
طعام. شراب. حماس

جــدة

 في بافلو نسعى لنبقى مكانك المفضل لمشاهدة ا	حداث الرياضية،  ونعمل لنوفر لك
 تجربة مشاهدة ا	حداث الرياضية كما لو كنت في كبينة كبار الشخصيات. بجو رياضي

 ممتع، منطقة طعام مميزة، شاشات في كل زاوية، وصفات شهية من المطبخ
 ا	مريكي وبالطبع وصفات بافلو الخاصة من أجنحة الدجاج وحلقات البصل المثالية لجو

حماسي وممتع مع ا	صدقاء و العائلة
 منذ قدمنا أجنحة الدجاج ا	ولى في مدينة سينسيناتي في عام 1984 ونحن ملتزمون
 بتقديم الطعام الذي نحب للناس الذين نحبهم، وبالطبع كان دومª هوسنا بأجنحة
 الدجاج والرياضة واضحª. ولكن أنظر الى أين وصلنا اليوم بذلك الهوس! فخالل سنوات

بنينا إنجاز جميل من حبنا للطعام وا	وقات الممتعة

 قـصـة نجـاحـنا
تستـمر

www.bwr-intl.com BuffaloJeddah



جميع األسعار بالريال السعودي وتشمل الضريبة المضافة

أخبروا فريقنا إذا لديكم حساسية تجاه أي من المكونات يحتاج كل من النساء إلى ما يقارب 2000 سعرة حرارية والرجال إلى ما يقارب 2500 سعرة حرارية واألطفال إلى ما يقارب 1800 سعرة حرارية 
في اليوم، كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص تعتمد على عدة عوامل منها العمر و النشاط البدني

 

األطباق النباتية األطباق المميزة

المشوربات
 انتعش بطريقة أفضل

لكل ذوق

العصائر

آيس تي 

موهيتو

مارغاريتا

ليمون 180 س.ح. 

كالسيك موهيتو 40 س.ح.

كالسيك ليمون 140 س.ح.

خوخ 200 س.ح.

موهيتو فراولة 140 س.ح.

تشيري 500 س.ح. 

تشيري ليمون موهيتو 120 س.ح.

مانجو 150 س.ح. 

عصير البرتقال الطازج 110 س.ح.

عصير الليمون الطازج 60 س.ح.
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 بيبسي  
بيبسي دايت

سفن آب
 ميرندا برتقال

ماونتن ديو

 )إعادة تعبئة مجانية(

 )إعادة تعبئة مجانية(

 )إعادة تعبئة مجانية(

 )إعادة تعبئة مجانية(

مياه معدنية 0 س.ح.

مشروبات غازية

المشروبات المثلجة

21باين آبل بانانا 220 س.ح.

بينا كوالدا 230 س.ح.

ليمون ونعناع 60 س.ح.

بطيخ 160 س.ح.

21ستروباري بانانا 820 س.ح.

ميلك شيك

فراولة 550 س.ح.

فانيليا 350 س.ح.  

شوكوالته 320 س.ح.

أوريو 440 س.ح.

19

19

19

عصير الليمون الطازج مع النعناع 60 س.ح.

األناناس 260 س.ح.

التفاح 230 س.ح.

19

14

14

14مانجو 230 س.ح.

كل ما تحتاجه لإلنتعاش 
أروي عطشك بمشروب ينعش القلب من قائمة المشروبات

كالسيك
موهيتو

210 س.ح. 

0س.ح. 

160 س.ح. 

180 س.ح. 

 )إعادة تعبئة مجانية(174 س.ح.  



جميع األسعار بالريال السعودي وتشمل الضريبة المضافة

أخبروا فريقنا إذا لديكم حساسية تجاه أي من المكونات يحتاج كل من النساء إلى ما يقارب 2000 سعرة حرارية والرجال إلى ما يقارب 2500 سعرة حرارية واألطفال إلى ما يقارب 1800 سعرة حرارية 
في اليوم، كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص تعتمد على عدة عوامل منها العمر و النشاط البدني

 

األطباق النباتية األطباق المميزة

المقلي،  الهالبينو  المقلي،  المخلل  البصل،  حلقات 
بوب كورن تشيكن، أصابع جبنة الموزاريال، بطاطس 

ديبرز و الهالبينو بوبرز

حلقات البصل الطازجة المكسوة بالخلطة الخاصة والمقرمشة تقدم مع صوص 
الشيبوتلي رانش

المقبالت

شرائح من المخلل المقلي و المقرمش مقدمة مع صوص الرانش 

شرائح من الهالبينو المقلي و المقرمش مقدمة مع الجبنة الذائبة

هاالبينو مع جبنة التشيدر مغطى ببهارات الفلفل الحار مقدم مع الرانش

اختصاصنا 

ناتشوز 

الشورية

ساليدرز 

أطباق مفضلة

بيكون تشيكن رانشتشيلي تشيز فرايز

أصابع جبنة الموزاريال 

حلقات البصل 

المخلل المقلي 

الهالبينو المقلي 

الهالبينو بوبرز

كالسيك بيف 

األرضي شوكي بالسبانخ 

بوب كورن تشيكن 

بطاطس ديبرز

األرز و الدجاج

ناتشوز وصوص الكيسو 

السبانخ مع األرضي شوكي مع خليط من جبنه الموزاريال و البارميزان،  مقدمة مع 
رقائق خبز البيتا 

قطع من صدور الدجاج مقدمة مع صوص البام بام

محضرة من افخر انواع البطاطس و المقطعة خصيصا لتغمسها، تقدم مع  
صوص الكيسو الحار 

شوربة األرز و الدجاج المشهورة لدينا بنكهتنا الخاصة

ناتشوز سوبريم

بافلو تشيكن ناتشوز

ثالث قطع من ساليدرز مقدمة مع فيليه الدجاج، البيكون البقري المقرمش،خليط كيرلي فرايز بخلطة التشيلي مغطاه بجبنة التشدر، الموزاريال، والساور كريم
الجبنة، خس، طماطم، و صوص الرانش

مقرمشة وذهبية من الخارج، محشوة بالجبنة الذائبة، تقدم مع صلصة المارينارا 
الشهية

39

ثالث قطع من ساليدرز مقدمه مع لحم البرجر، خليط الجبنة، خس، بصل مكرمل، 
مخلل، و الصوص الخاص

39

39

شيبس تورتيال مكسيكي و شرائح الهالبينو الحارة مقدمة مع صوص الكيسو

شيبس تورتيال مكسيكي، جبنة ذائبة، جبنة تشدر و موزاريال، خلطة التشيلي، 
خس، بصل، طماطم، هالبينو، مقدمة مع الساور كريم

26

39

48

37

28

20

43

47

هنا تكون البدايات السعيدة 

أطباق رائعة للمشاركة. اطلبها لنفسك أو شارك أصدقائك

ابدأها صح
نقدم لكم أطباقنا الرائعة للمشاركة. آصناف غنية ومتنوعة لن تستطيعوا مقاومتها

طبق المقبالت
إختيارك من اربعة اصناف

64

بافلو 
تشكين
ناتشوز

شيبس تورتيال مكسيكي، قطع من صدر الدجاج مغطى بصوص البافلو الحار، 
طماطم، بصل، خس، هالبينو، جبنة ذائبة، مقدمة مع اختيارك من صوص الرانش 

أو البلو تشيز

26

33

26

49

660 س.ح.820 س.ح.

720 س.ح.

460 س.ح.

880 س.ح.

910 س.ح.

970 س.ح.

260 س.ح.

770 س.ح.

230 س.ح.

400 س.ح.

320 س.ح.

890 س.ح.

2470 س.ح.

1700 س.ح.
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األطباق النباتية األطباق المميزة

خس طازج، طماطم، خيار، زيتون أسود، فلفل أخضر، هالبينو، ذرة حلوة، فاصوليا 
حمراء، بصل، خبز محمص، و خليط جبنة التشيدر والموزاريال مقدمة مع صدور 

الدجاج الطرية و صلصة الشيبوتلي رانش 

خس طازج، تفاح أحمر، بلو تشيز مفتت، بيكان مكرمل،التوت البري المجفف، مع 
صدور الدجاج الطرية، مقدم مع صلصة الخل والفراولة

خس طازج، زيتون أسود، خيار، بصل، طماطم كرزيه، خليط جبنة، قطع من صدر 
الدجاج المغمس بصوص البافلو الحار، مقدم مع اختيارك من صلصة  البلو شيز 

أو الرانش

48

تشيكن بيكان

خس طازج، ممزوج مع صلصة السيزر الشهية، جبنة البارميزان، مقدمة مع الخبز 
المحمص و صدور الدجاج الشهية

خس طازج، طماطم كرزية، خيار، زيتون أسود، بصل، خبز محمص، خليط جبنة 
التشيدر والموزاريال، مع صدور الدجاج الطرية، مقدمة مع صلصة الرانش

)متوفر مقرمش على الطلب 940 س.ح.( 

48

980 س.ح. تشيكن سيزر

530 س.ح.

1150 س.ح.

810 س.ح.

600 س.ح.

ال تستخفوا بها

مكونات ونكهات لذيذة ممزوجة بعناية

سلطة تفاجئكم بلذتها
 ال يحلو طبق السلطة الخضراء بدون بعض الخلطات اللذيذة التي تمنحها نكهة مميزة

تشيكن
سلطة
بيكان

السلطة

اختصاصنا

تشيكن مشوي

48

البافلو تشيكن

48

تشيكن سانتافي

أوريجنال 
جريك

48

طماطم، خيار، جزر، زيتون أسود، بصل، قطع الخبز المحمص، وجبنة التشيدر، 
وجبنة الموزاريال، وجبنة البارميزان، تقدم مع صلصة من اختيارك

جرجير، طماطم كرزية، فطر طازج، شرائح البصل، المغطاة صلصة الليمون وزيت 
الزيتون والسماق

خس طازج، ممزوج مع صلصة السيزر الشهية، جبنة البارميزان، مقدمة مع الخبز 
المحمص

سلطة يونانية أصلية كما رأينا في اليونان! تقدم مع الطماطم والخيار ،الفلفل 
األخضر ،البصل و زيتون كاالماتا، مع شريحة من جبنة الفيتا، الزعتر اليوناني، 

يقدم مع الخل و زيت الزيتون 

خس طازج، فلفل أخضر، فاصوليا حمراء، زيتون اسود، ذرة حلوة، خليط جبنة 
التشيدر والموزاريال ممزوجة مع صلصة الرمان والخل مع الكينوا، طماطم كرزية، 

خيار، والبصل 

390 س.ح.

280 س.ح.

190 س.ح.

780 س.ح.

490 س.ح.

السلطة الجانبية الصغيرة

36

36

33

33

أوريجينال غريك

السيزر

الجرجير

خضراء 

36

كينوا سانتافي
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األطباق النباتية األطباق المميزة

األجنحة
نكهات لكل األذواق

أجنحة دجاج على طريقتك

كيف يتم إعداد  أفضل أجنحة الدجاج على اإلطالق؟ بالطريقة  التي  تحب
في بافلو نعد أجنحة الدجاج على طريقتنا الخاصة، نمزج النكهات الحارة والمفضلة لديك، ونغمر بها األجنحة 

لتعطيك ألذ وأشهى طعم. إستمتع بها مع صوص البلو تشيز أو الرانش

اختيارك من درجة الحاراختيارك من الصوصاختيارك من الوجبات
123

األجنحة التقليدية 
440 س.ح./ اربعة قطع

أجنحة بالعظم 
مغمورين بالصوص المفضل لكم

معتدل
0 س.ح.

الكثير من النكهة بدون اي حرارة

متوسط-حار
5 س.ح. 

لعشاق المغامرة ودرجتكم المفضلة

حار جدًا  
5س.ح.

حار بدرجة الذعة

أتوميك
5 س.ح.

الزم تخفف الحرارة بمشروب

ون مليون
5 س.ح.

على مسؤوليتك

بافلو
اسم على مسمى

جارليك بارميزان
ثوم وجبنة كّلهم لّذة

سويت آند سور
الحلو والحامض طعم الذع

روستد جارليك
ثوم مشوي، ال ينفع التردد

سويت باربكيو
الباربكيو صار أحلى

ليمون بيبر
فلفل و ليمون ألذ ثنائي

كرايزي
خليط من روستد غارليك وصوص 

الباربكيو

سيسمي جينجر
 ترياكي

ترياكي والزنجبيل من المطبخ 
اآلسيوي

سويت تشيلي
مزيج حلو وحراق

سويت كاري
خليط هندي مع الكاري

هني مسترد
عسل و خردل، أجمل ثنائي

التندرز 
مقرمش 360 س.ح./ قطعتين أو

مشوي 180 س.ح. / قطعتين

مجموع السعرات الحرارية لكل 4 أجنحة من اختيارك

مجموع السعرات الحرارية لكل 4 أجنحة من اختيارك

تقدم مع أحد إختياراتك من خلطاتنا العالمية الشهيرة البلو تشيز أو الرانش 280 س. ح. آو 450 س. ح.

قطع من فيليه صدر الدجاج مغمورة 
بالصوص المفضل لكم

431

31

51

51

71

71

91

91

8
12
16

األجنحة المقرمشة 
560 س.ح./ اربعة قطع

أجنحة بالعظم مقرمشة 
و مغمورة بالصوص المفضل لكم

4
8
12
16

البونلس 
320 س.ح./ اربعة قطع

العظم  من  الخالي  الطري  الدجاج  من  قطع 
مغمورة بالصوص المفضل لكم

422
40

55
 66

8
12
16

222
40

55
66

4
6
8

مميزة جانبية  أطباق 
بطاطا المقلية 380 س.ح.                      11
بطاطا كيرلي 480 س.ح.                       16
حلقات البصل)نصف طبق( 385 س.ح.   17
اآلرز المكسيكي 100 س.ح.                     9

البطاطا المهروسة 80 س.ح.                  16

140 س.ح.

200 س.ح.

70 س.ح.

160 س.ح.

50 س.ح.

160 س.ح.

120 س.ح.

180 س.ح.

40 س.ح.

50 س.ح.

70 س.ح.
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األطباق النباتية األطباق المميزة

بصوص  حلو،  وفلفل  طماطم،  بصل،  أناناس،  سوتيه  مع  الشهي،  الدجاج  صدر 
السيسمي جينجر ترياكي على طبقة من الخس والمخلل

جبنة الموزاريال والتشيدر الذائبة، ساور كريم، صلصة، هالبينو، وذرة حلوة

الخس،  المقرمش،  البصل  البافلو، شرائح  المغموس بصوص  الشهي  الدجاج  صدر 
الطماطم، المخلل، مع اختيارك من صلصة البلو تشيز أو الرانش

مع  الذائبة  والجبنة  الحار  التكس مكس  مع صلصة  البقري  اللحم  من  برجر  قطعة 
البطاطا، حلقة بصل مقرمشة، الخس و المخلل مغمور بالصلصة

متبلة بتوابل الكاجين، مع بلو تشيز مفتت، بيكون بقري مقرمش، خس، طماطم، 
مخلل، و صوص البلو تشيز الشهير

جينجر  السيسمي  بصوص  حلو،  وفلفل  بصل،  الموزاريال،  جبنة  مع  أناناس  سوتيه 
ترياكي على طبقة من الخس والطماطم والمخلل

قطعتا برجر مع جبنة أمريكية، خس، وصوص  الترتار

حلقة  طماطم،  مخلل،  خس،  األمريكية،  الجبنة  من  شريحة  مقرمش،  بقري  بيكون 
بصل مقرمشة، مع صوص السويت باربكيو

تلذذ بأشهى المكونات على اإلطالق

لحم البقر الحالل والصافي 100٪ و مكوناته الّلذيذة هي سّر الطعم الرهيب

يقدم مع البطاطا المقلية وسلطة الكولسلو

45
45

40

43

45

البرجر المصنوع من أجود أنواع اللحوم
 ،%100 وصافي  حالل  بقري  لحم  إستخدام  على  نحرص  لذلك  االطالق،  على  سهلة  مهمه  ليس  الشهي  البرجر  إعداد 

وخضراوات طازجة منتقاة بعناية لنجعلها ال تضاهى

البرجر
 فن إعداد

البرجر
دبل اب برجراختصاصنا

أصناف مفضلة
بيف برجر

عالقة حب ال تنتهي مع اللحم

تشيز برجر
قطعة من برجر اللحم البقري مع الجبنة األمريكية

45

بالك آند بلو

جنك برغر

ويس جونيور دبل تربلهاوايان

45

بافلو رينجر

قطعة من برغر اللحم البقري، بيكون بقري مع الجبنة األمريكية الذائبة
بيف بيكون تشيز برجر

45 سوتيه المشروم الطازج، بصل مكرمل، وجبنة الموزاريال، مع صلصة السيزر

مشروم موزاريال

مقدمة مع الخس، الطماطم، البصل، المخلل، و الصوص الخاص بنا

45

ميكسيكان

45 جبنة الموزاريال و بارميزان، صلصة المارينارا، مع المخلل والبصل

إيتاليان

40

45

تشيكن برجر
كالسيك

صدور الدجاج الشهية، مع الخس، المخلل، والمايونيز

صدر الدجاج الشهي، مع جبنة التشيدر والموزاريال  الذائبة، البيكون البقري المقرمش، 
الخس، الطماطم، وصوص الرانش

بيكون تشيكن رانش

هاوايان

صدر الدجاج الشهي، خليط جبنة البارميزان والموزاريال، صوص المارينارا، المخلل، و 
البصل

بارميزان

بافلو

الصلصه،  السوركريم،  الذائبة،  والموزاريال   التشيدر  جبنة  مع  الشهي،  الدجاج  صدر 
الهالبينو، و الذره الحلوه

ميكسيكان

مشوي أو مقرمش

45
45

45

45

45

مميزة جانبية  أطباق 
بدل البطاطا المقلية:

اآلرز المكسيكي 100 س.ح.
البطاطا المهروسة 80 س.ح.

الخضار 150 س.ح.
 

بطاطا كيرلي 480 س.ح.
حلقات البصل)نصف طبق( 385 س.ح.

سلطة سيزر صغيرة 390 س.ح.
سلطة خضراء صغيرة 190 س.ح.

1110 س.ح.1030 س.ح.

1050 س.ح.

1090 س.ح.

1150 س.ح.

1000 س.ح.

1000 س.ح.

1170 س.ح.

920 س.ح.

مقرمش 690 س.ح.، مشوي 570 س.ح. 

مقرمش 870 س.ح.، مشوي 750 س.ح. 

مقرمش 670 س.ح.، مشوي 560 س.ح. 

مقرمش 740 س.ح.، مشوي 610 س.ح. 

مقرمش 770 س.ح.، مشوي 660 س.ح. 

مقرمش 760 س.ح.، مشوي 630 س.ح. 

950 س.ح.

1010 س.ح.

4
6
6
6



جميع األسعار بالريال السعودي وتشمل الضريبة المضافة

أخبروا فريقنا إذا لديكم حساسية تجاه أي من المكونات يحتاج كل من النساء إلى ما يقارب 2000 سعرة حرارية والرجال إلى ما يقارب 2500 سعرة حرارية واألطفال إلى ما يقارب 1800 سعرة حرارية 
في اليوم، كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص تعتمد على عدة عوامل منها العمر و النشاط البدني

 

األطباق النباتية األطباق المميزة

مكعبات  و  خس،  الهالبينو،  التشيدر،  جبنة  ساوركريم،  تشيلي،  تكس-مكس 
الطماطم، مقدم مع صوص بافلو الحار

تكس - مكس
و األطباق

خبزة التورتيال المحشوة بالدجاج مشوي، الطماطم، البصل، مع جبنة التشيدر 
والموزاريال، مقدمة مع الصلصة والساوركريم

أطباق متعّددة الثقافات

شاركونا حب األكل 

نكهات  التكس -  مكس المميزة
قائمة متنوعة تفاجئك في كل لقمة

47

19

 الدجاج
تاكوز

تاكوز

تكس-مكس )2(

مع  مقدم  والساوركريم،  الطماطم  مكعبات  خس،  التشيدر،  بجبنة  مغّطى  دجاج 
صوص بافلو الحار

الدجاج )2(

دجاج، تكس-مكس، أو لحم
أضف تاكو

أطباق الدجاج
اختيارك من التاكو أوخبز التورتيال الطري 

تقدم مع األرز المكسيكي

لحم مفروم متبل، سور كريم، جبنة التشيدر، خس، و مكعبات الطماطم، مقدم مع 
صوص بافلو الحار

اللحم )2(

42

44

42

كاساديا
تقدم مع البطاطا المقلية

كاساديا الدجاج

خبزة التورتيال المحشوة بالدجاج مشوي المغطى بصوص البافلو الحار،الطماطم، 
البصل، مع جبنة التشيدر والموزاريال مقدمة مع اختيارك من الرانش أو البلو 

تشيز

كاساديا بافلو

خبزة التورتيال المحشوة بجبنة الموزاريال، البارميزان، والتشيدر، مقدمة مع 
الصلصة والساوركريم

كاساديا الجبنة

خبزة التورتيال المحشوة بالبصل، الزيتون األسود، الفلفل األخضر، الطماطم، 
الهالبينو، الذرة الحلوه، الفاصولياء الحمراء مع جبنة التشيدر والموزاريال مقدمة 

مع الساوركريم والصلصة

كاساديا الخضار

خبزة التورتيال المحشوة بالدجاج المشوي، صوص الباربكيو، البصل، مع جبنة 
التشيدر والموزاريال مقدمة مع الرانش

كاساديا الباربكيو

47

47

45

45

مميزة جانبية  أطباق 
إختيارك من صنفين

بطاطا المقلية 380 س.ح.
بطاطا كيرلي 480 س.ح.

حلقات البصل)نصف طبق( 385 س.ح.
اآلرز المكسيكي 100 س.ح.

البطاطا المهروسة 80 س.ح.
سلطة سيزر صغيرة 390 س.ح.
سلطة خضراء صغيرة 190 س.ح.

خضار موسمية 150 س.ح.

تاكو770 س.ح.، تورتيال 680س.ح.

تاكو770 س.ح.، تورتيال 680س.ح.

تاكو820 س.ح.، تورتيال 730س.ح.

ابتدًا من 340 س.ح.

860 س.ح.

820 س.ح.

810 س.ح.

920 س.ح.

790 س.ح.

صدر دجاج متبل، مغطاه مع صلصة المشروم جريفي.
مشروم

جبنة  طماطم،  و  بصل  حلو،  فلفل  أناناس،  سوتيه  مع  مغطاه  متبل،  دجاج  صدر 
الموزاريال الذائبة، مع صوص السيسمي جينجر ترياكي.

هوايان

صدر دجاج متبل، مغطاه بصوص 
السويت باربكيو.

باربكيو

و  الموزاريال  جبنة  المارينارا،  صلصة  مع  مغطاه  مقطعة،  طماطم  متبل،  دجاج  صدر 
جبنة البارميزان.

بارميزان

مقرمشة أو مشوية
مع اختيارك من األطباق الجانبية المميزة

مقرمش 970 س.ح.، مشوي 430 س.ح. 

مقرمش 800 س.ح.، مشوي 260 س.ح. 

مقرمش 770 س.ح.، مشوي 240 س.ح. 

مقرمش 1090 س.ح.، مشوي 560 س.ح. 

58

58

58

58



جميع األسعار بالريال السعودي وتشمل الضريبة المضافة

أخبروا فريقنا إذا لديكم حساسية تجاه أي من المكونات يحتاج كل من النساء إلى ما يقارب 2000 سعرة حرارية والرجال إلى ما يقارب 2500 سعرة حرارية واألطفال إلى ما يقارب 1800 سعرة حرارية 
في اليوم، كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص تعتمد على عدة عوامل منها العمر و النشاط البدني

 

األطباق النباتية األطباق المميزة

لكل طبق رئيسي طبق جانبي يناسبه

بطاطا مقلية

رانش

شيبوتلي رانش

بطاطا كيرلي

البلو تشيز

سلطة الكولسلو

صلصة أجنحة الدجاج

أرز مكسيكي

البيكون البقري

/BUFFALOJEDDAH

@BUFFALOJEDDAH

@BUFFALOJEDDAH

@BUFFALOJEDDAH

/BUFFALOJEDDAH

اإلضافات

للتواصل القهوة
إسألوا فريقنا عن النكهات

نكهات شاي متنوعة

دلل نفسك  بطعم و ال أروع

إجعل يومك أحلى

الحلويات والمزيد

الحلويات
كراميل آبل تاكيتوز

األمريكية
التية

اسبرسو
اسبرسو دبل

تشوكليت الفا كيك

هوت فدج برواني صنداي

تفاح بالكراميل الطازج، ملفوف بخبز التورتيال، يقدم مع آيس كريم فانيليا

البرواني المثالية، مقدمة مع آيس كريم فانيليا، و الكرز

كيكة شهية مع الشوكوالتة الغنية التي تسيل منها مع آيس كريم 
الفانيليا

كراميل 
 آبل

تاكيتوز

34

34

34

6

6

11

8

11

11

9

14

4

5

5

5

7

16

14مشروم جريفي

16البطاطا المهروسة

11خضار موسمية

11صوص الكيسو

490 س.ح.

 850 س.ح.

 780 س.ح.

 380 س.ح. 0 س.ح.

 100 س.ح.

 70 س.ح.

 80 س.ح.

 150 س.ح.

 60 س.ح.

 490 س.ح.

 225 س.ح.

 225 س.ح.

 280 س.ح.

 30 س.ح.

 10 س.ح.

 45 س.ح.

9 س.ح.

18 س.ح.

 480 س.ح.



طعام. شراب. حماس

جــدة

 في بافلو نسعى لنبقى مكانك المفضل لمشاهدة ا	حداث الرياضية،  ونعمل لنوفر لك
 تجربة مشاهدة ا	حداث الرياضية كما لو كنت في كبينة كبار الشخصيات. بجو رياضي

 ممتع، منطقة طعام مميزة، شاشات في كل زاوية، وصفات شهية من المطبخ
 ا	مريكي وبالطبع وصفات بافلو الخاصة من أجنحة الدجاج وحلقات البصل المثالية لجو

حماسي وممتع مع ا	صدقاء و العائلة
 منذ قدمنا أجنحة الدجاج ا	ولى في مدينة سينسيناتي في عام 1984 ونحن ملتزمون
 بتقديم الطعام الذي نحب للناس الذين نحبهم، وبالطبع كان دومª هوسنا بأجنحة
 الدجاج والرياضة واضحª. ولكن أنظر الى أين وصلنا اليوم بذلك الهوس! فخالل سنوات

بنينا إنجاز جميل من حبنا للطعام وا	وقات الممتعة

 قـصـة نجـاحـنا
تستـمر

www.bwr-intl.com BuffaloJeddah


