




دهون  جم،  كربوهيدرات 18  جم،  بروتين 32 
مشبعة 7 جم، دهون صحية 10 جم، 

الياف 6 جم،سعرات حرارية 402
Protein 32g/Sat Fat 7g/Good Fat 10g 
/Carbs 18g/Calories 402/Fiber 6g  

Protein 20g/Sat Fat 2g/Good Fat 3g 
/Carbs 13g/Calories 170/Fiber 4g

جم،   13 كربوهيدرات  جم،   20 بروتين 
 3 صحية  دهون  جم،   2 مشبعة  دهون 

جم، الياف 42 جم، سعرات حرارية 170



Low Carb - High Protein
A satisfying mix of lettuce, 
tomato, grilled chicken, croutons, 
feta cheese, eggs and bacon bits 
served with ranch dressing
Protein 20g/Sat Fat 4g/Good Fat 5g 
/Carbs 6g/Calories 389/Fiber 3g 

Low Cholesterol - Low Carb - High 
Protein
A wonderful mix of lettuce, tomato, 
onion, black olives, feta cheese and 
croutons topped o� with our 
mouth-watering steak tips served 
with your choice of dressing
Protein 38/Sat Fat 4g/Good Fat 5g
/Carbs 13g/Calories 409/Fiber 3g 

High Protein - Under 300
A satisfying mix of lettuce, tomato, 
grilled croutons, feta cheese, eggs, 
bacon bits, tantalizing sliced turkey 
wrapped with low-fat cheese served 
with our home made dressing
Protein 25g/Sat Fat 7g/Good Fat 5g
/Carbs 18g/Calories 299/Fiber 3g 

Low Cholesterol - Low Carb - Under 
300 - Blood Pressure Friendly - 
Vegetarian
A delightful mix of fresh crisp lettuce, 
tomato, cucumber, black olives  and 
feta cheese served with your choice 
of dressing
Protein 11g/Sat Fat 4g/Good Fat 6g
/Carbs 13g/Calories 271/Fiber 5g 

Diabetic Friendly - Low Carb
A delicious combination of lettuce, 
grilled chicken, tomatoes, croutons 
and Parmesan cheese tossed with our 
light Caesar dressing
Protein 17g/Sat Fat 3g/Good Fat 5g
/Carbs 8g/Calories 337/Fiber 3g 

Blood Pressure Friendly
Crisp iceberg lettuce with a mix of 
cut crab mixed with low fat chipotle 
mayo that will leave your taste buds 
asking what just happened. 
Protein 9g/Sat Fat 3g/Good Fat 6g 
/Carbs 23g/Calories 337/Fiber 2g 

3.6

3

2.6

3

3

2.6
without chicken 1.75

منخفض الكوليسترول - قليل 
الكربوهيدرات

البصل،  الطماطم،  الخس،  من  رائع  مزيج 
الخبز  وقطع  الفيتا  جبنة  االسود،  الزيتون 
الشهية  الستيك  بشرائح  مغطى  المحمص 
من  المفضل  اختيارك  مع  تقديمها  يتم 

التوابل
جم،   13 كربوهيدرات  جم،   38 بروتين  
 5 صحية  دهون  جم،   4 مشبعة  دهون 

جم، الياف 3 جم، سعرات حرارية 409

عالي البروتين - تحت  300
مزيج رائع من الخس، الطماطم، قطع خبر 
محمص،   جبن  فيتا،   بيض،   بيكون،   شرائح 
قليل  الجبن  مع  الملفوف  الرومي  الديك 

الدسم، يتم تقديمها مع التوابل المنزلية
بروتين  25  جم، دهون مشبعة  7  جم، 
  18 كربوهيدرات   جم،    5 صحية   دهون 

جم، سعرات حرارية  299 ، ألياف  3  جم

منخفض   الكوليسترول  - مناسب 
لضغط الدم - قليلة الكربوهيدرات - 

نباتي  - تحت  300    
الخيار،  الطماطم،  الخس،  من  رائع  مزيج 
الزيتون ا¢سود، جبنةالفيتا يتم تقديمها مع 

اختياركم من التوابل
بروتين   11  جم، كربوهيدرات  13   جم، 
  6 جم، دهون صحية     4 دهون مشبعة  

جم، اليا ف  5  جم، سعرات  حرارية  271

مناسب لضغط الدم   
القبقب   قطع  من  مزيج  مع  ملفوف  خس، 
منخفض   الشبوتلي  مايونيز  مع  ممزوجة 

الدهون ترضي ذوقك
بروتين   9  جم،  دهون  مشبعة  3  جم  
  23 جم،  كربوهيدرات     6 ،دهون صحية  

جم، سعرات حرارية  337  ، ألياف  2  جم

قليل الكربوهيدرات - عالي البروتين   
الدجاج    الطماطم،   الخس،   من  غني  مزيج 
المشوي، قطع الخبز المحمص، جبنة الفيتا، 
خلطة         مع  تقديمها  ويتم  بيكون  بيض،  

الرانش
جم،        6 كربوهيدرات   جم،    20 بروتين   
،دهون مشبعة  4  جم،  دهون  صحية  5 
جم، ألياف  3   جم،  سعرات  حرارية  389

مناسبة للسكري - قليلة الكربوهيدرات
قطع  و  والطماطم  الخس  من  شهي  مزيج 
والدجاج  البارميزان  جبنة  و  المحمص  الخبز 

المشوي مع خلطة سيزر قليلة الدسم
جم   3 جم،  دهون مشبعة   بروتين   17  
،دهون صحية 5 جم، كربوهيدرات 8 جم، 

سعرات حرارية 337 ، ألياف 3 جم

LOW CARB

LOW CARB

300
Cal 300

Cal

LOW CARB

LOW CARB

LOW CARB 300
Cal LOW CARB300

Cal

LOW CARB

LOW CARB



حالل
Halal

 WRAPS
COLD

Low Fat  - Under 300
Tantalizing sliced turkey with lettuce 
tomato pickels low-fat mayo in a wrap
Protein 11g/Sat Fat 1g/Good Fat 3g/Carbs 31g
/Calories 258/Fiber 3g 

1.65
with a side order 1.95

SLIM TURKEY WRAP

قليل الدهون - تحت 300
شرائح الديك الرومي التي تم طهيها بشكل رائح مع 

الخس والطماطم والمخلل، و ميونيز قليل الدسم
 1 مشبعة  جم،دهون   31 كربوهيدرات  جم،   11 بروتين 
حرارية  سعرات  جم،  الياف 2  جم،  صحية 3  دهون  جم، 

258

راب الديك الرومي

1.65
مع الطلب الجانبي 1.95

300
Cal

FAT

300
Cal

FAT

عالي البروتين - قليل الدهون - تحت 300 
خليط شهي من الستيك وصلصة الترياكي 

مخلوطه مع ا�رز ا�بيض والخضروات داخل الراب
بروتين 15 جم، كربوهيدرات 32 جم، دهون مشبعة 

2 جم، دهون صحية 3 جم، الياف 2 جم، سعرات 
حرارية 216 

راب الستيك بالترياكي

Low Fat - Under 300 - High Protein
Our mouth-watering steak mixed with an 
Asian inspired rich teriyaki sauce 
marvellously mixed with white rice and 
mixed veggies in a wrap
Protein 15g/Sat Fat 2g/Good Fat 3g/Carbs 
32g/Calories 216/Fiber 2g 

BEEF TERIYAKI WRAP

1.95
with a side order 2.25

1.95
مع الطلب الجانبي 2.25

300
Cal

FAT

300
Cal

FAT

راب حار
 WRAPS
HOT

راب بارد

مناسب للسكري - مناسب لضغط الدم   
- تحت 300

خلطة سلطة التونا الشهيرة لدينا مع الخس 
والطماطم والمخلالت

جم،   27 كربوهيدرات  جم،   27 بروتين 
 4 صحية  دهون  جم،   2 مشبعة  دهون 

جم، الياف 2 جم، سعرات حرارية 274
1.65
with a side order 1.95

تحت 300
المحمص  والخبز  الخس  مع  الدجاج  قطع 
والملفوفة  الرائعة  النكهة  ذات  والبيكون 

مع تتبيلة الرانش الخالية من الدسم
جم،   23 كربوهيدرات  جم،   15 بروتين 
 5 صحية  دهون  جم،   2 مشبعة  دهون 

جم، الياف 3 جم، سعرات حرارية 283

نباتي
قليل    مايونيز  مع  المخلوطة  البيض  سلطة 
الخس      و  وا�صفر  ا�حمر  الفلفل  و  الدسم 

داخل الرابد
جم،   30 كربوهيدرات  جم،   15 بروتين 
صحية 10  دهون  جم،  مشبعة 8  دهون 

جم، الياف 1 جم، سعرات حرارية 379

Under 300
Flavorful chicken, lettuce, croutons 
and bacon bits tossed with fat free 
ranch dressing in a wrap
Protein 15g/Sat Fat 2g/Good Fat 
5g/Carbs 23g/Calories 283/Fiber 3g 

Under 300 - Diabetic Friendly 
Blood Pressure Friendly
Our famous tuna salad mix with 
lettuce, tomato and pickles in a wrap 
Protein 27/Sat Fat 2g/Good Fat 4g/Carbs 
27g/Calories 274/Fiber 2g

Vegetarian
Our homemade egg salad 
blended with low-fat mayo 
mixed with red and yellow 
peppers on lettuce in a wrap
Protein 15g/Sat Fat 8g/Good Fat 
10g/Carbs 30g/Calories 379/Fiber 1g 

1.65
مع الطلب الجانبي 1.95

1.65
مع الطلب الجانبي 1.95

1.65
مع الطلب الجانبي 1.95

1.65
with a side order 1.95

1.65
with a side order 1.95

مناسب لضغط الدم - عالي البروتين   
الخس،  مع  الشهي  السيرلوين  برغر  قطع 
من  طبقة  تعلوها  المخلالت  الطماطم، 

الكاتشب والمايونيز
جم،   32 كربوهيدرات  جم،   22 بروتين 
 11 صحية  دهون  جم،   7 مشبعة  دهون 

جم، الياف 2 جم، سعرات حرارية 409 

Blood Pressure Friendly- High Protein
Juicy sirloin burger combined with crisp 
lettuce, tomatoes and pickles topped 
with ketchup and mayo in a wrap
Protein 22g/Sat Fat 7g/Good Fat 11g/Carbs 
32g/Calories 409/Fiber 2g 

1.95
مع الطلب الجانبي 2.25

1.95
with a side order 2.25

عالي البروتين - قليل الدهون  
صلصة  في  البخار  على  مطهو  دجاج،  صدر 

الطماطم الطازجة وجبنة الموتزريال
جم،   31 كربوهيدرات  جم،   37 بروتين 
 4 صحية  دهون  جم،   2 مشبعة  دهون 

جم، الياف 2 جم، سعرات حرارية 332

High Protein -  Low Fat
Our homemade chicken 
Parmesan breast, smothered in 
our fresh tomato sauce and 
mozzarella cheese in a wrap
Protein 37g/Sat Fat 2g/Good Fat 
4g/Carbs 31/Calories 332/Fiber 2g 

1.95
مع الطلب الجانبي 2.25

1.95
with a side order 2.25

مناسب لضغط الدم - تحت 300
الشهية،  اللحم  شرائح  أو  الشهي  الدجاج 

وا�رز  ا�سمر مع الخضار المشكل
جم،   48 كربوهيدرات  جم،   17 بروتين 
 8 صحية  دهون  جم،   4 مشبعة  دهون 

جم، الياف 3 جم، سعرات حرارية  278 

Under 300 - Blood Pressure Friendly 
Our juicy chicken or our 
mouth-watering steak with barbecue 
sauce, brown rice and mixed veggies 
in a wrap
Protein 17g/Sat Fat 4g/Good Fat 8g/Carbs 
48g/Calories 278/Fiber 3g 1.95

1.95مع الطلب الجانبي 2.25
with a side order 2.25

 WRAPS
راب حار

HOT

300
Cal

300
Cal

300
Cal

300
Cal

300
Cal

300
Cal

FAT

FAT

راب بارد
 WRAPS

COLD



السندويتشات

 2.35
مع طلب جانبي 2.65

2.35
with a side order 2.65

SANDWICHES

 - الدهون  قليل   - الدم  لضغط  مناسب 
منخفض الكوليسترول - نباتي   

الحلو  والفلفل  الباذنجان  من  رائع  مزيج 
والزعتر  والبقدونس  والبطاطس  والكوسا 
والجبن مع صلصتنا السرية تقدم في خبز 

صب رول محمص
دهون  جم،   61 كربوهيدرات  جم،   15 بروتين 
الياف 5  جم،  صحية 5  دهون  جم،  مشبعة 4 

جم، سعرات حرارية 418

باجيت بالخضراوات

Blood Pressure Friendly - Low Fat - 
Low Cholesterol - Vegetarian 
A hearty mixture of eggplant, sweet 
peppers, zucchini, potato, parsley, 
oregano, cheese and our secret 
homemade sauce served on a toasted 
sub-roll
Protein 15g/Sat Fat 4g/Good Fat 5g
/Carbs 61g/Calories 418/Fiber 5g 

VEGGIE BAGUETTE

حالل
Halal

FAT
FAT

مناسب لضغط الدم - قليل الدهون
مع  مخلوط  و  مقطع  الشهي  الدجاج  صدر 
والمخلل،  الدسم  قليل  بالثوم  المايونيز 

تقدم مع خبز صب رول محمص
جم   3 مشبعة  دهون   ، جم   15 بروتين 
،دهون صحية 4 جم ، كربوهيدرات 29 جم 

، سعرات حرارية 468 ، ألياف 5 جم  

Blood Pressure Friendly - Low 
Fat
Juicy chicken breast diced and mixed 
with our homemade low fat garlic 
mayo on a bed of pickles served in a 
toasted sub-roll
Protein 15g/Sat Fat 3g/Good Fat 4g 
/Carbs 29g/Calories 468/Fiber 5g 

 1.95
مع طلب جانبي 2.25

1.95
with a side order 2.25

 1.95
مع طلب جانبي 2.25

1.95
with a side order 2.25

Low Fat - Under 300 
Tantalizing sliced turkey fresh rocca black 
olives and low-fat halloum with low-fat 
mayonnaise served on whole-wheat toast 
Protein 19g/Sat Fat 5g/Good Fat 7g
/Carbs 25g/Calories 288/Fiber 6g 

قطع الديك الرومي مع اوراق الجرجير الطازجة، 
الدسم  قليلة  حلوم  جبنة  االسود،  الزيتون 
من  قطع  على  تقدم  الدسم،  قليل  والمايونيز 

الخبز المصنوع من القمح الكامل
بروتين 19 جم، كربوهيدرات 25 جم، دهون 
مشبعة 5 جم، دهون صحية 7 جم، الياف 6 

جم، سعرات حرارية  288

قليل الدهون - تحت 300 

FAT
FAT

عالي البروتين
مع  بارع  بشكل  المطهوة  الرومي  الديك  شرائح 
المايونيز  الطماطم،  الخس،   المقرمش،  البيكون 
من  المصنوع  الخبز  من  قطع  على  تقدم  والبيض 

القمح الكامل
دهون  جم،   35 كربوهيدرات  جم،   21 بروتين 
 5 الياف  جم،   7 صحية  دهون  جم،   5 مشبعة 

جم، سعرات حرارية 361

 2.35
مع طلب جانبي 2.65

High Protein
Tantalizing sliced turkey, crisp Bacon,
lettuce, tomato, low-fat mayonnaise
and eggs served on whole-wheat
toast
Protein 21g/Sat Fat 5g/Good Fat 7g
/Carbs 35g /Calories 361/Fiber 5g 

2.35
with a side order 2.65

Low Fat - High Protein
Mouth-watering �avor in every bite sliced 
steak tips topped with sautéed peppers, 
onions and mushrooms with low-fat 
mayonnaise low-fat cheese served in a 
toasted sub-roll
Protein 35g/Sat Fat 6g/Good Fat 4g 
/Carbs 25g/Calories 440/Fiber 3g 

 1.95
مع طلب جانبي 2.25

1.95
with a side order 2.25

 1.95
مع طلب جانبي 2.25

 1.95
مع طلب جانبي 2.25

1.95
with a side order 2.25

 1.95
مع طلب جانبي 2.25

1.95
with a side order 2.25

قليل الدهون - عالي البروتين 
ستيك مع مايونيز قليل الدسم، 

جبنة قليلة الدسم، فلفل، مشروم، بصل
جم،   25 كربوهيدرات  جم،   35 بروتين 
 4 صحية  دهون  جم،   6 مشبعة  دهون 

جم، الياف 3 جم، سعرات حرارية  440 

Under 300 - Low Fat - Blood Pressure 
Friendly
Our juicy sirloin burger topped with pepper 
jack cheese and chipotle sauce heated 
panni style served on whole-wheat toast
Protein 20g/Sat Fat 8g/Good Fat 12g
/Carbs 11g /Calories 293/Fiber 3g 

برغر السيرلوين الشهي تعلوه طبقة من جبنة 
على  تسخن  شيبوتلي،  صلصة  و  البيبرجاك 

طريقة البنيني على توست بالقمح الكامل
بروتين 20 جم، كربوهيدرات 11 جم، دهون 
مشبعة 8 جم، دهون صحية 12 جم، الياف 

3 جم، سعرات حرارية 293  

Low Fat - Under 300 - Blood Pressure
Friendly - High Protein
Juicy chicken breast lettuce tomato low-fat 
cheese with our homemade chipotle 
sauce served on whole-wheat toast
Protein 39g/Sat Fat 6g/Good Fat 10g
/Carbs 45g/Calories 296/Fiber 6g 

قليل الدهون - مناسب لضغط الدم - عالي 
البروتين - تحت 300 

قليلة  جبنة  طماطم،  خس،  شهي،  دجاج  صدر 
خبز  في  تقديمها  يتم  شيبوتلي  وصلصة  الدسم 

محمص من القمح الكامل
دهون  جم،   45 كربوهيدرات  جم،   39 بروتين 
مشبعة 6 جم، دهون صحية 10 جم، الياف 6 

جم، سعرات حرارية 296     

Low Fat - Under 300 - Blood 
Pressure Friendly
Tantalizing sliced turkey with roasted 
tomatoes and low-fat cream cheese 
heated panni style served on 
whole-wheat toast
Protein 16g/Sat Fat 4g/Good Fat 6g 
/Carbs 25g/Calories 298/Fiber 4g 

قليل الدهون -مناسب لضغط الدم - تحت 300
شرائح الديك الرومي اللذيذة مع الطماطم 

المشوية، جبنة الكريمة قليلة الدسم، تسخن على 
طريقة البنيني على توست بالقمح الكامل

بروتين 16 جم، كربوهيدرات 25 جم، دهون 
مشبعة 4 جم، دهون صحية 6 جم،  الياف 4 

جم، سعرات حرارية 298
1.95
with a side order 2.25

300
Cal

FAT

300
Cal

FAT

300
Cal

FAT
300
Cal

FAT

300
Cal

FAT

FAT

FAT
FAT

FAT

300
Cal

FAT

300
Cal

FAT

قليل الدهون - مناسب لضغط الدم  - تحت 300

300
Cal

FAT



حالل
Halal BURGERS

البرجر
مناسب لضغط الدم - قليل الدهون -  

منخفض الكوليسترول - نباتي - تحت 300 
الخس،  من  طبقة  مع  شهي  نباتي  برغر 
والكوسا  الباذنجان  القرنبيط  الجزر، 
والبطاطس مع صلصتنا السرية و خبز من 

القمح الخالص
 ، جم   .8 مشبعة  دهون   ، جم   9 بروتين 
دهون صحية 5 جم ، كربوهيدرات 54 جم ، 

سعرات حرارية 293  ، ألياف  7 جم

Blood Pressure Friendly - Low 
Fat - Low Cholesterol - 
Vegetarian - Under 300
A healthy mixture of eggplant, 
lettuce, zucchini, carrots, potato, 
broccoli and with our special 
sauce served on a whole-wheat 
bun
Protein 9g/Sat Fat .8g/Good Fat 5g 
/Carbs 54g/Calories 293/Fiber 7g   

VEGGIE BURGER

2.55
2.55مع الطلب الجانبي 2.85

with a side order 2.85

FAT 300
Cal

FAT300
Cal

High Protein - Blood Pressure 
Friendly
Juicy sirloin burger topped with 
lettuce, tomato, pickles and 
onions served on a whole-wheat 
bun 
Protein 24g/Sat Fat 6g/Good Fat 8g 
/Carbs 25g/Calories 346/Fiber 4g   

High Protein - Blood Pressure 
Friendly
Our juicy sirloin burger topped with 
lettuce, tomato, pepper jack cheese 
and chipotle sauce served on
a whole-wheat bun 
Protein 25g/Sat Fat 7g/Good Fat 10g 
/Carbs 22g/Calories 388/Fiber 5g 

عالي البروتين - مناسب لضغط الدم
برغر السيرلوين الشهي مع طبقة من الخس، 
يتم  السويسري  والجبن  غواكومولي  الخيار، 

تقديمه مع خبز من القمح الخالص
بروتين 28 جم ، دهون مشبعة 10 جم ، 
 25 كربوهيدرات   ، جم   11 صحية  دهون 

جم ، سعرات حرارية 427  ، ألياف  8 جم

High Protein - Blood Pressure 
Friendly
Juicy sirloin burger topped with 
lettuce, cucumber, guacamole 
and Swiss cheese served on
a whole-wheat bun 
Protein 28g/Sat Fat 10g/Good Fat 11g 
/Carbs 25g/Calories 427/Fiber 8g   

عالي البروتين - مناسب لضغط الدم
من  طبقة  تعلوه  الشهي  السيرلوين  برغر 
جاك  بيبر  جبنة  الفلفل،  الطماطم،  الخس، 
من  خبز  مع  تقديمه  يتم  شيبوتلي  وصلصة  

القمح الخالص
 ، جم   7 مشبعة  دهون   ، جم   25 بروتين 
 22 كربوهيدرات   ، جم   10 صحية  دهون 

جم ، سعرات حرارية 388  ، ألياف  5 جم

عالي البروتين - مناسب لضغط الدم
من  طبقة  تعلوه  الشهي  السيرلوين   برغر 

الخس، الطماطم، المخلالت و البصل
 ، جم   6 مشبعة  دهون   ، جم   24 بروتين 
دهون صحية 8 جم ، كربوهيدرات 25 جم 

، سعرات حرارية 346  ، ألياف  4 جم

1.95
مع الطلب الجانبي 2.25

2.55
with a side order 2.85

2.35
with a side order 2.65

1.95
with a side order 2.25

2.55
مع الطلب الجانبي 2.85

2.35
مع الطلب الجانبي 2.65



ميني برجر

MINI

High Protein - Blood Pressure 
Friendly
Our juicy sirloin burger topped with 
shreaded lean steak, sweet red 
onions, low fat cheese and BBQ sauce 
served on a whole-wheat bun
Protein 40g/Sat Fat 14g/Good Fat 21g 
/Carbs 22g/Calories 435/Fiber 2g  

عالي البروتين - مناسب لضغط الدم 
من  طبقة  مع  الشهي  السيرلوين  برغر 
قليل  الجبن  البصل،  الستيك،  شرائح 
تقديمه  يتم  الباربيكيو  وصلصة  الدسم 

مع خبز من القمح الخالص
 ، جم   14 مشبعة  دهون   ، جم   40 بروتين 
دهون صحية 21 جم ، كربوهيدرات 22 جم 

، سعرات حرارية 435  ، ألياف 2 جم 

ميني برغر
ستيك هاوس

حالل
Halal

2.1 2.1

 BURGERS
MINI STEAKHOUSE
BURGER

 - الدم  لضغط  مناسب   - البروتين  عالي 
تحت 300

برغر السيرلوين الشهي مع طبقة من الخس، 
يتم  والمايونيز  الكاتشب  البيكون،  الطماطم، 

تقديمه مع خبز من القمح الخالص
بروتين 45 جم، كربوهيدرات 16 جم، 

دهون مشبعة 13 جم، دهون صحية 22 
جم، الياف 2 جم، سعرات حرارية 294 

عالي البروتين - مناسب لضغط الدم - 
تحت 300

من  بطبقة  المغطى  الشهي  السيرلوين  برغر 
يتم  الدسم  قليلة  والجبنة  الغنية  المشروم 

تقديمه مع خبز من القمح الخالص
دهون  جم،  كربوهيدرات 17  جم،  بروتين 45 

مشبعة 12 جم، دهون صحية 22 جم، 
الياف 2 جم،سعرات حرارية 257

High Protein - Under 300 
Blood Pressure Friendly
Our juicy sirloin burger topped 
with our very own rich mushroom 
sauce and low-fat cheese served 
on a whole-wheat bun
Protein 45g/Sat Fat 12g/Good Fat 22g 
/Carbs 17g/Calories 257/Fiber 2g  

 - الدم  لضغط  مناسب   - البروتين  عالي 
تحت 300

برغر السيرلوين الشهي مع طبقة من الخس، 
الدسم  قليلة  والجبنة  المايونيز  الكاتشب، 

يتم تقديمه مع خبزمن القمح الخالص
جم،   16 كربوهيدرات  جم،   42 بروتين 
صحية 20  دهون  جم،  مشبعة 11  دهون 

جم، الياف 2 جم، سعرات حرارية 246

High Protein- Blood Pressure 
Friendly - Under 300
Our juicy sirloin burger topped 
with lettuce, tomato, ketchup, 
mayo and low-fat cheese served on
a whole-wheat bun 
Protein 42g/Sat Fat 11g/Good Fat 20g 
/Carbs 16g/Calories 246/Fiber 2g

Smoke It by adding sautéed 
barbecue onions to your burger for 
an additional charge of .25 

High Protein - Under 300 
Blood Pressure Friendly
Our juicy sirloin burger topped 
with lettuce, tomato, bacon, 
ketchup and mayo served on
a whole-wheat bun
Protein 45g/Sat Fat 13g/Good Fat 22g 
/Carbs 16g/Calories 294/Fiber 2g  

1.951.95

1.85
1.85

1.951.95

300
Cal

300
Cal

300
Cal

300
Cal

300
Cal

300
Cal

 أضف طعم الشواء عند إضافة
 25. البصل المشوي مقابل

High Protein -  Blood Pressure 
Friendly
Our juicy sirloin burger topped with 
lettuce, tomato, pepper jack cheese 
and chipotle sauce served on a 
whole-wheat bun
Protein 25g/Sat Fat 7g/Good Fat 10g 
/Carbs 22g/Calories 388/Fiber 5g  

عالي البروتين - مناسب لضغط الدم
من  طبقة  مع  الشهي  السيرلوين  برغر 
بيبر  جبنة  الفلفل،  الطماطم،  الخس، 
مع  تقديمه  يتم  شبوتلي  وصلصة  جاك 

خبز من القمح الخالص
 ، جم   7 مشبعة  دهون   ، جم   25 بروتين 
دهون صحية 10 جم ، كربوهيدرات 22 جم 

، سعرات حرارية 388  ، ألياف 5 جم 

1.95 1.95



PLATTERS
ا�طباق الرئيسية

حالل
Halal

High Protein - Low Fat- Diabetic 
Friendly-  Low Cholesterol

Succulent chicken skewers topped 
with our secret soy sauce recipe 

and sesame seeds served with two 
side orders of your choice

Protein 37g/Sat Fat 2g/Good Fat 4g 
/Carbs 64g/Calories 516/Fiber 4g

CHICKEN SATAY
PLATTER

عالي البروتين - قليل الدهون - مناسب 
للسكري - منخفض الكوليسترول

شرائح دجاج مشوي شهي مع خلطة 
التوابل السرية وحبوب السمسم يتم 

تقديمه مع اثنين من الطلبات الجانبية 
من اختياركم 

بروتين 37 جم، دهون مشبعة 2 جم، دهون 
صحية 4 جم، كربوهيدرات 64 جم، سعرات 

حرارية 516 ، ألياف 4 جم 

طبق دجاح الساتي

3.55

3.55

High Protein
Our homemade chicken 
Parmesan breast, smothered in 
our fresh tomato sauce and 
mozzarella cheese served with 
penne pasta or two side orders of 
your choice.
SMALL: Protein 38g/Sat Fat 4g/Good 
Fat 3g /Carbs 28g/Calories 353/Fiber 3g

LARGE: Protein 74g/Sat Fat 6g/Good 
Fat 5g /Carbs 34g/Calories 550/Fiber 3g

ITALIAN PLATTER

عالي البروتين 
صدر دجاج مع جبنة البارميزان، ممزوجة 

بصلصة الطماطم الطازجة وجبنة 
موتزريال، يقدم مع الباستا أو طلبين 

جانيبين من أختياركم
طبق صغير بروتين 38 جم، دهون 

مشبعة 4 جم، دهون صحية 6 جم، 
كربوهيدرات 28 جم، سعرات حرارية 353 ، 

ألياف 3 جم 

طبق كبير بروتين 74 جم، دهون 
مشبعة 6 جم، دهون صحية 6 جم، 

كربوهيدرات 34 جم، سعرات حرارية 550 ، 

الطبق االيطالي

2.95

3.55

2.95

3.55

FAT

FAT

طبق الساوث بيتش
عالي البروتين - مناسب للسكري - مناسب 

لضغط الدم - قليل الكربوهيدرات 
صدر دجاج مشوي شهي يتم تقديمه مع اثنين 

من الطلبات الجانبية من اختياركم
أضف مزيجنا الرائع من الفلفل والبصل والمشروم 

للدجاج بقيمة   

 12 كربوهيدرات  جم،   35 بروتين  صغير  طبق 
جم،  دهون مشبعة 1 جم، دهون صحية 3 جم، 

الياف 3 جم، سعرات حرارية 408

 12 كربوهيدرات  جم,   65 بروتين  كبير  طبق 
جم,  صحية 4  دهون  جم,  مشبعة 5  دهون  جم, 

الياف 3 جم, سعرات حرارية 550

عالي البروتين - قليل الكربوهيدات      
مزيج رائع من صدر الدجاج المشوي وشرائح 
اللحم المشوية يتم تقديمه مع اثنين من 

الطلبات الجانبية من اختياركم
والبصل  الفلفل  من  الرائع  مزيجنا  أضف 

والمشروم للدجاج بقيمة 3. 
دهون  جم،   12 كربوهيدرات  جم،   58 بروتين 
مشبعة 15 جم، دهون صحية 6 جم، الياف 8 

جم، سعرات حرارية 502

طبق الميكس

قليل الدهون - قليل الكربوهيدرات - 
مناسب للسكري - مناسب لضغط 

الدم   
شريحة فيلية السمك الطازجة مع خلطة 

التوابل السرية، يتم تقديمها  مع اثنين من 
الطلبات الجانبية من اختياركم

دهون  جم,   12 كربوهيدرات  جم,   29 بروتين 
الياف 4  جم,  صحية 4  دهون  جم,  مشبعة 3 

جم, سعرات حرارية 441 

طبق فيلية السمك

الطبق شرائح الستيك

قليل الدهون - مناسب للسكري - 
مناسب لضغط الدم - عالي البروتين - 

قليل الكربوهيدرات   
قطع طرية من الدجاج المطهي بالبخار، 

يتم تقديمها مع اثنين من الطلبات 
الجانبية من اختياركم

دهون  جم,   8 كربوهيدرات  جم,   78 بروتين 
الياف 6  جم,  صحية 4  دهون  جم,  مشبعة 2 

جم, سعرات حرارية 424 

 

طبق الدجاج 
الصحي

قليل الكربوهيدرات - عالي البروتين
مزيج رائع من الستيك والروبيان المشوي 

يتم تقديمه مع طلبين جانبيين من 
اختيارك

جم,   14 كربوهيدرات  جم,   55 بروتين 
 6 صحية  دهون  جم,   5 مشبعة  دهون 

جم, الياف 10 جم, سعرات حرارية 544 

قليل الكربوهيدرات - عالي البروتين
شرائح اللحم المشوية الشهية يتم تقديمها 

مع إثنين من الطلبات الجانبية من اختياركم

 12 كربوهيدرات  جم،   30 بروتين  صغير  طبق 
جم،   4 صحية  دهون  جم،   11 مشبعة  دهون  جم، 

الياف 3 جم، سعرات حرارية 229

 12 كربوهيدرات  جم,   65 بروتين  كبير  طبق 
 4 صحية  دهون  جم,    12 مشبعة  دهون  جم, 

جم, الياف 3 جم, سعرات حرارية 458

Low Fat - Diabetic Friendly- Blood 
Pressure Friendly - Low Carb
Fresh �sh �llet with a blend of 
secret spices that will leave you 
craving for more, served with two 
side orders of your choice
Protein 29g Sat Fat 3g/Good Fat 4g 
/Carbs 12g/Calories 441/Fiber 4g 

FISH FILLET PLATTER

FIT CHICKEN 
PLATTER
High Protein - Low Fat - Diabetic 
Friendly -Blood Pressure Friendly 
- Low Carb
Lean steamed chicken tenders 
served with two side orders of your 
choice
Protein 78g Sat Fat 2g/Good Fat 4g 
/Carbs 8g/Calories 424/Fiber 6g 

SURF & TURF 
PLATTER  
Low Carb - High Protein 
A divine combination of our 
grilled shrimp and steak tips 
served with two side orders of 
your choice
 Protein 55g/Sat Fat 5g/Good Fat 6g
/Carb 14g/Calories 544/Fiber 10g 

STEAK TIP PLATTER  
Low Carb - High Protein 
Our mouth-watering steak tips 
grilled to perfection served with 
two side orders of your choice
SMALL: Protein 30g/Sat Fat 11g
/Good Fat 4g/Carbs 12g
/Calories 229g/Fiber 3g 

LARGE: Protein 65g/Sat Fat 12g
/Good Fat 4g/Carbs 12g/Calories 
458/Fiber 3g 

High Protein -  Diabetic Friendly 
Blood Pressure Friendly - Low 
Carb
Juicy grilled chicken breast served 
with two side orders of your choice 
Add our sautéed peppers, onions and 
mushrooms to your chicken for an 
additional charge of .3
SMALL: Protein 35g/Sat Fat 1g
/Good Fat 3g/Carbs 12g
/Calories 408/Fiber 3g   

MIXED PLATTER 
High Protein - Low Carb
A divine combination of our grilled 
chicken breast and steak tips 
grilled to perfection served with 
two side orders of your choice
Add our sautéed peppers, onions & 
mushrooms to your chicken & steak 
for an additional charge of .3 
Protein 58g/Sat Fat 15g/Good Fat 6g 
/Carbs 12g/Calories 502/Fiber 8g   

SOUTH BEACH PLATTER

3.95

3.55

3.55

2.95

3.95

3.95

2.95

3.55

3.95

3.55

3.55

2.95

3.95

3.95

2.95

3.55

LOW CARB

FAT

LOW CARB

LOW CARB

LOW CARB

LOW CARB

LOW CARB

FAT

LARGE: Protein 65g/Sat Fat 5g
/Good Fat 4g/Carbs 12g
/Calories 550/Fiber 3g 



 ORDERS
ا�طباق الجانبية

SIDE

قليل الدهون - نباتي - تحت 300 
بطاطس طازجه مستويه ومطهيه ومعده كل 

يوم في مطابخنا 
دهون  جم،   35 كربوهيدرات  جم،   4 بروتين 
 3 الياف  جم،   1 صحية  دهون  جم،   1 مشبعة 

جم، سعرات حرارية 181 

Low Fat - Under 300 - Vegetarian
Baked until tender from fresh 
potatoes in house everyday
Protein 4g/Sat Fat1g/Good Fat 1g /Carbs 
35g/Calories 181/Fiber 3g  

حالل
Halal

.85 

.85 

مناسب لضغط الدم - قليل الدهون - 
قليل الكربوهيدرات  - مناسب 

للسكري - منخفض الكوليسترول - 
نباتي - تحت 300      

مزيج رائعع من القرنبيط والجزر و 
البطاطس والبصل و الثوم و 

الطماطم
بروتين 3 جم، كربوهيدرات 15 جم، 

دهون مشبعة 2. جم، دهون صحية 
5. جم، الياف 3 جم، سعرات حرارية 76 

Low Fat - Low Carb - Diabetic 
Friendly - Blood Pressure 
Friendly - Low Cholesterol - 
Under 300  - Vegetarian
A succulent mixture of fresh 
broccoli, carrots, potatoes, 
onion and garlic
Protein 3g/Sat Fat .2g/Good Fat .5g 
/Carbs 15g/Calories 76/Fiber 3g  

DETOX SOUP
.85 

.85 

FAT 300
Cal

FAT300
Cal

شرائح البطاط
الصحية

HEALTHY HAND-CUT
FRIES

شوربة الديتوكس
FAT

LOW CARB

300
Cal

FAT

LOW CARB

300
Cal



3 قطع  85. 
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1.1




