


SALADS
GREEN SALAD 77 CAL                                                                     25 QR 
Colourful lettuce, tomato confit, cucumber, carrots, lemon, 
served with crispy crouton and sprinkled with lemon on top

M SALAD 338 CAL                                                                            28 QR 
Fresh baby rocket leaves, sprinkled by balsamic vinegar, dressed 
and topped by rainbow parmesan cheese, cherry tomato, 
mushroom and served with crispy crouton

GOAT CHEESE SALAD  455 CAL                                                        30 QR 
Colourful lettuce, fresh tomato and red capsicum with goat cheese 
and extra virgin olive oil

CHICKEN CAESAR SALAD 996 CAL                                                    30 QR 
Romaine heart lettuce tossed with caesar dressing, grilled chicken, 
crispy croutons and parmesan cheese

BURRATA CHEESE SALAD 474 CAL                                                   42 QR 
Bright coloured lettuce, garden-fresh tomato & basil, burrata cheese and 
balsamic vinaigrette dressing

MAIN COURSES 

CHICKEN BURGER 791 CAL                                                              30 QR 
Homemade grilled minced chicken (200g) topped with melting cheddar cheese,
tomato and onion.

BEEF SHAWARMA WRAP 808 CAL                                                    30 QR 
Beef strips, tahini sauce, biwaz salad and gherkins pickles served with french fries

CHICKEN CHIMICHANGAS SANDWICH 928  CAL                                 35 QR
Spicy chicken with bell pepper, onion and cheese wrap in tortilla bread

CHICKEN SCALLOPS 1203 CAL                                                          35 QR 
Marinated chicken breast breaded by Italian parmesan cheese and 
served with fresh tomato sauce

CHICKEN CORDON BLEU 644 CAL                                                     40 QR 
French made cordon bleu (230g) stuffed with sliced turkey and swiss cheese

BEEF BURGER 1023 CAL                                                                   39 QR 
New Zealand homemade classic beef burger (200g) topped with cheddar 
cheese and grilled vegetable, served with coleslaw salad, gherkins pickles 
and pretzel bread

CHICKEN PIRI-PIRI 39 CAL                                                               39 QR 
Enjoy with our tasty, spicy flavorful grilled chicken skewer, served with yellow rice 
and grilled capsicum

BEEF ENTRECOTE STEAK 490 CAL                                               45 QR
Grilled Australian black angus beef striploin steak (200g), 
served with your favorite choice of sauce

LAMB CHOPS  876 CAL                                                                     55 QR
Grilled Australian local lamb chops (350g), served with your 
favorite choice of sauce



BEEF GRILLED T-BONE STEAK 607 CAL                                         65 QR
Grilled Australian black angus beef T-bone steak (250g), 
served with your favorite choice of sauce

MIX GRILL BARBECUE 1077 CAL                                                                              55 QR
Taste our home-made, traditional & assorted grilled of meat which includes beef,
 lamb & chicken pair with grilled chilly bread & tahini sauce

BEEF TENDERLOIN STEAK 511 CAL                                                                    59 QR                                                                                                                                  
Grilled Australian and organic beef tenderloin steak (200g), 
served with your favorite choice of sauce

BEEF TENDERLOIN WITH FOIE GRAS 647 CAL                                             79 QR    
Grilled Australian beef fillet (200g), served with touch of luxury by adding 
pan seared foie gras, mashed potatoes and onion gravy
 
CHICKEN FRIED RICE 343 CAL                                          25 QR  
Steamed basmati rice with pinch of garlic and julienne cut of carrots, 
spring onion and cabbage, oyster sauce and sweet soya sauce, 
season roast chicken and top with egg over easy

SIDE DISHES
 
POTATO WEDGES 250 CAL                                                                                         8 QR          
Fried potato wedges

MASHED POTATO 255 CAL                                                                                       8 QR      
Mashed potato

FRENCH FRIES 633 CAL                                                                                               8 QR     
Steak house cut fries

JACKET POTATOES 411 CAL                                                                                     8 QR   
Baked whole potato skin on

GRILLED VEGETABLES 157 CAL                                                                          8 QR   
Variety of grilled vegetables

STEAMED VEGETABLES 97 CAL                         8 QR        
Variety of steam vegetable

WHITE RICE 178 CAL           8 QR        
Steam rice

SAUTEED SPINACH 161 CAL                       8 QR         
Spinach with olive oil

SAUCES
 
TOMATO HERB SAUCE                                                                FREE 
Home-made tomato sauce with herbs

BLACK PEPPER SAUCE                                                        FREE 
Spicy beef stock sauce

MUSHROOM SAUCE                                                                   FREE 
Beef stock with mushroom sauce



BEEF GRILLED T-BONE STEAK 607 CAL                                         65 QR
Grilled Australian black angus beef T-bone steak (250g), 
served with your favorite choice of sauce

MIX GRILL BARBECUE 1077 CAL                                                                              55 QR
Taste our home-made, traditional & assorted grilled of meat which includes beef,
 lamb & chicken pair with grilled chilly bread & tahini sauce

BEEF TENDERLOIN STEAK 511 CAL                                                                    59 QR                                                                                                                                  
Grilled Australian and organic beef tenderloin steak (200g), 
served with your favorite choice of sauce

BEEF TENDERLOIN WITH FOIE GRAS 647 CAL                                             79 QR    
Grilled Australian beef fillet (200g), served with touch of luxury by adding 
pan seared foie gras, mashed potatoes and onion gravy
 
CHICKEN FRIED RICE 343 CAL                                          25 QR  
Steamed basmati rice with pinch of garlic and julienne cut of carrots, 
spring onion and cabbage, oyster sauce and sweet soya sauce, 
season roast chicken and top with egg over easy

SIDE DISHES
 
POTATO WEDGES 250 CAL                                                                                         8 QR          
Fried potato wedges

MASHED POTATO 255 CAL                                                                                       8 QR      
Mashed potato

FRENCH FRIES 633 CAL                                                                                               8 QR     
Steak house cut fries

JACKET POTATOES 411 CAL                                                                                     8 QR   
Baked whole potato skin on

GRILLED VEGETABLES 157 CAL                                                                          8 QR   
Variety of grilled vegetables

STEAMED VEGETABLES 97 CAL                         8 QR        
Variety of steam vegetable

WHITE RICE 178 CAL           8 QR        
Steam rice

SAUTEED SPINACH 161 CAL                       8 QR         
Spinach with olive oil

SAUCES
 
TOMATO HERB SAUCE                                                                FREE 
Home-made tomato sauce with herbs

BLACK PEPPER SAUCE                                                        FREE 
Spicy beef stock sauce

MUSHROOM SAUCE                                                                   FREE 
Beef stock with mushroom sauce

BLUE CHEESE SAUCE                                                               FREE  
Creamy blue cheese sauce

M GRILL SIGNATURE SAUCE                                                      FREE 
Beef stock with herbs
 

KIDS MEALS
 
KIDS CHICKEN NUGGETS WITH FRENCH FRIES 559 CAL              12 QR          
Steak house fries and 6 pieces of chicken nuggets 

MACARONI AND CHEESE 411 CAL                                               18 QR 
Melted cheddar cheese, cooking cream, macaroni

Mashed Potato with Sausage 342 CAL                                       19 QR  
Mashed potato, cooking cream, beef sausage

Fried Fish Finger with Fries 435 CAL                                          29 QR 
Breaded fresh hamour fillet with fries

M-kids Beef Burger with Fries 684 CAL                                      28 QR 
Mini buns, low fat beef burger patty, mayonnaise, tomato



سلطة
سلطة خضراء

خس ملون، كونفيت طماطم وخيار وجزر وليمون، يقدم مع قطع الخبز
المحمص المقرمش مع بعض شرائح الليمون 

٧٧ سعرة حرارية

سلطة  مونوبري ٣٣٨  سعرة حرارية
أوراق الجرجير الطازجة مرشوش عليها بعض قطرات الخل البلسمي،

مغطى بجبنة البارميزان وطماطم الكرز وفطر المشروم ،
تقدم مع قطع الخبز المحمص المقرمش.

سلطة سيزر الدجاج ٩٩٦ سعرة حرارية
خس روماني مقلب بصلصة السيزر، دجاج مشوي وقطع

الخبز المحمص المقرمش وجبنة بارميزان

سلطة جبن الماعز  ٤٥٥  سعرة حرارية
خس ملون وطماطم طازجة وفلفل أحمر مع جبن،

الماعز وزيت زيتون بكر ممتاز 

٢٥  ر. ق.

٢٨  ر. ق.

٣٠  ر. ق.

٣٠  ر. ق.

٤٢  ر. ق.

٣٠  ر. ق.

٣٠  ر. ق.

٣٥  ر. ق.

٣٥  ر. ق.

برجر الدجاج ٧٩١ سعرة حرارية
دجاج مشوي مفروم محلي الصنع (200 جرام) مغطى بجبنة 

الشيدر الذائبة والطماطم وشرائح البصل 

ساندوتش شاورما اللحم البقري  ٨٠٨ سعرة حرارية
لحم بقري صوص الطحينة وسلطة بيواز وخيار مخلل صغير

يقدم مع البطاطس المقلية 

ساندوتش تشيميتشانجا بالدجاج ٩٢٨ سعرة حرارية
دجاج حار مع الفلفل الحلو وشرائح البصل والجبن ملفوف في خبز التورتيال

الطبق الرئيسي

٤٠  ر. ق.

سكالوب دجاج ١٢٠٣ سعرة حرارية
صدور دجاج متبلة بجبن البارميزان اµيطالي يقدم مع

صلصة الطماطم الطازجة 

٣٩  ر. ق.

كوردون بلو الدجاج ٦٤٤ سعرة حرارية
كوردون بلو فرنسي (230 جرام) محشو بشرائح الديك

الرومي والجبن السويسري 

برجر لحم بقري (٥ قطع) ١٠٢٣ سعرة حرارية
برجر لحم بقري نيوزيلندي محلي الصنع (200 جرام) مغطى بجبنة الشيدر

والخضروات المشوية، تقدم مع سلطة كول سلو ومخلل 
خيار صغير وخبز البريتزل 

دجاج بيري بيري ٧٩٨ سعرة حرارية
استمتع بتناول سيخ الدجاج المشوي الشهي الحار،

يقدم مع اºرز اºصفر والفلفل اºخضر المشوي 

٣٩  ر. ق.

٥٥  ر. ق.

سلطة جبنة البوراتا ٤٧٤ سعرة حرارية
خس طازج ملون وطماطم الكرز الطازجة و ريحان

و جبنة البوراتا و صلصة خل البلسمي 

أنتركوت ستيك بقري ٤٩٠ سعرة حرارية
شريحة لحم بقر اºنجوس ا اºسترالي المشوي (200 جرام،) ،

تقدم مع اختيارك المفضل من الصوصات



مشاوي متنوعة ١٠٧٧ سعرة حرارية
تذوق اللحم المشوي محلي الصنع والذي يشمل اللحم البقري ولحم

الضأن والدجاج مع قطع الخبز المشوية وصوص الطحينة 

شريحة تيندرلوين بقري ٥١١ سعرة حرارية
شريحة تيندرلوين بقري إسترالي عضوي مشوية (200 جرام)، تقدم

مع اختيارك المفضل من الصوصات 

لحم التيندرلوين البقري مع كبد ا�وز ٦٤٧ سعرة حرارية
لحم التيندرلوين البقري اºسترالي المشوي (200 جرام)، يقدم مع لمسة من

اµبداع من خالل إضافة طبق كبد اºوز المحمرة والبطاطس 
المهروسة وحساء البصل 

دجاج مع ا�رز المقلي ٣٤٣ سعرة حرارية
أرز بسمتي مطهو على البخار مع رشة من الثوم وشرائح مقطعة من

الجزر والبصل اºخضر والكرنب وصوص المحار وصوص الصويا 
ا الحلوة وقطع الدجاج المشوي المتبلة مغطى بالبيض

شريحة لحم بقري مشوية سميكة  ٦٠٧ سعرة حرارية
شريحة لحم  الظهر اºنجوس  اµسترالي مشوية

سميكة (250 جرام)، تقدم معاختيارك المفضل من الصوصات 

أطباق جانبية
بطاطس ودجز ٢٥٠ سعرة حرارية

بطاطس الودجز المقلية

بطاطس مهروسة ٢٥٥ سعرة حرارية
بطاطس مهروسة

بطاطس مقلية ٦٣٣ سعرة حرارية
أصابع بطاطس ستيك هاوس

بطاطس مطهوة في الفرن (الجاكيت بوتيتو) ٤١١ سعرة حرارية
بطاطس مطهوة في الفرن بالقشر

الخضروات المشوية ١٥٧ سعرة حرارية
مجموعة متنوعة من الخضروات المطبوخة على البخار

الخضروات المطبوخة على البخار ٩٧ سعرة حرارية
أرز مطهو على البخار

أرز مطهو على البخار
أرز أبيض ١٧٨ سعرة حرارية

سبانخ مقلية ١٦١ سعرة حرارية
سبانخ بزيت الزيتون

شرائح لحم الضأن ٨٧٦ سعرة حرارية
شرائح لحم الضأن  اºسترالية المحلية المشوية (350 جرام)،

تقدم مع اختيارك المفضل من الصوصات

٦٥  ر. ق.

٥٩  ر. ق.

٥٥  ر. ق.

٥٩  ر. ق.

٧٩  ر. ق.

٢٥  ر. ق.

٨  ر. ق.

٨  ر. ق.

٨  ر. ق.

٨  ر. ق.

٨  ر. ق.

٨  ر. ق.

٨  ر. ق.

٨  ر. ق.



مجان�

مجان�

مجان�

ناغيت الدجاج ٥٥٩ سعرة حرارية
ناغيت قطع دجاج مقلي

معكرونة بالجبنة ٤١١ سعرة حرارية
جبنة شيدر ذائبة وكريمة الطبخ ومكرونة

بطاطس مهروسة بالسجق
بطاطس مهروسة وملح وكريمة الطبخ وسجق بقري

أصابع السمك المقلية والبطاطس المقلية ٤٣٥ سعرة حرارية
فيلية سمك مغلف بالخبز طازج وملح وبطاطس مقلية

صلصة

وجبة ا�طفال

برجر لحم بقري مع البطاطس المقلية من
قائمة طعام ا�طفال ٦٨٤ سعرة حرارية

خبز البرجر الصغير مع فطيرة اللحم البقري قليلة الدسم
ومايونيز وطماطم

١٢  ر. ق.

١٨  ر. ق.

١٩  ر. ق.

٢٩  ر. ق.

٢٨  ر. ق.

مجان�

مجان� صلصة الطماطم مع االعشاب
صلصة الطماطم مع االعشاب،

مرقة اللحم الحارة
مرقة اللحم الحارة

مرقة اللحم مع الفطر
مرقة اللحم مع الفطر

صلصة الجبنة الزرقاء
صلصة الجبنة الزرقاء

مرقة اللحم مع االعشاب
مرقة اللحم مع االعشاب

٣٤٢ سعرة حرارية


