
APPETIZERS المقبالت

TRIPLE DIPPERTRIPLE DIPPER™™

Choose �ree of �e following great appetizers.Choose �ree of �e following great appetizers. إختر ثالثة من أكالتك المفضلة.

ديبر™ تريبل 
Served with dipping sauces. OR 5.100

•  cheese bites

•  BONELESS BUFFALO WINGS

•  SOUTHWESTERN EGGROLLS

•  CRAFT BURGER BITES

•  SPICED ONION RINGS

•  CHICKEN CRISPERS

•  HONEY-CHIPOTLE CHICKEN CRISPERS

•  WINGS OVER BUFFALO

٥.١٠٠ ريال تقدم مع صوص التغميس.  

•  قطع الجبن

•  بونليس بوفالو وينجز
•  ساوث ويسترن إيجرولز

•  كرافت برجر بايتس 

•  سبايس أونيون رينغز

تشيكن كريسبرز   •

بالعسل تشيكن كريسبرز    •

•  وينجز أوڤر بوفالو

new cheese bites  
Lightly battered & golden fried white and yellow Wisconsin cheese 
curds topped with a sprinkle of Cajun spice and chopped cilantro. 
Served with house-made ancho-chile ranch. OR 3.600

Spiced Onion Rings  
Crispy panko breaded onion rings dusted with southwestern spices. 
Served with house-made ranch dressing. OR 1.400

Southwestern Eggrolls   
Black beans, corn, jalapeño Jack cheese, red peppers and spinach 
wrapped inside a crispy flour tortilla.  Served with our avocado-ranch 
dipping sauce. OR 3.400 

Texas Chili Cheese Fries  
Homestyle fries smothered in chili, melted cheese, jalapeños and 
crispy beef bacon. Served with chipotle-ranch dipping sauce.   
OR 4.200 

Classic Nachos  
With melted cheese, jalapeños, beans, queso and a hint of seasoned 
beef. Served with house-made pico de gallo and sour cream.   
OR 4.300

Add guacamole OR 0.600   
Add chicken or fajita beef OR 1.200

الجبن    قطع  جديد 
مرشوشة  بالزيت.  ومغلية  بالدقيق  مغطاة  الويسكونس  جبن 

الرانش.   الكاجو وكزبرة. تقدم مع صوص أنشو شيلي  بتوابل 
٣،٦00 ريال 

رينغز   أونيون  سبايسد 
تقدم مع صوص  والتوابل.  بالدقيق  حلقات بصل مقرمشة مغطاة 

ريال  1،400 المحضرة في مطعمنا.  الرانش 

إيجرولز    ويسترن  ساوث 
أحمر وسبانخ،  فاصولياء سوداء، ذرة، جبنة جاك هاالبينو، فلفل 

رانش  ا²فوكادو  تقدم مع صوص  التورتيال.  ملفوفة بشرائح عجينة 
3،400 ريال الخاصة بنا. 

فرايز    تشيز  تشيلي  تكساس 
بقري  لحم  مع  ذائبة  المنزلية، جبنة  الطريقة  على  مقلية  بطاطا 

بقري مقرمش. يقدم مع صوص  لحم  متبل، هاالبينو وبيكون 
ريال  4،200 تشيبوتلي-رانش. 

ناتشوز    كالسيك 
المتبل  البقري  اللحم  مع  الكيسو  الفاصولياء، جبن  مع  ناتشوز 

وهالبينو يقدم مع صوص بيكو دي جايو وكريمة حامضة.  
4،300 ريال 

ريال  ٠.٦٠٠ إضافة جواكامولي 
إضافة دجاج أو لحم  ١،٢٠٠ ريال

جميع منتجاتنا حالل.
ALL OUR ITEMS ARE HALAL.

New كرافت برجر بايتس، ساوث ويسترن إيجرولز، قطع الجبن
Craft Burger Bites, Southwestern Eggrolls, Cheese Bites



WINGS Golden �ied and hand-to�ed

NEW Loaded Boneless Wings   
Boneless wings smothered in white queso, 3-cheese blend, 
applewood smoked bacon & chopped green onions. Served with a 
side of house-made ranch. OR 4.200

NEW Creamy Jalapeño Wings   
Signature wings hand-tossed in creamy jalapeño sauce. Served with 
fresh celery and dipping sauce. OR 3.900

NEW Smoked wings     
Bone-in wings slow-smoked in-house over pecan wood. Served with 
Chili’s classic BBQ sauce. OR 3.900

Boneless Buffalo Wings  
Tossed with spicy buffalo wing sauce. Served with cool blue cheese 
dressing. OR 3.900

Wings Over Buffalo®  
Chicken drumettes tossed in our spicy buffalo wing sauce. Served 
with cool blue cheese dressing. OR 3.900

DIP INTO THESE 
Tableside Guacamole  
Fresh ingredients. Prepared at your table. Customized by you. Start 
with fresh avocados, then add: Fresh lime, diced red onions, salt, 
diced tomatoes, chopped cilantro & fire roasted jalapeños. Served 
with warm tostada chips & fresh salsa. OR 3.900 

Tostada Chips     
Warm and crispy tostada chips with our flavorful house-made salsa. 
OR 1.900

Skillet Queso     
Our appetizing cheese dip with seasoned beef. Served with warm 
tostada chips and our house-made salsa. OR 2.900

بها    غمس 
جواكامولي    سايد  تيبل 

الطلب.  مائدتك ومحضرة حسب  مكونات طازجة. محضرة على 
البصل، ملح، طماطم مفرومة،  اللومي،  با²فوكادو ثم أضف  إبدء 

رقائق كورن توستادا مقرمشة مع  والهاالبينو. تقدم مع  كزبرة 
ريال  ٣،٩٠٠ الطازجة.  صلصتنا 

تشيبس    توستادا 
المحضرة في  الخاصة  توستادا مقرمشة مع صلصتنا  رقائق كورن 

ريال             ١،٩٠٠ مطعمنا. 

كيسو     سكيليت 
توستادا  مع  تقدم  المتبل.  البقري  اللحم  مع  التغميس  جبنة 

ريال  ٢،٩٠٠ والصلصة.  الساخنة  تشيبس 

New

New
تيبل سايد جواكامولي

Tableside Guacamole

New
أجنحة دجاج بدون عظم

Loaded Boneless Wings

New
أجنحة دجاج المدخن
Smoked Wings

مقلي لدرجة اÇحمرار والتحميص وينجز 
جديد أجنحة الدجاج بدون عظم    

البيضاء، خليط  الكيسو  بدون عظم مغطاة بصلصة  دجاج  أجنحة 
الجبن، بيكون بقري مدخن وبصل أخضر. تقدم مع صوص أنشو 

٤،٢٠٠ ريال الرانش.  شيلي 

الهالبينو     الدجاج  أجنحة  جديد 
الكرفس  مع  يقدم  الهالبينو.  بصلصة  دجاج مغطاة  أجنحة 

ريال  ٣،٩٠٠ للتغميس.  وصوص 

المدخن     الدجاج  أجنحة  جديد 
البيكان. تقدم مع صوص  أجنحة دجاج مطهوة ببطء على حطب 

ريال  ٣،٩٠٠ الكالسيك.  الباربيكيو  شيليز 

وينجز     بوفالو  بونليس 
أجنحة دجاج بدون عظم متبلة بصوص بوفالو وينجز. تقدم مع 

٣،٩٠٠ ريال البلو تشيز.  صوص 

بوفالو     أوفر  وينجز 
بلو  قطع دجاج متبلة بصوص بوفالو وينجز. تقدم مع صوص 

ريال  ٣،٩٠٠ اللذيذة.  تشيز 

@ جميع ا²سعار خاضعة لـ ٥٪ رسوم بلدية.
*All prices are subject to an additional 5% municipality taxes.



فاهيتا مكس آند ماتش
Mix & Match Fajita

FRESH MEX™

1 . 2 . 3. 4. 5.

Start with
warm flour 

tortilla

add 
favorite 

meat

Add  
additional

fresh 
ingredients

Fold over
left and 

right
sides of 
tortilla

enjoy! أبدا مع
التورتيال 
الدافئة

أختيارك  أضف 
اللحم من 

أضافية  أضافات 
المكونات  من 
الطازجة

الطرفين  أثني 
و  اليسار 
ليمين  ا

أستمتع

٥،٥٠٠ ريال إختر إثنان  
•  روبيان مشوي  دجاج مشوي  •   لحم ستيك مشوي  

٦،٨٠٠ ريال إجعلها ثالثة  

ريال  ٥،٥٠٠ نباتية  إجعلها 

MIX & MATCH FAJITAS أند ماتش مكس  فاهيتا 

Faj�aHOW TO EAT A الفاهيتا أكل  كيفية 

السوداء.    والفاصولياء  ا²رز  مع  الكاديالك  بطريقة  أفضل  إجعلها 
١،٦٠٠ ريال

مشروم جاك فاهيتا إجعلها  أو 
جبنة جاك، بيف بيكون بقري مدخن ومشروم طازجة سوتيه.  

١،٦٠٠ ريال

الساخنة  شيليز  فاهيتا  الكالسيكية!  الفاهيتا  إختراع  أعدنا  لقد 
إلى شيبوتلي  باÇضافة  البصل  الفلفل وكريمة  تقدم مع شرائح 

الطازجة. والكزبرة  الثوم  زبدة 

الجبن،  وإضافات جديدة، خليط  الدافئة  التورتيال  يقدم مع 
سور  راليش،  والهالبينو  المخلل  البصل  الطازجة،  الجواكامولي 
والسالسا. المنزلية  الطريقة  على  المحضر  جايو  دي  بيكو  كريم، 

CHOOSE TWO  OR 5.500 
Grilled Chicken   •   Grilled Steak   •   Grilled Shrimp

MAKE IT A TRIO OR 6.800

MAKE IT VEGETARIAN OR 5.500

Try it Cadillac Style with rice & black beans. OR 1.600

Or make it Mushroom Jack Faj�as  with Jack cheese, 
smoked beef bacon and fresh sautèed mushrooms. OR 1.600

We reinvented a classic! Our signature sizzling fajitas served with 
sliced bell peppers & caramelized onions, topped with chipotle-garlic 

butter & chopped cilantro.

Served with warm flour tortillas & fresh new toppings: mixed cheese, 
fresh guacamole, pickled onion & jalapeño relish, sour cream, house-

made pico de gallo & fresh salsa.



مرجريتا تشيكن فريش ميكس
Margarita Chicken Fresh Mex

ميكس™ فريش 

NEW RIBEYE FAJITAS     
Ribeye steak, cooked to perfection and sliced on a bed of red onions 
and smothered in warm garlic queso fundido. Topped with a citrus-
chile drizzle, cilantro and a whole roasted jalapeño. OR 11.900

NEW jumbo SHRIMP FAJITAS   
Our new large shrimp on a bed of red onion rings and garlic roasted 
tomatoes. Topped with chorizo, pineapple pico, citrus-chile sauce, 
cilantro and a whole roasted jalapeño. OR 9.200

فهيتا الشريمب الجامبو
Jumbo Shrimp Fajitas
فهيتا الشريمب الجامبو
New

FRESH MEX BOWLS
بولز ميكس  فريش 

Margarita Chicken Fresh Mex   
Made with house-made corn & black bean salsa, citrus-chile 
rice & black beans. Topped with house-made pico de gallo, 
fresh field greens, chopped cilantro, crispy tortilla strips, fresh 
sliced avocado & a drizzle of Margarita sauce. Also available with  
grilled shrimp or grilled steak. OR 5.900

Chipotle Chicken Fresh Mex   
Made with house-made corn & black bean salsa, citrus-chile 
rice & chipotle pesto. Topped with cheddar cheese, house-made 
pico de gallo, fresh field greens, chopped cilantro, crispy tortilla 
strips, fresh sliced avocado & a drizzle of cumin-lime sour cream. 
Also available with grilled shrimp or grilled steak. OR 5.900

ميكس   فريش  تشيكن  مرجريتا 
واللومي  بالفلفل  ا²رز  والذرة،  السوداء  الفاصولياء  صلصة 
البيكو دي جايو، أعشاب طازجة،  السوداء مع  والفاصولياء 

أفوكادو طازجة ورشة من  كزبرة، شرائح تورتيال مقرمشة، قطع 
المشوي.  اللحم  أو  المشوي  الروبيان  إختر  المارجريتا.  صوص 

٥،٩٠٠ ريال

ميكس    فريش  تشيكن  تشيبوتلي 
واللومي  بالفلفل  ا²رز  والذرة،  السوداء  الفاصولياء  صلصة 
البيكو دي  الشيدر،  جبنة  مع  يقدم  بيستو.  والشيبوتلي 

تورتيال مقرمشة، قطع  أعشاب طازجة، كزبرة، شرائح  جايو، 
إختر  الحامضة.  الكمون  أفوكادو طازجة ورشة من كريمة 

ريال  ٥،٩٠٠ اللحم المشوي.  أو  الروبيان المشوي 

جميع منتجاتنا حالل.
ALL OUR ITEMS ARE HALAL.

الفاهيتا   آي  الريب  جديد 
الكمال مقطع لشرائح على  آي ستيك، مطبوخ حتي  ريب 

الثوم كيسو  ا²حمر ومغطى بصلصة  البصل  طبق من 
والهالبينو.  كزبرة  الحار،  بالليمون  مغطاة  فانديدو. 

١١،٩٠٠ ريال
 

الجامبو   الشريمب  فاهيتا  جديد 
البصل  حلقات  الجامبو على طبق من  الروبيان  فاهيتا 

أناناس  بشريزو،  المحمص. مغطاة  الثوم  ا²حمر وطماطم 
ريال  ٩،٢٠٠ والهالبينو.  الحار، كزبرة  الليمون  بيكو، صلصة 

PREMIUM FAJITAS
بريميوم فاهيتا 

Make � vegetarian. @ جميع ا²سعار خاضعة لـ ٥٪ رسوم بلدية.إجعلها نباتية.
*All prices are subject to an additional 5% municipality taxes.



FRESH MEX™

Crispy Chicken Tacos  
Three flour tortillas with smoked beef bacon, tomatoes, mixed 
cheese, lettuce, honey chipotle drizzle and ranch dressing. OR 5.200

Chicken Ranchera Tacos  
Seasoned chicken over jack cheese topped sliced avocado, pico de 
gallo & queso fresco. Served with citrus chile rice, chile lime sauce, 
cilantro salsa & sour cream. OR 5.200

Spicy Grilled Shrimp Tacos   
Grilled spicy chile lime shrimp wrapped in three flour tortillas and 
topped with fresh cole slaw, house-made pico de gallo and sliced 
avocado. Served with citrus chile rice & black beans. OR 5.700

TOP SHELF TACOS
All tacos are served w�h rice and black beans.

تاكوز      تشيكن  كريسبي 
صدور دجاج مقرمشة مضافة مع لحم بقري مقدد، طماطم، جبنة، 

٥،٢٠٠ ريال خس، رشة من تشيبوتلي بالعسل وصوص رانش. 

تاكوز      رانشيرا  تشيكن 
ا²فوكادو وصلصة  دجاج متبل مع جبنة جاك، مغطى بقطع 

واللومي،  التشلي  واللومي، صوص  بالفلفل  أرز  مع  يقدم  الجبنة. 
ريال  ٥،٢٠٠ الحامضة.  الكزبرة وكريمة  صلصة 

تاكوز      شريمب  جريلد  سبايسي 
بالشيلي والحامض. تقدم في ثالث  روبيان حار مشوي ومتبل 
الكول سلو، بيكو دي  التورتيال ومضاف عليها  قطع من خبز 

بالفلفل واللومي  أرز  جايو طازج، وشرائح من ا²فوكادو. يقدم مع 
ريال  ٥.٧٠٠ السوداء.  والفاصولياء 

تاكو شيلف  توب 
جميع أنواع تاكوز تقدم مع ا²رز والفاصولياء السوداء.

تشيكن رانشيرا تاكوز
Chicken Ranchera Tacos

ALL OUR ITEMS ARE HALAL. جميع منتجاتنا حالل.

ميكس™ فريش 

.All prices are subject to an additional 5% municipality taxes*@ جميع ا²سعار خاضعة لـ ٥٪ رسوم بلدية.



QUESADILLAS

ENCHILADAS

Chicken Ranch Quesadillas  
Fajita marinated chicken, with smoked beef bacon, pickled onions, 
mixed cheese, in buttery toasted tortillas with ranch dressing & cilantro. 
Served with sour cream, house-made pico de gallo and Chili’s signature 
dressing. Served with citrus chile rice & black beans. OR 5.200 

Add guacamole  OR 0.600

Santa Fe Quesadillas  
Flour tortillas stuffed with sliced marinated chicken with house-made 
corn & black bean salsa, Monterey Jack & spicy Santa Fe sauce. Served 
with house-made pico de gallo & sour cream. Served with  citrus chile 
rice & black beans. OR 5.200

كاسادياز     رانش  تشيكن 
بالتورتيال  جبنة  مقدد،  بقري  لحم  مع  الفاهيتا  بتتبيلة  دجاج 

الرانش، يقدم مع كريمة حامضة،  بيكو دي  المحمصة وصوص 
واللومي  بالفلفل  أرز  يقدم مع  المميزة.  جايو طازج وصلصة شيليز 

ريال     ٥،٢٠٠ السوداء.  والفاصولياء 

ريال  ٠.٦٠٠ إضافة جواكامولي 

كاسادياز    في  سانتا 
السوداء،  الفصولياء  تورتيال محمصة مع دجاج مشوي، ذرة وصلصة 

البيكو  الحارة. يقدم مع  السانتا في  جبنة مونتيري جاك وصوص 
أرز  الحامضة. يقدم مع  والكريمة  المحضر في مطعمنا  دي جايو 

ريال  ٥،٢٠٠ السوداء.  والفاصولياء  واللومي  بالفلفل 

كاسادياز

إنشيالدا
NEW BEEF ENCHILADAS    
Three baked enchiladas filled with taco seasoned beef, 3-cheese 
blend & onion. Topped with ancho sauce, melted 3-cheese blend, 
chopped cilantro and house-made corn & black bean salsa. Served 
with rice & black beans. OR 8.200

NEW SOUR CREAM CHICKEN ENCHILADAS  
Three baked enchiladas filled with seasoned chicken & Monterey 
Jack. Topped with sour cream sauce, melted 3-cheese blend, chopped 
cilantro and house-made corn & black bean salsa. Served with rice & 
black beans. OR 5.900

اللحم    إنشيالدا  جديد 
أنواع جبنة    ٣ المتبل،  اللحم  بتاكو  إنشيالدا محشوة  ثالثة قطع 

المذوب، كزبرة  الجبن  ا²نشو، خليط  وبصل. مغطاة بصلصة 
ا²رز والفاصولياء  السوداء. يقدم مع  الذرة والفاصولياء  وخليط من 

٨،٢٠٠ ريال السوداء. 

جديد إنشيالدا سور كريم الدجاج    
جاك.  والمونتري  المتبل  بالدجاج  إنشيالدا محشوة  ثالثة قطع 

الذرة  الجبن، كزبرة وخليط من  مغطاة بصلصة سور كريم، خليط 
السوداء.   والفاصولياء  ا²رز  يقدم مع  السوداء.  والفاصولياء 

٥،٩٠٠ ريال

سانتا في كاسادياز
Santa Fe Quesadillas

إنشيالدا سور كريم الدجاج
Sour Cream Chicken Enchiladas

إنشيالدا اللحم
Beef Enchiladas

إنشيالدا سور كريم الدجاج
New

إنشيالدا اللحم
New

.Make � vegetarianإجعلها نباتية.



BEEF RIBS
Enjoy �e fall-o -�e-bone goodne� of our world-
famous baby back rs slowly smoked over pecan 
wood.

Served w�h a choice of two sides.

مشوية بقرية  أضالع 
تمتع بطراوة الباربيكيو ريب المشهور عالميÜ لدينا 

والمحضر ببطىء على خشب البيكان.

يقدم مع إختيارك من إثنان من ا²طباق الجانبية.

Pick your sauce:
OriginaL: Chili’s classic BBQ sauce.

Honey-Chipotle: Sweet and spicy honey-chipotle sauce.

Pick your size:      
Pick either one or two of your favorite savory BBQ sauces. 

Two Racks OR 9.600     

One Rack OR  6.100

 باربيكيو بيف ريبس
BBQ Beef Ribs

إختر صوص:
الكالسيكية من شيليز.  الباربيكيو  صوص   : ا¤صلي 

بالعسل  الحارة  الحلوة  باربكيو  صلصه   : هني تشيبوتلي 
شيليز. من 

إختر:
المفضلة.    نوعين من صلصتك  أو   Üنوع إختر 

٩،٦٠٠ ريال     ضلعان 

٦،١٠٠ ريال ضلع واحد 

• Citrus Chile Rice

• Spiced Onion Rings

• Loaded Mashed Potatoes            

• Mashed Potatoes with Black Pepper Gravy          

• Homestyle Fries             

• Sweet Corn on the Cob             

• Seasonal Vegetables              

• Black Beans

SIDES Choose any for OR 1.400

واللومي بالفلفل  • أرز 
رينغز أونيون  • سبيس 

بجبنة شيدر       بطاطا مهروسة مغطاة   •

• بطاطا مهروسة مع صوص جريفي  
المنزلية  الطريقة  على  مقلية  بطاطا   •

• ذرة حلوة      

خضروات موسمية      •

• فاصولياء سوداء

أطباق جانبية  إختر أحد ا²طباق التالية بـ  ١.٤٠٠ ريال

FRESH FRESH TEXTEX™™ تيكس™ فريش 

*NOTICE: BECAUSE ROUTINE FOOD PREPARATION TECHNIQUES, SUCH AS COMMON OIL FRYING, MAY ALLOW 
CONTACT AMONG VARIOUS FOOD ITEMS, WE CANNOT GUARANTEE ANY FOOD ITEMS TO BE COMPLETELY 
ALLERGEN-FREE. WE USE 100% VEGETABLE OIL. FOOD PORTIONS REFLECT PRECOOKED WEIGHT. 

@مالحظة: جميع أطباق اللحوم يتم طهيها حسب الطلب. اÇستهالك المفرط للحوم أو الدواجن أو المأكوالت البحرية أو 

البيض النيء أو غير المطهو جيدâ، يزيد من خطر اÇصابة با²مراض المنقولة عبر الطعام وخصوصÜ إذا كنت تعاني من 

ظروف صحية معينة. ستخدم زيوت نباتية ١٠٠ ٪. ا²وزان المذكورة هي ا²وزان قبل الطهي.

.All prices are subject to an additional 5% municipality taxes*@ جميع ا²سعار خاضعة لـ ٥٪ رسوم بلدية.



ستيك ريب آي مع جبنة جاك 
الذائبة مع الفلفل ا�سود
Melted Pepper Jack Ribeye

جاليزد شريمب فيليه
Glazed Shrimp Filet

STEAKS لحم شريحة 
NEW glazed shrimp filet*    
Tender filet resting on a bed of corn salsa, topped with succulent 
glazed shrimp, sprinkled with queso fresco and fresh cilantro. Served 
with skillet macaroni and cheese. OR 13.900

Classic Tenderloin Filet®*   
100% USDA 8oz. tenderloin filet topped with garlic butter.  
OR 9.900

New York Strip*     
100% USDA 12oz. strip steak with our own special seasonings and 
topped with garlic butter. OR 8.400

Classic Ribeye*     
100% USDA thick cut 12oz. steak, flavored with our own special 
seasoning and topped with garlic butter. OR 8.400

Melted Pepper Jack Ribeye*   
100% USDA 12oz. ribeye with our own special seasoning and topped 
with melted jack cheese. OR 9.900

Add �e following to any steak selection:
• Garlic and lime shrimp. OR 1.800
• Sautèed mushrooms or peppercorn. OR 1.200
• Mushroom sauce. OR 1.400

فيليه@      شريمب  جاليزد  جديد 
المتبل  بالروبيان  الذرة، مغطاة  فيليه ستيك طرية مع صلصة 
سكيلية  جديد  مع  تقدم  الطازج.  والسيالنترو  الكيسو  اللذيذ، 

١٣،٩٠٠ ريال ماك آند تشيز. 

فيليه@     تندرلوين  كالسيك 
بالزبدة  أوقية تندرلوين ستيك فيليه بقري. مغطاة   ٨  USDA ٪١٠٠

ريال  ٩،٩٠٠ الخاصة.  مع توابلنا 

ستيك@      ستريب  نيويورك 
بالزبدة مع توابلنا  ١٢ أوقية ستريب ستيك بقري. مغطاة   USDA  ٪١٠٠

٨،٤٠٠ ريال الخاصة. 

كالسيك ريب آي@     
٨ أوقية ستيك ريب آي البقري مع توابلنا الخاصة.   USDA  ٪١٠٠

ريال  ٨،٤٠٠ الخاصة.  توابلنا  بالزبدة مع  مغطاة 

ستيك ريب آي مع جبنة جاك الذائبة مع الفلفل 
ا¤سود@        

١٢ أوقية ستيك ريب آي متبل بالفلفل ا²سود مع جبنة   USDA  ٪١٠٠
ريال  ٩،٩٠٠ الذائب.  بالفلفل  جاك 

يمكن إضافة التالي إلى أي طبق ستيك:
• روبيان مشوي. ١،٨٠٠ ريال       

• مشروم سوتيه أو صلصة البيبر. ١،٢٠٠ ريال
• صلصة المشروم. ١،٤٠٠ ريال

جاليزد شريمب فيليه
New

*NOTICE: MAY BE COOKED TO ORDER. CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED MEATS, POULTRY, 
SEAFOOD, SHELLFISH OR EGGS MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE ILLNESS, ESPECIALLY IF 
YOU HAVE CERTAIN MEDICAL CONDITIONS.  ALL OUR STEAKS ARE AMERICAN BLACK ANGUS BEEF.  
SIDE VEGETABLES ARE SUBJECT TO SEASONALITY.  ALL OUR ITEMS ARE HALAL.

@مالحظة: جميع أطباق اللحوم يتم طهيها حسب الطلب. اÇستهالك المفرط لللحوم أو الدواجن أو المأكوالت البحرية أو البيض 

النيء أو غير المطهو جيدâ، يزيد من خطر اÇصابة با²مراض المنقولة عبر الطعام وخصوصÜ إذا كنت تعاني من ظروف صحية 

معينة.  كافة اللحوم لدينا هي من لحوم بالك أنجوس ا²مريكية. الخضروات لäطباق الجانبية موسمية. جميع منتجاتنا حالل.



FRESH TEX™

New تكساس تريو
Texas Trio

New  TEXAS TRIO  
�ree amazing tastes on one plate.

Tender salmon on slaw drizzled with honey-chipotle sauce, juicy ribs 
on mashed potatoes drizzled with classic BBQ sauce, and grilled 
chicken breast on corn salsa drizzled with roasted garlic BBQ sauce. 
OR 14.900

الهاني  السلو وصلصة  السالمون على طبق من سلطة 
المهروسة  البطاطا  اللحم على طبق من  أضالع  شيبوتلي، 

المشوي على طبق من  الدجاج  الباربيكيو وصدر  مغطاة بصلصة 
ريال  ١٤،٩٠٠ بالثوم.  الباربيكيو  الذرة مغطاة بصلصة  صلصة 

تريو تكساس  جديد 
ثالث أصناف على طبق واحد.

تيكس™ فريش 

Choose any two favor�es on one mou�-watering 
plate along w�h any two side order. OR 11.900

يمكن إختيار أي صنفين من قائمة الكومبو الشهية 
باÇضافة إلى طبقين جانبيين من إختيارك. ١١،٩٠٠ ريال 

MAKE IT A COMBOCOMBOإجعلها  وجبة

• southwestern FISH FILLET

• half rack of ribs

• monterey chicken            

• margarita grilled chicken          

• BEEF BACON jack grilled chicken             

• jumbo shrimp             

• ancho salmon 

مارجريتا جريلد تشيكن و أنشو سلمون
Margarita Grilled Chicken & Ancho Salmon

•  ساوث ويسترن فيش فيليه

•  نصف ظلع بقري
مونتيري تشيكن    •

مارجريتا جريلد تشيكن     •

•  دجاج بيكون جاك المشوي

الجامبو •  الروبيان 
•  أنشو سلمون



CHICKEN & SEAFOOD
البحرية والمأكوالت  الدجاج 

دجاج بيكون جاك المشوي
Beef Bacon Jack Grilled Chicken

أنشو سلمون
Ancho Salmon

Beef Bacon Jack Grilled Chicken  
Grilled chicken topped with smoked beef bacon, mushrooms, 
Monterey Jack cheese and fresh sliced avocado. Served with citrus 
Chile rice and seasonal vegetables. OR 6.400

Chicken Crispers     
On hand-battered chicken classic, served with corn on the cob 
homestyle fries & honey mustard dressing. OR 5.200  

Crispy Honey-Chipotle Chicken Crispers 
Tossed in our honey-chipotle sauce. Served with corn on the cob, 
homestyle fries and ranch dressing. OR 5.200

Crispy Chicken Crispers    
Extra crispy chicken served with corn on the cob, homestyle french 
fries and honey mustard dressing. OR 5.200

Monterey Chicken     
Marinated grilled chicken breast with BBQ sauce, crispy beef bacon, 
mixed cheese, green onion and tomatoes. Served with black pepper 
gravy mashed potatoes and seasonal vegetables. OR 6.400

Country-Fried Chicken     
Served with black pepper gravy, mashed potatoes, sweet corn on the 
cob and garlic toast. OR 5.400

Margarita Grilled Chicken   
Tender, juicy chicken breast, marinated with our classic Margarita 
flavoring and grilled to perfection. Served with citrus Chile rice, black 
beans, tortilla strips and pico de gallo. OR 5.400

Southwestern Fish Fillet   
Seasoned fish fillet topped with chimichurri (cilantro, garlic and lime) 
sauce and pico de gallo, drizzled with cilantro aioli and garnished 
with a lime wedge. Served with citrus chile rice and seasonal 
vegetables. OR 5.900

Ancho Salmon     
Seared chile-rubbed salmon, drizzled with citrus chile sauce & topped 
with chopped cilantro & queso frersco. Served with citurs Chile rice & 
seasonal vegetables. OR 5.900

For a lighter option, ask for lightly seasoned salmon fillet with black 
beans and seasonal veggetables with Parmesan cheese.  

المشوي   دجاج بيكون جاك 
المقدد، مشروم وجبن مونتيري جاك  البقر  بلحم  صدر دجاج مغطى 

البخار.  المطهوة على  ا²رز والخضروات  ا²فوكادو. تقدم مع  وشرائح 
٦،٤٠٠ ريال

كريسبرز    تشيكن 
الخردل بالعسل (هني  قطع دجاج مقلية تقدم مع ذرة حلوة، صوص 

ريال  ٥،٢٠٠ المنزلية.  الطريقة  على  مقلية  وبطاطا  ماسترد) 

بالعسل    كريسبرز  تشيكن 
قطع دجاج مقلية  مغطاة بالعسل. تقدم مع ذرة حلوة، صوص 

الطريقة  على  مقلية  وبطاطا  ماسترد)  (هني  بالعسل  الخردل 
ريال  ٥،٢٠٠ المنزلية. 

كرسبرز    تشيكن  كريسبي 
الخردل  قطع دجاج مقلية مقرمشة تقدم مع ذرة حلوة، صوص 

المنزلية.  الطريقة  على  مقلية  وبطاطا  ماسترد)  (هني  بالعسل 
٥،٢٠٠ ريال

تشيكن    مونتيري 
الباربيكيو، شرائح  المتبلة مشوية مع صوص  الدجاج  قطع من صدر 

تقدم  والطماطم.  الجبنة  خليط  المقرمشة،  البقري  اللحم  من 
المتبلة.  والخضروات  شيدر  بجبنة  مغطاة  مهروسة  بطاطا  مع 

ريال  ٦،٤٠٠ البخار.  المطهوة على 

- فرايد تشيكن    كاونتري 
ا²سود،  بالفلفل  الجريفي  المقلي يقدم مع صوص  الدجاج  صدر 

٥،٤٠٠ ريال بطاطا مهروسة، ذرة حلوة وخبز توست بالثوم. 

تشيكن    جريلد  مارجريتا 
ا²رز  مع  يقدم  بنا.  الخاصة  الكالسيكية  مارجريتا  بتتبيلة  صدر دجاج 

التورتيال  شرائح  السوداء،  الفاصولياء  الجديد،  واللومي  بالفلفل 
٥،٤٠٠ ريال وصوص بيكو دي جايو. 

فيليه    ساوث ويسترن فيش 
خضراء،  (كزبرة  الشيميشوري  بصوص  المتبلة  السمك  من  شريحة 
أيولي  الكزبرة  البيكو دي جايو مغطات بصوص  ثوم وليمون) مع 

البخار  على  المطهوة  الطازجة  الخضروات  مع  تقدم  بالليمون  ومزينة 
ريال  ٥،٩٠٠ الجديد.  بالفلفل واللومي  وا²رز 

سلمون    أنشو 
بالتشلي صوص  متبل  الشهي،  السلمون  قطعة من سمك 

مع  يقدم  فريسكو.  والكيسو  المفرومة  الكزبرة  مع  الحار  والليمون 
على  المطهوة  الموسمية  والخضروات  الجديد  واللومي  بالفلفل  أرز 

٥،٩٠٠ ريال     البخار. 

تتبيلة خفيفة وخضروات  مع  أطلب سلمون  الدسم  قليل  Çختياٍر 
الموسم.

*NOTICE: BECAUSE ROUTINE FOOD PREPARATION TECHNIQUES, SUCH AS COMMON OIL FRYING, MAY 
ALLOW CONTACT AMONG VARIOUS FOOD ITEMS, WE CANNOT GUARANTEE ANY FOOD ITEMS TO BE 
COMPLETELY ALLERGEN-FREE. WE USE 100% VEGETABLE OIL. FOOD PORTIONS REFLECT PRECOOKED 
WEIGHT. SIDE VEGETABLES ARE SUBJECT TO SEASONALITY. ALL OUR ITEMS ARE HALAL.

@مالحظة: جميع أطباق اللحوم يتم طهيها حسب الطلب. اÇستهالك المفرط للحوم أو الدواجن أو المأكوالت 
 Üصابة با²مراض المنقولة عبر الطعام وخصوصÇيزيد من خطر ا ،âالبحرية أو البيض النيء أو غير المطهو جيد
إذا كنت تعاني من ظروف صحية معينة. نستخدم زيوت نباتية ١٠٠ ٪. ا²وزان المذكورة هي ا²وزان قبل الطهي.  

الخضروات لäطباق الجانبية موسمية. جميع منتجاتنا حالل.
.All prices are subject to an additional 5% municipality taxes*@ جميع ا²سعار خاضعة لـ ٥٪ رسوم بلدية.



PASTAS باستا

Chicken Enchilada Pasta    
Penne pasta topped with tender strips of char-grilled chicken, corn 
and onions in a rich enchilada sauce with melted chipotle cheese.  
Sprinkled with crispy tortilla strips, pico de gallo and drizzled in a 
creamy cilantro aioli sauce. OR 5.600

Cajun Pasta (Chicken or Shrimp)  
Smothered in Alfredo sauce with a hint of Cajun spice, topped with 
shredded parmesan, diced tomatoes.  OR 5.600 

Smoked Chicken Jalapeño Mac & Cheese 
Penne pasta in a creamy Alfredo sauce, sharp cheddar cheese, 
jalapeños and sliced tender pieces of smoked chicken seasoned with 
smoked paprika. Topped with melted sharp cheddar and house-made 
pico de gallo.  OR 5.600

Chipotle Pesto Pasta     
Penne pasta topped with your choice of chicken, shrimp or salmon, a 
spicy chipotle pesto sauce, sprinkled with pico de gallo. OR 5.600

باستا    إنشيالدا  تشيكن 
الذرة والبصل مع صوص  باستا بيني مع قطع دجاج مشوي، 

التورتيال،  رقائق  مع  تقدم  الذائبة.  التشيبوتلي  وجبنة  اÇنشيالدا 
ريال  ٥،٦٠٠ بالكريمة.  أيولي  السيالنترو  بيكو دي جايو وصوص 

كاجون باستا (دجاج أو روبيان)   
البارميزان،  جبنة  الكايجن،  نكهة  مع  ألفريدو  كريمة  صوص 

ريال   ٥،٦٠٠ المتبلة.  والطماطم 

آند تشيز    سموكد تشيكن هاالبينو ماك 
ألفريدو، جبنة شيدر، هاالبينو  بيني مع صوص كريمة  باستا 

بالبابريكا. تقدم مع جبنة شيدر وبيكو دي  وقطع دجاج متبلة 
ريال  ٥،٦٠٠ المحضرة محليÜ في مطعمنا.  جايو 

باستا    بيستو  تشيبوتلي 
السلمون.  أو  الروبيان  الدجاج،  إختيارك من  باستا تقدم مع  بيني 
ريال  ٥،٦٠٠ الحارة والبيكو دي جايو.  التشيبوتلي  تقدم مع صوص 

 

Served w�h garlic toast. يقدم مع خبز التوست بالثوم.

ALL OUR ITEMS ARE HALAL. جميع منتجاتنا حالل.

تشيكن إنشيالدا باستا
Chicken Enchilada Pasta

سموكد تشيكن هاالبينو ماك آند تشيز
Smoked Chicken Jalapeno Mac & Cheese

كاجون باستا مع الدجاج
Cajun Pasta with Chicken

.All prices are subject to an additional 5% municipality taxes*@ جميع ا²سعار خاضعة لـ ٥٪ رسوم بلدية.


