الخليج العربي المقرمش
 (E/SF)

حبق وصلصة الليمون

(V/S/E/DP) سلطة طماطم ميز
 طماطم كرزية، بصل مطحون، جبنة سعودية

صلصة الطحينة والطماطم، مسمنة فرموزا، جرجير

65

65

 (V/E) وافل كليجا
آيس كريم ببهارات الكليجا، صلصة البرتقال

(V/E/S) اوجايلي جورز
كعكة الزعفران والسمسم، شاي كرك

آيس كريم، صوص كراميل

65

65

 (V/E) وافل كليجا
آيس كريم ببهارات الكليجا، صلصة البرتقال

(V/E/S) اوجايلي جورز
كعكة الزعفران والسمسم، شاي كرك

آيس كريم، صوص كراميل

65 

58

 (DF) شوربة حجازي كويكر
دجاج سعودي مدخن

عجينة مطبق مقرمشة، مخلل حار، شوفان

 (V) شوربة عدس ميز
خبز كروتون، موس فيتا، شبت

55

55

(V/E/S/N) حلوى سعودية مختارة
 تمر القصيم، طحينة، تارت تين، تارت ليمون

شعثة تمر، بسكويت كليجا

(V) مقشوش
عسل سعودي دافئ

69 (V/E) مصابيب
عسل مزرعة سعودي، قهوة تركية

قهوة عربية مع جبنة ماسكاربوني

130 

115  

(GF/DF/N) كبسة لحم الخروف
 ريش ضأن، أرز كبسة، مخلل، تمر،

صلصة كاجو الضأن

(GF) سليق
 صدر دجاج مشوي، أرز سليق كريمي،

صلصة دقوس، سمن مدخن

178  (S/SF) فيليه ناجيل
 أرز صيادية، سلطة أعشاب طازجة

صلصة دقوس سبارة، طحينة

155 (DF/GF) كبيبة
 ريش لحم نعيمي قصيمي، طبقات بطاطا

طماطم، بصل، ورق عنب محشي

*األسعار ال تشمل الضريبة

أطباق خاصة

اختيار الشيف

اختيار الشيف

رحلة أكل ال ُتضاهى
تمتع برحلة متميزة في أرجاء المملكة العربية 
السعودية تتضمن مجموعة رائعة من األطباق 

المميزة التي يعّدها طهاة ميز

وجبة من 6  أطباق  385 
)للشخص الواحد(

3 مقبالت | 1 شوربة | 1 طبق رئيسي | 1 حلوى

وجبة من 8  أطباق  485 
)للشخص الواحد(

3 مقبالت | 1 شوربة | 2 طبق رئيسي | 2 حلوى

تجربة ميز

اطباق متميزة
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