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فنزويال

ألكثر من 40 سنة )حوالي ثلث قرن!(، ومجموعة مطاعم شيليز ترحب بضيوفها وزوارها بأسلوبها الخاص الذي يتسم بكل 

حرارة ومودة. مقدمين لهم ما لذ وطاب من المقبالت واألطباق الرئيسية اللذيذة والحلويات اإلستثنائية إلى جانب المشروبات 

والمناسبات،  الحفالت  والعائالت واألصدقاء ونظمنا مختلف  األفراد  بإستضافة مجموعة من  تاريخنا قمنا  المنعشة. وخالل 

إكتملت جميعها بالفرح واستطعنا من خاللها رسم اإلبتسامة العريضة على وجوه ضيوفنا.

اليوم لدى شيليز أكثر من 1500 مطعمًا في 33 بلدًا حول العالم. الكثير من األحداث واألمور تغيرت منذ بدايتنا األولى في 

داالس - تكساس، عندما كنا نقدم الهامبرجر  وصلصة )فلفل تكساس األحمر الحار(. رغم هذا ال نزال نسعى بشغف شديد 

لنجلب لك المزيد من النكهات المميزة من موطنها األصلي مثل األطباق بنكهة الساوث ويسترن الشهيرة. ذلك لكي نتيح 

لك فرصة اإلستمتاع بأشهى هامبرجر وتذوق المارجريتا التي كانت من أسباب شهرتنا عالميًا والتمتع بمذاق أنواع الستيك 

ولحظات  بالمرح  المليئة  باألجواء  التمتع  يمكن  الرائعة  األطباق  مع كل هذه  والمشويات.  الفاهيتا  من  وتشكيلة  آي  والريب 

السعادة التي تعيشها مع كل زيارة لشيليز. وبسبب كل هذا إشتهرنا على مدى هذه السنوات ولقب العالم شيليز  بــــ )أجمل 

اللحظات بتعيشها عندنا(.

شيليز في جميع أنحاء العالم

1999 منذ  السعودية  العربية  المملكة  في 
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For over 40 years now (or over 1/3 of a century!), Chili’s® has been welcoming guests with 

our sizzling personality and serving up a good time, every time with incredible appetizers 

and entrees, thirst-quenching drinks and decadent desserts. Along the way, we’ve fed a 

bunch of folks, hosted a ton of parties and had a lot of laughs.                                                                                                                                       

Today, Chili’s has more than 1,500 restaurants in 33 countries and 2 territories around 

the world. A lot has changed since our early days in Dallas, Texas as a hamburger joint 

serving burgers in a basket and bowls of spicy “Texas Red Chili”. But we’re still hungry to 

bring you the big, bold flavors of our original down-home, Southwest American-inspired 

brand. So you can still enjoy the mouthwatering burgers and margaritas that made us 

famous. Or you can sink your teeth into even more great bold American favorites like our 

legendary Baby Back Ribs, Sizzling Fajitas and Fire-Grilled Steaks. Of course, along with 

outstanding food, we’re still cooking up a whole lot of fun too. That’s why after all this 

time you’ll find that. Chili’s is “ More Life Happens Here  ”

CHILI’'S is all over the world

OUR STORY
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هذه قصتنا

Grilling in SAUDI ARABIA since 1999!

JEDDAH
Al-Andalus:   012-6632787
Roshan Mall:012-6946806

riyadh
Al-Tahlia:   011- 2934849

King Abdullaha St. (Exit 10) : 011-2495813
Alia Plaza-Hi Al Rubee : 011-2774559

Dhahran
Al-Dhahran Mall, Gate10: 013-8683260

khobar
Corniche: 013-8937242

jubail: 013-3477426

al madinah al munawarah
Al-Noor Mall: 014-8494036

الخبر
الكورنيش: ٨٩٣٧٢٤٢ - ٠١٣ الجبيل: ٣٤٧٧٤٢٦ - ٠١٣

الرياض
التحلية: ٢٩٣٤٨٤٩- ٠١١

طريق الملك عبدالله ( مخرج ١٠ ) ٢٤٩٥٨١٣ - ٠١١
عالية بالزا - حي الربيع  ٢٧٧٤٥٥٩ -٠١١

جدة
األندلس: ٦٦٣٢٧٨٧ - ٠١٢

الروشان مول: ٦٩٤٦٨٠٦ - ٠١٢

المدينة المنورة
النور مول: ٨٤٩٤٠٣٦ - ٠١٤

الظهران
الظهران مول ( بوابة ١٠ ): ٨٩٣٧٢٤٢ -٠١٣

@ChilisKSA/OfficialChilisKSA �w.chilisksa.com



للطلبات الخارجية
لدينا قائمة غنية بأشهى

األطباق للطلبات الخارجية.
فما عليك إال طلب هذه 

القائمة من الموظف واختيار 
كل ما ترغب به.

بارادايس باي

فرايد تشيز كيك

In a hurry? Ask your server 
for our To-Go menu. Just 
call in your order and 
presto-you can enjoy all 
your Chili’s favorites To-Go!

Fried Cheesecake 

Chocolate Chip Paradise Pie
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موهيتو الشاي الطازج بنكهة الفاكهة 
وأوراق النعناع اللذيذة. تقدم مثلجة.

•  موهي شاي بالبطيخ

•  موهي شاي بالخوخ

•  موهي شاي بالبرتقال

•  موهي شاي بالليمون

•  موهي شاي بالرمان

F R U I T   C O O L E R S

MARGARITAS

كاليفورنيا 
البطيخ والفراولة مخلوطان مع

عصير العناب الطازج.

بيتش هلز
شراب الخوخ مع مزيج من عصير األناناس 

والغرانادين مع الصودا.

Evolution  
Blend of pineapple juice, grenadine and 
Monin passion fruit syrup. 

Peach hills  
Peach syrup mixed with pineapple juice, 
grenadine and soda.

Tradewinds  
A tropical classic. Pineapple juice & 
orange juice, mixed with grenadine. 
Served with an orange slice.

California  
A sweet treat! Watermelon and 
strawberry syrup blended with 
fresh cranberry juice.

Fusion  
Green apple mixed with sweet & 
sour with a hint of mint flavoring.

Blue Pacific   
Pineapple juice mixed with sweet 
& sour and Monin Blue Curacao. 

Cherry Margarita   
Traditional lemon-lime Margarita 
mixed with freshly pureed 
cherries.

Strawberry Margarita   
Traditional lemon-lime Margarita 
mixed with freshly pureed 
strawberries.

Margarita   
Traditional lemon-lime Margarita.

Peach breezer  
A medley of orange juice & peach with 
refreshing lemon-lime.

Sea breeze   
A light medley of cranberry & apple 
juices mixed with lemon-lime.

Blackberry delight    
Blackberry syrup & orange juice blended 
together for a unique & refreshing flavor. 

Minty melon    
Mango juice mixed with Monin Melon 
syrup and fresh mint. flavor. 

Wardah    
Orange juice and grenadine with a 
unique blend of peach and rose flavors.

آفوليوشن
عصير األناناس، الغرينادين، وعصير 

الفواكه الطازجة.

تريد وندز
مشروب إستوائي كالسيكي مكون من 
عصير األناناس، البرتقال والرمان، يقدم 

مع شريحة برتقال وحبة كرز.

بيتش بريزر 
عصير البرتقال والخوخ المخلوطان مع 

عصير الليمون واللومي.

بالك بيري دياليت
شراب توت العليق وعصير البرتقال بنكهة 

فريدة ومنعشة.

سي بريز
مزيج خفيف من عصير التوت البري 
والتفاح مع عصير الليمون واللومي.

S R 2 3  

S R 2 3  

S R 2 2  

بلو بسيفك
عصير األناناس مخلوط على طريقة بلو 

كوراكاو ستايل.

مارغريتا كرز 
مارغريتا الليمون واللومي مع الكرز الطازج 

المهروس.

مارغريتا الفراولة 
مارغريتا الليمون واللومي مع الفراولة 

الطازجة المهروسة.

مارغريتا 
مزيج من الليمون واللومي  التقليدي.

منتي ميلون  
عصير المانجو مع مزيج من عصير الشمام 

والنعناع الطازج.

وردة
عصير البرتقال، الغرينادين مع مزيج من 

نكهات الخوخ والورد.

فيوجن
عصير التفاح األخضر مع نكهة النعنع.

M O J I -T E A S
A  M A T C H  M A D E  I N  H E A V E N !

Blue Pacific

MoJI-Teas

مشروبات الفاكهة المثلجة

كاليفورنيا
California

بلو باسفيك

مـرغـريـتـا

ومـنـعــش رائــع  مــزيــج 

الشاي بأنواع  موهي 

موهي بأنواع الشاي

23 ريال

23 ريال

22 ريال

A fresh tea-based mojito with delicious fruit 
flavors and mint leaves. Served ice cold.

• Watermelon Moji-Tea

• Peach Moji-Tea

• Orange Moji-Tea

• Lime Moji-Tea

• Pomegranate Moji-Tea



Bottled beverages 
Mineral Water  (Small) SR8 
Mineral Water  (Large) SR18 
Perrier Water   SR12 
Non-Alcoholic Beer  SR15

Flavored COLA 
Cherry, Vanilla or Chocolate.

أنواع من الكوال بنكهات مختلفة 
الكرز، الفانيال أو الشوكالتة

مشروبات معبأة
8  ريال مياه معدنية - حجم صغير 

18 ريال  مياه معدنية - حجم كبير 

12 ريال مياه بريية 

15 ريال مشروب شعير خالي من الكحول  

شاي  10 ريال
شاي مثلج  12 ريال
قهوة  10 ريال
إسبريسو   14 ريال
كبوتشينو   16 ريال
ليموناضة   16 ريال
ليمون بالفراولة    21 ريال
ليمون بالبطيخ    21 ريال
عصير برتقال طازج    20 ريال

Fountain Drinks 
Pepsi®, Diet Pepsi®, 7up®, 
Mirinda® 

ستراوسيكل
آيس كريم الفانيال مخلوط مع الفراولة 
لتعطيكم نكهة اآليس كريم األصلية.

مولتين تشوكليت تشانك
مولتين تشوكليت مع آيس كريم الفانيال 
والحليب. كل ما يتمناه عشاق الشوكالتة

كريم سيكل كالسيك
عصير البرتقال الطازج، حليب وآيس كريم 

الفانيال لمذاق إستوائي.

فروستي تشوكليت شيك
الشوكوالتة المخفوقة بالحليب.

موكاتشينو الشوكوالتة
اسبريسو بارد وشراب الشوكوالتة المخلوط 

مع آيس كريم الفانيال.

B E V E R A G E S

بيناكوالدا  
مزيج فواكة إستوائية مكون من نكهات جوز 

الهند واألناناس، يجعلك تعيش في أجواء 
إستوائية تقليدية.

هـيـتـو مـو

مشـروبات مـثـلـجـة، لـذيـدة !

ت بـا و مشــر

Classic Mojito

Smoothies

موهيتو كالسيك

سموذيز

M O J I T O S

S M O O T H I E S
F R O Z E N . C R E A M Y. D E L I C I O U S !

Mojito   
Bring a little bit of Cuba to your 
table with one of our Mojitos! 
Monin Mojito syrup, Sweet & Sour 
mix and Soda.

• Classic Mojito 

• Strawberry Mojito

• Blackberry Mojito

• Pomegranate Mojito

موهيتو
أجلب قلياًل من كوبا إلى مائدتك مع إحدى 

مشروبات موهيتو المنعشة!
موهيتو شراب مونن، مزيج من الحلو 

والحامض مع الصودا.

•  موهيتو كالسيك

•  موهيتو بالفراولة

•  موهيتو بالتوت األسود

•  موهيتو بالرمان

Berry delight  
Strawberry & cranberry blended 
with vanilla ice cream. Its berry-
licious!.
Creamsicle Classic 
Fresh orange juice, milk & vanilla 
ice cream blended together.

Strawsicle 
Vanilla ice cream blended with 
strawberries to create that old 
fashioned flavor.

Chocolate Mochachino 
Cold espresso & chocolate syrup 
blended with vanilla ice cream. Its 
delicious!.

Pina Colada 
Escape to the tropics with our frozen 
blend of coconut and pineapple 
flavors to create to a traditional Pina 
Colada.

Molten Chocolate Chunk 
Our special chocolate coating 
blended with vanilla ice cream & 
milk. A chocolate lover’s dream.

Frosty Chocolate Shake 
Creamy & delicious. Thick & 
frostychocolate shake.

بيري دياليت
الفراولة والتوت البري المخلوط مع آيس 

كريم الفانيال.

S R 2 5  

S R 2 2  

S R 1 5  

25 ريال

22 ريال

15 ريال

يــز ذ سـمـــو

Hot Tea  SR 10
Iced Tea  SR 12
Coffee  SR 10
Espresso  SR 14
Cappuccino  SR 16
Lemonade  SR 16
Strawberry Lemonade  SR 21

Watermelon Lemonade  SR 21
Fresh Orange Juice  SR 20

المشروبات الغازية )الفاونتين(
بيبسي، بيبسي دايت، سفن أب،

Sميرندا R 1 12 ريال  2



Molten Chocolate Cake

Apple Tart
فطيرة التفاح بالكراميل

مولتين كيك

*NOTICE: BECAUSE ROUTINE FOOD PREPARATION TECHNIQUES, SUCH AS COMMON 
OIL FRYING, MAY ALLOW CONTACT AMONG VARIOUS FOOD ITEMS, WE CANNOT 
GUARANTEE ANY FOOD ITEMS TO BE COMPLETELY ALLERGEN-FREE.

Fried Cheesecake 
SR 31                                                       
Rich cheesecake, fried golden 
and served with caramel sauce, 
chocolate sauce and vanilla ice 
cream.

Chocolate Chip 
Paradise Pie SR 32 
Chewy bar of chocolate chips, 
walnuts and coconut. Topped 
with vanilla ice cream, hot fudge 
and caramel.

Molten Chocolate 
Cake SR 36                                          
Warm chocolate cake with chocolate 
fudge filling. Topped  with vanilla 
ice cream under a crunchy chocolate 
shell.

Caramel Apple 
Tart SR 32                                      

Skillet baked apple tart topped 
with vanilla ice cream, warm 
caramel sauce and cinnamon.

فرايد تشيز كيك   31  ريال
التشيز كيك الغني مقلي إلى اللون الذهبي 

تقدم مع صلصة الكراميل ،صلصة الشوكوالتة 
وآيس كريم الفانيال.

بارادايس باي  32  ريال
خليط من قطع الشوكوالتة وجوز الهند. 

تقدم ساخنة مع آيس كريم الفانيال 
مغطاة بالكراميل الشوكوالتة الساخنة 

والمكسرات.

مولتين كيك  36  ريال  
كيك الشوكوالتة مغطاة بالشوكوالتة 
الساخنة. تقدم مع آيس كريم الفانيال 

وصلصة الكراميل.

فطيرة التفاح بالكراميل  32  ريال 
فطيرة تفاح تقدم ساخنة مع آيس كريم 

الفانيال مغطاة بالكراميل والقرفة.

S W E E T  S T U F F ت يا لحلو ا



M A K E  I T  C O M B O

L I G H T E R  C H O I C E S

S I D E  D I S H E S

LIGHTER CHOICES WITH THE SAME BOLD CHILI’S TASTE!

إبتكر طبقك المفضل

خيارات أخف

أطباق جانبية

•  نصف قطعة باربيكيو ريبس
•  دجاج مونتراي

•  دجاج متبل بصلصة المارجريتا
•  سالمون أنشو

•  تندرليون بقري مشوي )إضافة 20 ريال(
•  الروبيان المطهو
• الروبيان المقلي

Create your own combo. Choose any two favorites on one mouth-
watering plate. Served with steamed vegetables and loaded mashed 
potatoes. SR 109 

يمكن إختيار أي صنفين من قائمة الكومبو الشهية وإبتكار طبقك المفضل. يقدم مع 
خضراوات مطهوة على البخار والبطاطس المهروسة.  109 ريال

• Half Rack of BBQ Beef Ribs
• Monterey Chicken®
• Margarita Grilled Chicken
• Ancho Salmon
• Grilled Beef Tenderloin* (Add sr 20)
• Seared Shrimp
• Fried Shrimp

Grilled Chicken Salad SR 43                                                     
Grilled chicken with cheese, tomatoes, black beans, corn relish and 
honey-lime vinaigrette.

 Avocado Sirloin SR 90 
226 gm. sirloin with Southwestern spices & drizzled with citrus-chile 
sauce, topped with grilled avocado slices, garlic roasted tomatoes & 
chopped cilantro. Served with NEW fresco salad.

 Ancho Salmon SR 77 
Seared chile-rubbed salmon, drizzled with citrus-chile sauce & topped 
with chopped cilantro & queso fresco. Served with NEW citrus-chile rice 
& steamed broccoli.

Margarita Grilled Chicken SR 56                                              
Classic Margarita-flavored grilled chicken with hints of lime and citrus, 
served with rice, black beans, tortilla strips and house-made pico de gallo.

• خضراوات موسمية    15 ريال
• بطاطس مقلية على الطريقة المنزلية   15 ريال
• بطاطس مهروسة   15 ريال
• أرز السيترس الحار   15 ريال
• بروكولي   15 ريال
• بطاطس مهروسة مع / صلصة كونتري جريفي   15 ريال
• عيدان الذرة   15 ريال
• الفاصوليا السوداء   15 ريال

الجريء شيليز  بطعم  وزنًا  األخف  الخيارات 

سلطة الدجاج المشوي  43 ريال
الدجاج المشوي مع الجبن والطماطم، والفاصوليا السوداء، خليط الذرة مع صلصلة العسل 

و الخل.

  سيرليون األفوكادو   90 ريال 
226 جرام سيرليون بتوابل ساوث ويست وصلصة سيترس شلي مع شرائح األفوكادو المشوية، 

الطماطم المطبوخة بالثوم وسيالنترو 
مقطع ويقدم مع سلطة الفريسكو الجديدة.

 سالمون أنشو  77 ريال
سالمون محمص بصلصلة سيترس شلي مع سيالنترو مقطع وكيسو فريسكو يقدم مع أرز 

سيترس شلي الجديد والبروكلي المطهوة على البخار.

دجاج مارغريتا المشوي  56 ريال
مارغريتا الكالسيكية بطعم الدجاج المشوي مع قليل من الحمضيات، يقدم مع األرز، والفاصوليا 

السوداء، وشرائح التورتيا و البيكو دي جالو.

Avocado Sirloin
سيرليون األفوكادو

• Seasonal Veggies    SR 15 
• Homestyle Fries     SR 15
• Loaded Mashed Potatoes    SR 15
• Citrus Chile Rice    SR 15
• Broccoli    SR 15
• Mashed Potatoes with Gravy    SR 15
• Sweet Corn on the Cob    SR 15
• Black Beans    SR 15



A P P E T I Z E R S ت لمقبال ا

• أجنحة بوفالو مخلية
• ساوث ويسترن إيجرول كرسبي

• تشيكن كريسبر
• أجنحة الدجاج بوفالو 

• أجنحة تشيبوتلي المخلية بالعسل.
• تكساس تشيز بوبرز

 Crispy Calamari Wings Over Buffalo®

Crispy Spiced Onion Rings

أجنحة بوفالوالكاالماري المقرمشة

حلقات البصل المقرمشة

خليط من الـ 3 مقبالت المفضلة لديك !

تريبل ديبر

ساوث ويسترن إيجرول 42   ريال 
رقائق التورتيا المحشوة بالفاصوليا السوداء، 

ذرة، جبن هالبينو جاك، الفلفل األحمر 
والسبانخ، يقدم مع صلصة األفوكادو رانش.

تكساس تشيز بوبرز  34  ريال
جبنة ساخنة مقلية ومقرمشة، تقدم مع 

الصلصة.

 الكاالماري المقرمشة  35 ريال
حلقات الكاالماري المقرمشة المقلية للون 

الذهبي مخلوطة مع الهاالبينو المشوي 
وبهارات البيبر كورن , تقدم مع صلصة الرانش 

الباردة.

 حلقات البصل المقرمشة      
25 ريال

حلقات البصل المقرمشة المغطاة ببهارات 
ساوث ويست، تقدم مع صلصة الرانش 

المحضرة على الطريقة المنزلية.

أجنحة الدجاج بوفالو  38  ريال
أجنحة الدجاج المحضرة مع صلصة البوفالو 

الحارة، تقدم مع جبنة البلوتشيز.
أجنحة بوفالو مخلية  38  ريال

قطع من أجنحة الدجاج المخلية مع الصوص 
الحار، تقدم مع صلصة البلوتشيز وأعواد 

الكرفس الطازج.

TRIPLE DIPPERT M ٍ ٍٍٍٍٍٍٍٍ

• Boneless Buffalo Wings

• Southwestern Eggrolls

• Original Chicken Crispers

• Wings Over Buffalo®   

• Boneless Honey-Chipotle Wings

• Texas Cheese Poppers

Served with dipping sauces
Combine your 3 favorite appetizers.

تقدم مع الصلصة

S R 5 55 ريال  5

Southwestern Eggrolls 
SR 42  
A crispy flour tortilla filled with 
black beans, corn, jalapeño Jack 
cheese, red peppers and spinach. 
Served with avocado-ranch 
dressing.

Texas Cheese Poppers 
SR 34  
Popping hot cheese perfectly crispy 
fried, served with dipping sauce.

Crispy Calamari SR 35  
Crispy golden fried calamari 
tossed with roasted jalapeños and 
peppercorn spice. Served with a 
cool ranch dressing.

Wings Over Buffalo® 
SR 38  
Hand-tossed in our spicy buffalo 
wing sauce. Served with cool bleu 
cheese dressing.

Boneless Buffalo 
Wings SR 38  

Hand-tossed  with spicy Buffalo 
wing sauce. Served with cool bleu 
cheese dressing & celery sticks.

 Crispy Spiced 
Onion Rings SR 25  
Crispy breaded onion rings dusted 
with southwestern spices.  Served 
with house-made ranch dressing

Texas Cheese Poppers
تكساس تشيز بوبرز



Classic Nachos SR 36                                                                  
Topped with melted cheese, jalapeños, beans, queso and a hint 
of seasoned beef. Served with house-made pico de gallo and sour 
cream.
Add chicken       SR 12 
Add fajita beef   SR 15
Add guacamole   SR 6

 Tableside Guacamole SR 48                         
Fresh ingredients. Prepared at your table. Customized by you. Start 
with fresh avocados, then add: fresh lime, diced red onion, salt, diced 
tomatoes, chopped cilantro and fire-roasted jalapeños. Served with 
warm tostada chips.

Texas Cheese Fries SR 35                                                    
Topped with applewood smoked bacon, chili, jalapeños and green 
onions. Served with Jalapeno ranch dressing.

Skillet Queso SR 28                                                      
Cheese dip with seasoned beef. Served with warm tostada chips and 
our house-made salsa.

Bottomless Tostada Chips SR 20                                                      
Warm and crispy tostada chips with our flavorful house-made salsa.

Try it with Ranch for  SR 8

Southwestern Eggrolls

كالسيك ناتشوز  36  ريال     
خبز الذرة التوستادا المغطاة بجبنة شيليز مع الفاصوليا، جبنة الكيسو باللحم 

الفلفل الحار، سلطة البيكو دي جايو وكريمة حامضة.

إضافة الدجاج.              12 ريال

إضافة اللحم.               15 ريال  

إضافة الجواكامولي.    6  ريال

تكساس تشيز فرايز  35  ريال    
البطاطا المقلية المغطاة باللحم المفروم الحار تقدم مع جبنة الهاالبينو، الشيدر، 

الجاك، الفلفل الحار )الهاالبينو( والبيكون البقري، تقدم مع صلصة هاالبينو رانش .

 طبق الجواكامولي الجانبي   48  ريال
مكونات طازجة، محضرة لتضفي نكهة مميزة لطاولتك وخصيصًا لك، محضرة 

من األفوكادو الطازج باإلضافة لليمون  والبصل األحمر المقطع، الملح 
والطماطم المقطعة، سيالنترو مقطع وهالبينو محمص، تقدم مع التوستادا 

الساخنة.

سكيليت كيسو   28  ريال  
صلصة اللحم المفروم الحارة والجبن، تقدم على طاسة ساخنة مع خبز التوستادا 

المكسيكي.

خبز التوستادا المكسيكي   20  ريال  
رقائق التوستادا الساخنة والمقرمشة، تقدم مع صلصة شيليز الحارة.

جرب مع صلصة الرانش  8 ريال

ساوث ويسترن إيجرول

ال شيء يضاهي نكهة مائدتنا! غمس وتلذذ   

Tableside Guacamole

Dip into these! Nothing warms up the table like our signature dips!

طبق الجواكامولي الجانبي

Classic Nachos with Chicken
كالسيك ناتشوز مع الدجاج

Texas Cheese Fries
تكساس تشيز فرايز



Fried Shrimp SR 69                                                                       
Served with homestyle fries, corn on the cob and cilantro aioli sauce.

روبيان مقلي  69 ريال
يقدم مع البطاطس المحضرة منزليًا، الذرة وصلصة السيالنترو.

سالمون أنشو دجاج مونتراي
Monterey Chicken®Ancho Salmon

Crispy Honey-Chipotle  Chicken Crispers®

دجاج مونتراي  60 ريال
صدر دجاج مشوي متبل مع صلصة الباربيكيو وقطع من البيكون البقري المشوي 

مغطاة بالجبن والطماطم. يقدم مع البطاطس المهروسة والخضراوات الطازجة 
المطهوة على البخار.

تشيبوتلي تشيكن كريسبرس®

Monterey Chicken®   SR 60                                                                              

Topped with BBQ sauce, tomatoes, cheese, green onions and beef bacon. 
Served with mashed potatoes with black pepper gravy and steamed 
vegetables.

 سالمون أنشو  77 ريال
سالمون محمص بصلصلة سيترس شلي مع سيالنترو مقطع وكيسو فريسكو يقدم 

مع أرز سيترس شلي الجديد والبروكلي المطهوة على البخار.

 Ancho Salmon SR 77                                                                          
Seared chile-rubbed salmon, drizzled with citrus-chile sauce & topped 
with chopped cilantro & queso fresco. Served with NEW citrus-chile rice   
& steamed vegetables.



C H I C K E N  &  S E A F O O D الدجاج و المأكوالت البحرية

Chicken Crispers®

Margarita Grilled Chicken
دجاج مارغريتا المشوي

قطع الدجاج المقرمش

كونتري فرايد  تشيكن   54 ريال
صدر الدجاج المقلي مع صلصة كونتري جريفي، البطاطس المهروسة بالكريمة و 

الذرة.

دجاج مارغريتا المشوي 56 ريال
صدر دجاج مشوي متبل بخلطة المارغريتا الكالسيكية، يقدم مع األرز، الفاصوليا 

السوداء شرائح التورتيا والبيكو دي جايو.

Chicken Crispers® SR 52                                             
Our hand-battered chicken classic, served with corn on the cob & 
homestyle fries.

•   Original style served with honey-mustard dipping sauce.

•   Crispy honey-chipotle style served with house-made ranch dipping 
sauce. 

•   Extra crispy chicken with your choice of black pepper gravy, BBQ 
sauce, honey-mustard or house-made ranch dipping sauce.

Margarita Grilled Chicken SR 56                              
Classic Margarita-flavored grilled chicken with hints of lime and citrus, 
served rice, with black beans, tortilla strips and house-made pico de gallo.

Country-Fried Chicken SR 54                                  
Chicken breast battered & fried till golden brown. Served with black 
pepper gravy, mashed potatoes, sweet corn on the cob.

قطع الدجاج المقرمش  52 ريال
قطع من صدر الدجاج المقلي ُيقدم مع الذرة المطهوة والبطاطس المقلية المحضرة 

على الطريقة المنزلية

•   الطريقة التقليدية ُتقدم مع صلصة الخردل والعسل

•   طريقة التشيبوتلي بالعسل المقرمش ُتقدم مع صلصة الرانش المحضرة منزليًا.

•   أكثر قرمشة ُتقدم مع صلصة كونتري جريفي، صلصلة الباربيكيو، صلصة الخردل 
والعسل.



S O U P S  &  C H I L I

S A L A D S

الحساء والشيلي

السلطات

حساء اإلنشالدا بالدجاج  26  ريال   
مغطى برقائق التورتيا بالجبنة.

حساء اليوم   24  ريال  
إسأل المضيف.

طبق الشيلي   22  ريال
يأتيكم مباشرة من بلده األصلي )تكساس( 
طبق الشيلي، بقطع اللحم، البصل، الفلفل 

والمغطاة بالجبنة.

Chicken Enchilada Soup

 Santa Fe Chicken Salad

BBQ Chicken Salad Southwest Chicken Caesar

SIDE House/CAESAR 
Salad SR 22

طبق جانبي سلطة المطعم / سيزار  
22 ريال

حساء اإلنشالدا بالدجاج  

سلطة الدجاج »سانتافي« 

سلطة دجاج الباربيكيو  سلطة سيزر ساوث وست   

Quesadilla Explosion 
Salad  SR 44                   
Grilled chicken with cheese, 
tomatoes, corn relish, cilantro, 
tortilla strips and citrus-balsamic 
dressing. Served with cheese 
quesadillas.

سلطة سيزر ساوث وست 42  ريال
دجاج الساوث ويست المشوي مع شرائح 

التورتيا  المقرمشة وجبنة البارميزان وصلصة 
ساوث وست سيزر. 

سلطة دجاج الباربيكيو   45  ريال
دجاج مشوي مع البيكون البقري المدخن، 

جبنة الشيدر، بيكو دي جايو، سيالنترو، 
رقائق التورتيا وصلصة الباربيكيو. تقدم مع 

صلصة الرانش.

سلطة سانتافي الدجاج      
45  ريال

صدر الدجاج المشوي، البيكو دي جايو 
المحضر منزليًا، األفوكادو المقطع الطازج، 

سيالنترو مقطع، شرائح التورتيال المقرمشة 
مع صلصة الرانش المحضرة منزليًا وبعض من 

السانتافيه الحار.

كاسادياز إكسبلوجن   44  ريال
شرائح من صدر الدجاج المتبل المشوي مع 

خليط الذرة، الجبن، سيالنترو، مكعبات 
طماطم وشرائح التورتيا المقرمشة. وكاسادياز 

ويدجز بالجبنة تقدم مع صلصة البالساميك 
الحامض. 

Terlingua Chili   SR 22  
Inspired by the home of the original 
chili cook-off in Terlingua, Texas. Our 
signature chili with tender chunks of 
beef, slow-cooked onions and chiles. 
Topped with cheese.

Boneless Buffalo 
Chicken Salad SR 44  
Crispy chicken breast tossed in 
our spicy Buffalo wing sauce with 
applewood smoked bacon, bleu 
cheese crumbles, tortilla strips, 
house-made ranch dressing. 

 Santa Fe Chicken 
Salad SR 45  
Grilled chile-rubbed chicken breast, 
house-made pico de gallo, fresh 
diced avocado, chopped cilantro, 
crispy tortilla strips with house-
made ranch dressing & a drizzle of 
spicy Santa Fe sauce.

Southwest Chicken 
Caesar Salad SR 42  
Grilled Southwest spiced chicken 
with tortilla strips, shredded 
Parmesan and Southwest Caesar 
dressing.

BBQ Chicken Salad SR 45  
Grilled chicken with applewood 
smoked bacon, cheddar cheese, pico 
de gallo, corn relish, cilantro, crispy 
tortilla strips and a touch of BBQ 
sauce. Served with ranch dressing.

Chicken Enchilada Soup 
SR 26  
Topped with tortilla strips and 
cheese.

Soup of the day SR 24  
Ask your server for today’s selection.

سلطة دجاج البافلو   44  ريال
صدر الدجاج المقرمش مع البيكون البقري 

المدخن، جبنة بلو تشيز، رقائق التورتيا، 
بيكو دي جايو وصلصة الرانش.



Cajun Chicken Sandwich SR 44                                                
Spicy, Cajun-style grilled chicken breast with jalapeño Jack cheese, 
lettuce, tomato, pickle and ancho-chile ranch dressing, topped with 
crispy onion strings served on warm toasted potato bun.

Buffalo Chicken Ranch Sandwich SR 44                      
Crispy chicken with spicy wing sauce, tomato, lettuce and  
ranch dressing served on warm toasted potato bun.

Grilled Chicken Sandwich SR 44                                              
With applewood smoked bacon, tomato, lettuce, Swiss cheese and 
honey-mustard dressing served on warm toasted potato bun.

Cajun Club Sandwich SR 44                                                              
A traditional club sandwich with a kick, stacked high with grilled 
chicken topped with applewood smoked bacon, cheddar, Swiss and 
jalapeño Jack cheeses, lettuce and tomato.

دجاج كايجن  44 ريال       
صدر الدجاج المشوي الحار مع جبنة الهالبينو جاك، الخس، الطماطم، الخيار المخلل، حلقات 

البصل المقلي وصلصة أنشو -شيلي رانش الحارة على قطعة خبز البطاطس المحمصة 
الساخنة.

رانش الدجاج  44 ريال             
صدر الدجاج المقرمش يقدم مع صلصة الوينج الحارة، وصلصة الرانش الباردة مع الخس 

والطماطم على قطعة خبز البطاطس المحمصة الساخنة.

ساندويتش الدجاج المشوي  44 ريال 
صدر الدجاج المشوي والبيكون البقري مع الخس، الطماطم، الجبنة السويسرية وصلصة 

الخردل بالعسل على قطعة خبز البطاطس المحمصة الساخنة.

كايجن كلوب ساندويتش  44 ريال  
كلوب ساندويتش التقليدي بالدجاج المشوي مع البيكون البقري المدخن، جبنة التشيدر، 

الجبنة السويسرية، جبنة الهالبينو، الخس والطماطم .

Buffalo Chicken Ranch Sandwich

Cajun Club Sandwich

Grilled Chicken Sandwich
ساندويتش الدجاج المشوي 

كايجن كلوب ساندويتش

رانش الدجاج

H A N D H E L D S ساندويتشات
Served with homestyle fries. ُتقدم مع البطاطس المقلية الُمحضرة على الطريقة المنزلية



S T E A K S ستيك

Classic Ribeye

Avocado Sirloin

Grilled Beef Tenderloin SR 110                                                  
240 gm filet with our own special seasonings and topped with garlic 
butter, served with steamed vegetables and loaded mashed potatoes.

Chili’s Classic Sirloin* SR 90                                             
226 gm. sirloin topped with seasoned butter. Served with steamed 
vegetables and loaded mashed potatoes. 

Country Fried Steak  SR 68
Hand-battered steak with mashed potatoes and black pepper gravy. 
Served with sweet corn on the cob. 

NY Strip  SR 120                                                                                          
360 gm. strip steak with our own special seasonings and topped with 
seasoned butter. Served with steamed vegetables and loaded mashed 
potatoes.

Classic Ribeye SR 105                                                                       
360 gm thick-cut steak marbled for more flavor and topped with 
seasoned butter. Served with steamed vegetables and loaded mashed 
potatoes.

جميع أطباق الستيك يتم شوائها حسب
الطلب.

All of our grilled steaks are cooked 
to order.

كالسيك ريب آي 105 ريال
360 جرام من الستيك المشوي المتبل بالبهارات الخاصة ومغطاة بالزبدة والثوم و األعشاب.

تقدم مع الخضراوات المطهوة على البخار والبطاطس المهروسة.

ستيك بقري تندرليون  110 ريال
240 جرام من فيليه ستيك متبلة بتتبيلة خاصة ومشوية مغطاة بزبدة الثوم. تقدم مع 

الخضراوات المطهوة على البخار والبطاطس المهروسة.

سيرليون كالسيك الحار  90 ريال
226 جرام من ستيك سيرليون مع الزبدة المتبلة، تقدم مع الخضراوات المطهوة على البخار 

والبطاطس المهروسة. 

كنتري فرايد ستيك 68 ريال
ستيك مقلي يقدم مع صلصة كانتري جريفي، البطاطس المهروسة بالكريمة والذرة. 

نيويورك ستيك 120 ريال
360 جرام  من اللحم مع بهاراتنا الخاصة تعلوها الزبدة المتبلة، يقدم مع الخضراوات المطهوة 

على البخار والبطاطا المهروسة.

سيرليون األفوكادو

كالسيك ريب آي 

 Avocado Sirloin SR 90 
226 gm. sirloin with Southwestern spices & drizzled with citrus-chile 
sauce, topped with grilled avocado slices, garlic roasted tomatoes & 
chopped cilantro. Served with NEW fresco salad.

  سيرليون األفوكادو 90 ريال 
226 جرام سيرليون بتوابل ساوث ويست وصلصة سيترس شلي مع شرائح األفوكادو المشوية، 

الطماطم المطبوخة بالثوم وسيالنترو. 
مقطع ويقدم مع سلطة الفريسكو الجديدة.



BBQ Beef Ribs

 *NOTICE: MAY BE COOKED TO ORDER. CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED MEATS, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH OR EGGS MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE  
ILLNESS, SPECIALLY IF YOU HAVE CERTAIN MEDICAL CONDITIONS.

باربيكيو ريبس

Southwest Ribeye SR 105                                                               
360g thick cut steak, seasoned with Southwest spices and topped 
with seasoned butter. Served with steamed vegetables and loaded 
mashed potatoes.

Steak and Shrimp SR 120                                                                    
360g ribeye steak seasoned with herbs & garlic, paired with our 
garlic & lime shrimp, served with steamed vegetables and rice.

BBQ Beef Ribs                                                                                         
Beef ribs triple-basted with BBQ sauce. Served with homestyle fries & 
sweet corn on the cob.

ساوث وست ريب آي 105 ريال
360 جرام من الستيك المشوي المتبل ببهارات ساوث وست ومغطاة بالزبدة. تقدم مع 

الخضراوات المطهوه على البخار والبطاطس المهروسة

ستيك و روبيان   120 ريال
تشكيلتنا المميزة المكونة من 360 جرام ستيك مشوي متبل بالثوم باإلضافة إلى 

الروبيان المشوي المتبل مع الثوم والحامض. يقدم مع الخضار المطهو على البخار واألرز.

باربيكيو ريبس  
ريش البقر المدخنة المشوية والمغطاة بصلصة الباربيكيو، تقدم مع البطاطس المقلية 

والذرة.

النكهة األصلية
محضر بصلصة الباربيكيو التقليدية والخاصة بتشيليز

نكهة التشيبوتلي بالعسل
محضر بصلصة التشيبوتلي الحارة والحلوة

نكهة الباربيكيو والعسل
محضر بصلصة الباربيكيو الحامضة والحلوة

قطعتان   125 ريال

قطعة واحدة   75 ريال

يمكن اإلضافة إلى أي طبق ستيك:
روبيان مشوي          20 ريال

مشروم مشوي        15 ريال

صلصة المشروم     10 ريال

ADD TO ANY STEAK PLATE:                                                                    

Sizzling garilic & lime shrimp. SR 20 

Sauteed mushrooms.   SR 15

Mushroom sauce.    SR 10

Full Rack SR 125 

Half Rack SR 75 

Original
Chili’s classic BBQ sauce.

Honey-Chipotle
Sweet and spicy honey-chipotle sauce.

Honey BBQ
Tangy and sweet honey BBQ sauce.



C R A F T  B U R G E R S كرافت برجر

Sweet & Smoky Craft Burger

Oldtimer® with Cheese

Guacamole Craft Burger

Craft Burger® Bites

ساندويتشات البرجر المشوية والتي يتميز بها مطعم شيليز، محضرة حسب 
رغبتكم ومجهزة من أشهى المكونات الطازجة.

ُتقدم مع البطاطس المقلية الُمحضرة على الطريقة المنزلية والخيار المخلل بالثوم

كرافت برجر الحلو والمدخن

أولد تايمر بالجبن

برجر جواكامولي  

كرافت برجر بايتس

Classic Bacon 
Burger SR 45                                                           
A crowd-pleasing favorite, topped 
with beef bacon, cheddar cheese, 
red onion and mayo.  Served on a 
warm toasted potato bun.

Oldtimer® SR 42                                                  
A Chilis classsic improved!  Hand 
seasoned beef patty, seared to 
perfection.  Topped with garlic dill 
pickles, fresh leaf lettuce, tomato, 
sliced red onions & mustard.         

Add cheese SR 45   

 Sweet & Smoky 
Craft Burger SR 45                          
Topped with melted pepper jack 
cheese, smoked beef bacon, crispy 
spiced onion rings, fresh leaf lettuce, 
tomato, sliced red onion & our spicy 
Santa Fe sauce.  Served on a warm 
toasted potato bun.

Mushroom-Swiss 
Burger SR 45                                              
With sautéed mushrooms, swiss 
cheese, mayo, fresh leaf lettuce, 
tomato, pickles served on warm 
toasted potato bun.

Craft Burger Bites SR 48 
Four mini burgers with layers of 
flavor smoked beef bacon, American 
cheese, sauteed onions and ranch 
dressing. Served on a warm toasted 
potato mini buns.

 Southern 
Smokehouse Burger SR 45                          
Topped with melted cheddar cheese, 
smoked beef bacon, crispy spiced 
onion rings, fresh leaf lettuce, 
tomato,  & Chilis signature sauce.  
Served on a warm toasted potato 
bun.

برجر البيكون التقليدي
45 ريال

البرجر القادر على إرضاء الجميع، يقدم مع 
البيكون البقري، جبنة الشيدر، البصل األحمر 

والمايونيز على قطعة خبز البطاطس المحمصة 
الساخنة

أولد تايمر 42 ريال
البرجر التقليدي مع الكثير من المذاق والنكهة! 

لحم البقر المحضر والمطبوخ بعناية مع 

الخيار المخلل بالثوم، الخس الطازج، شرائح 
الطماطم، البصل األحمر المقطع والخردل

 
إضافة جبنة الشيدر  45 ريال

كرافت برجر الحلو والمدخن 45 ريال
يقدم مع جبنة بيبرجاك السائحة، البيكون 

البقري المدخن، حلقات البصل المقرمشة، 
الخس الطازج، بصل أحمر مقطع وشراح 

الطماطم مع صلصة سانتافيه الحارة على 
قطعة خبز البطاطس المحمصة الساخنة.

مشروم سويس برجر 45 ريال
برجر مشوي مع المشروم، الجبنة 

السويسرية، المايونيز، شرائح الخس، 
الطماطم والخيار المخلل على قطعة خبز 

البطاطس المحمصة الساخنة.

Guacamole Craft 
Burger SR 46                                                  
Topped with fresh guacamole, 
melted monterey jack cheese, fire-
roasted jalapenos, sauteed red and 
green bell peppers, caramelized 
onions & cumin lime sour cream.  
Served on a warm toasted potato bun. 

 برجر جواكامولي كرافت 46 ريال
يقدم مع الجواكامولي الطازج، جبنة الجاك 
السائلة، قطع الهالبينو المشوية، شرائح 

الفلفل الحلو الخضراء والحمراء المطبوخة على 
البخار، البصل والكريمة الحامضة على قطعة 

خبز البطاطس المحمصة الساخنة

Burgers grilled to perfection and made 
with fresh ingredients. Served with our 
classic homestyle fries and house-made 
garlic dill pickles.

كرافت برجر بايتس  48 ريال
4 قطع من سندوتشات البرجر الصغيرة 

تقدم مع البيكون البقري المدخن، الجنبة 
األمريكية، البصل المشوي وصلصة 

الرانش على قطع خبز البطاطس الصغيرة 
والمحمصة الساخنة

  برجر ساوثيرن المدخن
  45 ريال

يقدم مع جبنة الشيدر، البيكون البقري 
المدخن، حلقات البصل المقرمشة، الخس 

الطازج، الطماطم، وصلصة شيليز المميزة 
على قطعة خبز البطاطس المحمصة 

الساخنة



N E W  M I X  &  M A T C H  F A J I T A S
We reinvented a classic! Our signature sizzling fajitas served with 

sliced bell peppers & caramelized onions, topped with chipotle-garlic 
butter & chopped cilantro.

Served with warm flour tortillas & fresh new toppings: mixed cheese, 
fresh guacamole, pickled onion & jalapeño relish, cumin-lime sour 

cream, house-made pico de gallo & fresh salsa.

لقد أضفنا لمسة مميزة ألطباق الفاهيتا! أطباق الفاهيتا الشهيرة من شيليز، 
ُتقدم مع الفلفل الرومي األخضر والبصل المشوي، زبدة التشيبوتلي بالثوم و 

سيالنترو.

ُتقدم مع التورتيال الساخنة، واإلضافات الجديدة الطازجة: خليط الجبنة، الجواكامولي 
الطازج، البصل المخلل بنكهة الهاالبينو، الكريمة الحامضة، البيكو دي جايو المحضر 

منزليًا مع الصلصة الطازجة.

CHOOSE TWO                                                                                    
Grilled Chicken   •   Grilled Steak   •   Seared Shrimp

Make it Cadillac style with rice & black beans SR 15

Add sautéed mushrooms for SR 15

Mushroom Jack Fajitas                                                         
With Jack cheese, beef bacon and fresh sautéed mushrooms.                                                                                       

إختر إثنين
الدجاج المشوي   •   اللحم المشوي   •   الروبيان المطهو

قم بإضافة األرز والفاصوليا السوداء لتجربتها بطريقة كاديالك 15 ريال 
قم بإضافة المشروم المطهو بالبخار 15 ريال 

الدجاج واللحم 74 ريال
الدجاج والروبيان 74 ريال
اللحم والروبيان 74 ريال

أو إجعلها ثالثية 79 ريال

Chicken  SR 74  • Beef SR 76  • Combo SR 76 دجاج 74 ريال  • لحم بقري 76 ريال  • كومبو 76 ريال

Mushroom Jack Fajitas
فاهيتا مشروم جاك

فاهيتا مشروم جاك                                
شرائح صدور الدجاج أو اللحم المشوي مغطاة بجبنة الجاك وبيكون بقري مدخن مع مشروم 

مطهو بالبخار. 

F R E S H  M E X خليط طازج

الجديد الفاهيتا  خليط 

Mix & Match Fajitas
خليط الفاهيتا

Chicken and Steak  SR 74
Chicken and Shrimp SR 74

Steak and Shrimp SR 74

OR MAKE IT A TRIO SR 79



P A S T A S باستا

Cajun Chicken Pasta

Chipotle Pesto Chicken Pasta Cilantro Pesto Shrimp Pasta

باستا الدجاج »كاجون« 

باستا بصلصة التشيبوتلي باستا بصلصة السيالنترو

Chicken Enchilada Pasta SR 62                                           
Penne pasta topped with tender strips of chargrilled chicken, corn 
and onions in a rich enchilada sauce with melted chipotle cheese. 
Sprinkled with crispy tortilla strips, pico de gallo and drizzled in a 
creamy cilantro aioli sauce.

Cajun Chicken Pasta SR 62                                                            
Grilled chicken smothered in Alfredo sauce with a hint of Cajun spice, 
topped with shredded Parmesan, diced tomatoes & chopped green 
onions.

Cilantro Pesto Pasta                                                                    
Penne pasta topped with your choice of protein, a savory  
cilantro pesto sauce, sprinkled with pico de gallo.

Chicken SR 62,  Steak SR 64, Shrimp SR 64, Salmon SR 75

Chipotle Pesto Pasta                                                                    
Penne pasta topped with your choice of protein, a spicy chipotle pesto 
sauce, sprinkled with pico de gallo.

Chicken SR 62,  Steak SR 64, Shrimp SR 64, Salmon  SR 75

باستا الدجاج باإلنشالدا  62 ريال   
باستا مغطاة بشرائح الدجاج المشوي، الذرة والبصل المتبل بصلصة اإلنشالدا وجبنة التشيبوتلي 

الذائبة، شرائح التورتيا المقرمشة، بيكو دي جايو مغطاة بصلصة سيالنترو أيولي.

باستا الدجاج »كاجون«   62 ريال 
دجاج مشوي، مع صلصة »ألفريدو« وقليل من توابل »الكاجون«، تعلوها طبقة من جبنة 

البارميزان المبشورة، مكعبات الطماطم، وقطع البصل األخضر.

باستا بصلصة السيالنترو
باستا مغطاة بصلصة السيالنترو الحارة والبيكو دي جايو.

بإختيارك من :

الدجاج   62 ريال,  اللحم   64 ريال,  الروبيان   64 ريال,  السلمون   75 ريال

باستا بصلصة التشيبوتلي
باستا مغطاة بصلصة التشيبوتلي الحارة والبيكو دي جايو.

بإختيارك من :

الدجاج   62 ريال,  اللحم   64 ريال,  الروبيان   64 ريال,  السلمون   75 ريال



Chicken Club TacosSpicy Grilled Shrimp Tacos

Sante Fe QuesadillasChicken Club Quesadillas

Crispy Chicken Tacos   SR 52                                                                        
Flour tortillas filled with crispy chicken breast, applewood smoked 
bacon, tomatoes, cheese, lettuce, honey-chipotle drizzle & ranch. 
Served with rice and beans.

Spicy Grilled Shrimp Tacos  SR 55                                                        
Grilled spicy chile-lime shrimp wrapped in flour tortillas and topped 
with fresh cilantro-slaw, house-made pico de gallo & sliced avocado.  
Served with rice & black beans.

Chicken Club Tacos   SR 52                                                                           
Tortillas with grilled chicken, beef bacon, tomatoes, cheese, lettuce and 
ancho-chile ranch dressing.

جمبري التاكوز المشوي والمتبلتشيكن كلوب تاكوز

تشكن كلوب كاسادياكاساديا سانتافيه

كريسبي تشيكن تاكوز 52 ريال
خبز التورتيال المحشي بصدر الدجاج المقرمش، البيكون البقري المدخن، الطماطم، الجبنة، 

الخس وصلصة التشيبوتلي بالعسل وصلصة الرانش. ُيقدم مع األرز والفاصوليا.

جمبري التاكوز المشوي والمتبل 55 ريال
جمبري مشوي ومتبل مع الاليم الحار داخل خبز التورتيا، مغطى بسلطة الملفوف الطازجة، 

البيكو دي جايو البيتي وقطع األفوكادو. ُيقدم مع األرز والفاصوليا السوداء. 

تشيكن كلوب تاكوز 52 ريال
خبز التورتيال المحشي بشرائح من صدر الدجاج المشوي، قطع بيكون بقري مقرمش، 

طماطم، جبن، خس، وصلصة أنشو شيلي رانش.

بيكون رانش كاساديا
خبز التورتيال المقدم مع اللحم أو صدر الدجاج المشوي، البيكون البقري المدخن، خليط الجبنة 

وصلصة الرانش المحضرة منزليًا. ُتقدم مع البيكو دي جايو المحضر منزليًا وصلصة أنشو 
شيلي رانش والكريمة الحامضة.

دجاج   42 ريال      لحم بقري   49 ريال      كومبو   49 ريال

Bacon Ranch Quesadillas                                                            
Flour tortillas with steak or grilled chicken breast, applewood smoked 
bacon, mixed cheese & house-made ranch dressing.  Served with sour 
cream, house-made pico de gallo & ancho-chile ranch.

Chicken SR 42 Beef SR 49 Combo SR 49

Chicken Club Quesadillas SR 47                                            
Flour tortillas with sliced grilled chicken with applewood smoked 
bacon, Fire-Grilled Corn Guacamole, grilled onions and peppers, Jack 
cheese and ancho-chile ranch dressing.

 Sante Fe Quesadillas SR 47                                                     
Flour tortillas with sliced marinated chicken, house-made corn & black 
bean salsa, Monterey Jack and spicy Santa Fe sauce. Served with house-
made pico de gallo & sour cream.

تشكن كلوب كاساديا  47 ريال
خبز التورتيال مع قطع الدجاج المشوي مع البيكون البقري ، باإلضافة إلى الذرة المشوية مع 

الجواكامولي والبصل المشوي والفلفل وجبن الجاك و صلصة أنشو شيلي رانش.

 كاساديا سانتافيه  47 ريال
خبز التورتيال مع قطع الدجاج المتبلة، صلصة الذرة والفاصوليا السوداء المحضرة منزليًا، 

مونتري جاك وصلصة السانتافيه الحارة. ُتقدم مع البيكو دي جايو المحضر منزليًا والكريمة 
الحامضة.

T A C O S

Q U E S A D I L L A S

تاكوز

كاساديا

F R E S H  M E X خليط طازج



 طبق خليط دجاج مرغريتا الطازج. 55 ريال
الدجاج المشوي المتبل مع صلصلة الذرة والفاصوليا السوداء المحضرة منزليًا، الفاصوليا 

السوداء الغنية، األرز مع البيكو دي جايو، الخضار الخضراء الطازجة، سيالنترو مقطع، شرائح 
التورتيال، أفوكادو طازج ورشة من صلصلة المرغريتا.

متوفرة أيضًا بالروبيان المشوي 75 ريال

 طبق خليط دجاج التشيبوتلي الطازج. 55 ريال
الدجاج المشوي المتبل مع صلصلة الذرة والفاصوليا السوداء المحضرة منزليًا، األرز 

وتشيبوتلي بيستو مع جبنة الشيدر، البيكو دي جايو المحضر منزليًا ، الخضار الخضراء 
الطازجة، سيالنترو مقطع، شرائح التورتيال، أفوكادو طازج وإضافة من الكريم الحامض.

متوفرة أيضًا بالروبيان المشوي 75 ريال

الستيك المشوي 65 ريال

الطازج الخليط  Fأطباق  R E S H  M E X  B O W L S
Fresh flavors layered in every bite! نكهات طازجة مع كل لقمة!

Margarita Chicken Fresh Mex Bowl
طبق خليط دجاج مرغريتا الطازج

 Margarita Chicken Fresh Mex Bowl SR 55                                                                          
Marinated grilled chicken, house-made corn & black bean salsa, rice & 
black beans. Topped with house-made pico de gallo, fresh field greens, 
chopped cilantro, crispy tortilla strips, fresh sliced avocado & a drizzle of 
margarita sauce.                                                                      

Also available with Seared Shrimp SR 75

 Chipotle Chicken Fresh Mex Bowl SR 55                                                                          
Marinated grilled chicken, house-made corn & black bean salsa, rice & 
chipotle pesto. Topped with cheddar cheese, house-made pico de gallo, 
fresh field greens, chopped cilantro, crispy tortilla strips, fresh sliced 
avocado & a drizzle of cumin-lime sour cream.                       

Also available with Seared Shrimp SR 75 
Grilled Steak SR 65


