
 هــوت دوغ فاخــرة مغطــاة بصــوص الماســترد والكاتشــب.
تقدم

اوريجينال هوت دوغ
ORIGINAL DOG

Premium hotdog in a steamed bun, best 
enjoyed with mustard and ketchup. 

24 SR

29 SR
With fries 
مع بطاطا مقلية

BUFFALO CHICKEN DIP

30 SR

40 SR

39 SR

Dip into a creamy mix of shredded chicken, hot 
sauce, mixed with three cheeses (mozzarella, 
cheddar, and cream cheese).  Served with your 
choice of pita chips or tortilla chips

ديب بافلو تشيكن

CHILI CHEESE DIP

Cream cheese, fries, our homemade tex-mex 
chili, topped with cheddar cheese. Served with 
your choice of pita chips or tortilla chips

ديب تشيلي تشيز

 طبقــات مــن الجبنــة الكريميــة، البطاطــا و خليــط ال تكــس
 مكــس تشــيلي و جبنــة التشــيدر. مقدمــة مــع اختيــارك

من شيبس التورتيال المكسيكي أو شيبس البيتا

CHILI CHEESE DOG
تشيلي تشيز هوت دوغ

Truly the ultimate dog! Premium hotdog in a 
steamed bun topped with yellow mustard, 
tex-mex chili, and cheddar cheese. Served with 
fries
تكــس الماســترد،  بصــوص  مغطــاة  فاخــرة  دوغ   هــوت 

مكس تشيلي، وجبنة تشيدر. تقدم مع بطاطا مقلية

squad goals
made to share

SPINACH ARTICHOKE DIP

Dip into a creamy mix of spinach, artichoke 
and cheese. Served with your choice of pita 
chips or tortilla chips

ديب األرضي شوكي بالسبانخ

 خليــط الســبانخ مــع ا�رضــي شــوكي وخليــط مــن جبنــة
 المــوزاريال والبارميــزان. مقدمــة مــع اختيــارك مــن شــيبس

التورتيال المكسيكي أو شيبس البيتا

your taste buds

 مــن ا�كالت المحببــة ل�طفــال والكبــار، قطــع مــن الهــوت
 دوغ مغمســة بخليــط دقيــق الــذرة ومقليــة. مقدمــة مــع

صوص الهاني ماسترد

CORN DOGS

Hot dogs dipped in cornmeal batter and deep 
fried. Served with honey mustard sauce

كورن دوغز

30 SR

 رقائــق التورتــيال  الهالبينيــو مــع جبنــة التشــيدر الذائبــة
مقدمة مع الصلصة

NACHOS

39 SR
Tortilla chips topped with melted cheddar 
cheese and jalapeño served with salsa

ناتشوز

the only formation
you need this season

 أشــهر هــوت دوغ فــي شــيكاغو، هــوت دوغ فاخــرة مغطــاة
الحلــو المخلــل  ريليــش  مخلــل،  الماســترد،   بصــوص 
بملــح مبهــرة  وهالبينــو.  بصــل،  طماطــم،   المفــروم، 

الكرفس و تقدم مع بطاطا مقلية

شيكاغو هوت دوغ
CHICAGO DOG

32 SR
Chicago’s world famous premium hot dog in a 
steamed bun topped with mustard, pickles, 
relish, tomato slice, diced onions, and 
jalapeños. Sprinkled with celery salt and 
served with fries

ــة  اســتمتع بالتغميــس بخليــط الدجــاج، صــوص حــار، وثالث
كريميــة). وجبنــة  تشــيدر،  (مــوزاريال،  الجبنــة  مــن   انــواع 
 مقدمــة مــع اختيــارك مــن شــيبس التورتــيال المكســيكي أو

شيبس البيتا

32 SR


