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حالل
Halal BURGERS

البرغر
برغر صدر الدجاج المشوي مع االفوكادو 
والخس  والبصل  الطماطم  وشرائح 

بصلصة الشيبوتلي
دهون   ، جم   20 دهون   ، جم   35 بروتين 
 ، جم   28 كربوهيدرات   ، جم   3.2 مشبعة 

سعرات حرارية 445  ، ألياف  7.9 جم

Grilled chicken breast tops a succulent 
mixture of chipotle dressing with 
avocado, tomato, onions and lettuce
Protein 35g/Tot. Fat 20g/Sat Fat 3.2g /Carbs 
28g/Calories 445/Fiber 7.9g   

SANTA FE CHICKEN
BURGER

2.55
مع طلب جانبي 2.85

2.55
with a side order 2.85

برغر سانتا في 
الدجاج



Grilled halloum tops a succulent 
mixture of chipotle dressing with 
avocado, tomato, onions and 
lettuce

Protein 23g/Tot. Fat 31g/Sat Fat 13g 
/Carbs 29g/Calories 505/Fiber 7.9g    

الخيار،  الخس،  من  طبقة  مع  الشهي  برغر 
غواكومولي والجبن يتم تقديمه مع خبز من 

القمح الخالص

دهون   ، جم   21 دهون   ، جم   24 بروتين 
مشبعة 5.6 جم ، كربوهيدرات 25 جم ، 

سعرات حرارية 400  ، ألياف  7.2 جم

Juicy burger patty topped with 
lettuce, cucumber, guacamole 
and Swiss cheese served on a 
whole-wheat bun 

Protein 24g/Tot. Fat 21g/Sat Fat 5.6g 
/Carbs 25g/Calories 400/Fiber 7.2g   

برغر الحلوم المشوي مع االفوكادو وشرائح 
بصلصة  والخس  والبصل  الطماطم 

الشيبوتلي

دهون   ، جم   31 دهون   ، جم   23 بروتين 
 ، جم  كربوهيدرات 29   ، جم  مشبعة 13 

سعرات حرارية 505  ، ألياف  7.9 جم

2.35
مع طلب جانبي 2.65

2.55
with a side order 2.85

2.35
with a side order 2.65

2.35
with a side order 2.65

2.55
مع طلب جانبي 2.85

2.35
مع طلب جانبي 2.65

Juicy burger patty topped with 
lettuce, tomato, pickles and 
onions served on a whole-wheat 
bun 

Protein 21g/Tot. Fat 12g/Sat Fat 4.2g 
/Carbs 23g/Calories 290/Fiber 4.9g   

الخس،  من  طبقة  تعلوه  الشهي  برغر 
الطماطم، المخلالت و البصل

دهون   ، جم   12 دهون   ، جم   21 بروتين 
مشبعة 4.2 جم ، كربوهيدرات 23 جم ، 

سعرات حرارية 290  ، ألياف  4.9 جم

1.95
مع طلب جانبي 2.25

1.95
with a side order 2.25

Juicy burger patty topped with 
lettuce, tomato, pepper jack 
cheese and chipotle sauce 
served on a whole-wheat bun
 
Protein 25g/Tot. Fat 21g/Sat Fat 7.8g 
/Carbs 24g/Calories 390/Fiber 4.8g 

الخس،  من  طبقة  تعلوه  الشهي  برغر 
وصلصة   جاك  بيبر  جبنة  الفلفل،  الطماطم، 
القمح  من  خبز  مع  تقديمه  يتم  شيبوتلي 

الخالص

دهون   ، جم   21 دهون   ، جم   25 بروتين 
مشبعة 7.8 جم ، كربوهيدرات 24 جم ، 

سعرات حرارية 390  ، ألياف  4.8 جم

برغر بالحلوم 
والخضروات

HALLOUM VEGGIE 
BURGER New

!



ميني برغرز

MINI

Our lean burger patty topped with 
melted cheese, jalapeños, tomato 
and lettuce
Protein 25 g/Tot. Fat 25g/Sat Fat 8.5g 
/Carbs 28g/Calories 452/Fiber 5.9g  

والخس  الطماطم  مع  اللحم  برغرز 
والجبن المذاب بصلصة الشيبوتلي

دهون   ، جم   25 دهون   ، جم   25 بروتين 
 ، جم   28 كربوهيدرات   ، جم   8.5 مشبعة 

سعرات حرارية 452  ، ألياف 5.9 جم 

ميني هالبينو 
برغرز (2 قطع)

حالل
Halal

1.95 1.95

 BURGERS

MINI JALAPEÑO 
BURGERS (2 PCS)

* Nutritional information for 2 pieces @المعلومات الغذائية لقطعتين





حالل
Halal





حالل
Halal



PATTY

New
!

Protein 26g/Tot. Fat 3g/Sat Fat .6g /Carbs 

0g/Calories 131/Fiber 0g  

دهون  جم،   3 دهون  جم،   0 كربوهيدرات  جم،   26 بروتين 
مشبعة .6 جم، الياف 0 جم، سعرات حرارية 131 
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