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أنت بحاجة إلى خليط جيد

بالحب مزينة  و  يدويا  ممزوجة 

YOU NEED A GOOD SHAKING

بيتش بريزر 
باردة و منعشة مع الخوخ و عصير البرتقال و قليل من 
الصودا مخلوطان مع عصير اللومي. )210 سعرة حرارية(

سي بريز
مزيج خفيف من عصير التوت البري والتفاح مع 

عصير الليمون واللومي.  )150 سعرة حرارية(

بالك بيري دياليت
شراب توت العليق وعصير البرتقال بنكهة فريدة 

ومنعشة. )190 سعرة حرارية(

PEACH BREEZER  
Cold and refreshing! With peach, orange 

juice and sparkling soda with a hint of 

lime. (210 cal)

SEA BREEZE  
A light medley of cranberry & apple juices 

mixed with lemon-lime. (150 cal)

BLACKBERRY DELIGHT    
Blackberry syrup & orange juice blended 

together for a unique & refreshing flavor. 

(190 cal) 

CHERRY MARGARITA   
Traditional lemon-lime Margarita mixed 

with cherry syrup. (310 cal)

STRAWBERRY MARGARITA  
Our traditional margarita, now with 

strawberry!. (310 cal)

مارغريتا كرز
يتا الليمون واللومي مع اشراب.  مارغر

الكرز )310 سعرة حرارية(

مارغريتا الفراولة 
يتا الليمون واللومي مع شراب الفراولة.  مارغر

(310 سعرة حرارية)

HAND-SHAKEN
GARNISHED WITH LOVE

All Menu Prices are VAT Inclusive.

FRUITYSPECIALTY
مخصوص فاكهي 

SR 28SR 28 28 ريال28 ريال

MARGARITA   
Traditional lemon-lime Margarita. (305 cal)

مارغريتا 
يتا التقليدي من الليمون واللومي.  مزيج المارغر

(305 سعرة حرارية(

كالسيك

PEACH HILLS  
With peach, pineapple, grenadine 

and a splash of soda. (245 cal) 

بيتش هلز
شراب الخوخ و الغرانادين ممزوج بعصير األناناس 

والصودا. (245 سعرة حرارية(

السنجاريا الحمراء\البيضاء
ينداين  خليط من عصير الكرز، التوت األسود مونن، الغر

ونكتار األجافي. )190/195 سعرة حرارية(

كاليفورنيا 
مثالية ليوم صيفي، شراب البطيخ والفراولة مع 

عصير العناب. (235 سعرة حرارية(

RED/WHITE SANGRIA  
Blend of cranberry juice, Monin blackberry, 

grenadine & agave nector. (195/190 cal)

CALIFORNIA  
Perfect as a summer day! With watermelon, 

cranberry and strawberry. (235 cal)

BLUE PACIFIC MARGARITA     
Refreshing twist with pineapple juice, Blue 

Curacao syrup, sweet & sour and splash of 

soda. (175 cal)

مارغريتا  بلو بسيفك
مزيج منعش من عصير األناناس وشراب بلوكاراساو، 

حامض حلو و صودا. (175 سعرة حرارية(

CLASSICS

SR 28 28 ريال

PINA COLADA  
The real tropical deal! A traditional Pina 

Colada with pineapple and coconut 

flavors. (250 cal)

بيناكوالدا 
مزيج فواكة إستوائية مكون من نكهات جوز الهند 

واألناناس، يجعلك تعيش  في أجواء إستوائية 
تقليدية. )250 سعرة حرارية(



إضافة نكهة 3  ريال
الكرز، الفانيال أو الشوكوالتة 

ية( (20/110 سعرة حرار

Bring a little bit of Cuba to your table with 
one of our Mojitos! 

Monin Mojito syrup, sweet & sour mix & 
soda.

• Classic Mojito  (300 Cal)

• Strawberry Mojito  (355 Cal)

• Blackberry Mojito  (320 Cal)

• Pomegranate Mojito  (365 Cal)

أجلب قلياًل من كوبا إلى مائدتك مع إحدى مشروبات 
موهيتو المنعشة!

موهيتو شراب مونن، مزيج من الحلو والحامض مع 
الصودا.

•   كالسيك موهيتو  (300 سعرة حرارية(

•   موهيتو بالفراولة  (355 سعرة حرارية(

•   موهيتو بالتوت األسود  (320 سعرة حرارية(

•   موهيتو بالرمان  (365 سعرة حرارية(

ADD FLAVOR SR 3 

Cherry, Vanilla or Chocolate 

(20/110 cal)

19 لاير ليموناضة  (115 سعرة حرارية( 

24 لاير ليمون بالفراولة (245 سعرة حرارية( 

24 لاير ليمون بالبطيخ (150  سعرة حرارية(  

26 لاير عصير برتقال طازج (205 سعرة حرارية( 

Lemonade (155 Cal)   SR 19

Strawberry Lemonade (245 Cal)   SR 24

Watermelon Lemonade (150 Cal)   SR 24

Fresh Orange Juice (205 Cal)  SR 26

حرفة
الكوكتيالت

FROZEN DRINKSREFRESHERSMOJITOS
موهيتوالمشروبات المثلجة شراب منعش

 ليموناضة يونيكون 
شراب زهره البازالء، شراب الفانيال  و صودا. 

ية(  (250 سعرة حرار

 سباركلنغ روز 
شراب الورد، حلو و حامض، صودا مع شريحة 

ليمون. )150 سعرة حرارية(

 UNICORN LEMONADE  
Butterfly Pea Flower syrup, lemon, vanilla 

syrup & soda. (250 cal)

 SPARKLING ROSE  
Rose syrup, fresh sweet & sour & soda 

garnished with lemon wedge. (150 cal)

األسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة 

FROZEN DRINKS CLASSIC MOJITO  UNICORN LEMONADE 
المشروبات المثلجة كالسيك موهيتو  ليموناضة يونيكون 

Free refills with teas, fountain drinks 

& Iced Tea.

REFRESH 
& REFILL

FOUNTAIN DRINKS SR 19 
Pepsi®, Diet Pepsi®, 7up®, Mirinda® (105/135 cal)

المشروبات الغازية )الفاونتين( 19 ريال
ية( بيبسي، بيبسي دايت، سفن أب، ميرندا )105/135 سعرة حرار

SR 28 SR 32SR 3028 ريال 30 ريال32 ريال

مياه معدنية - حجم صغير  10 لاير 

21 لاير  مياه معدنية - حجم كبير 

15 لاير مياه بيريه 

18 لاير مشروب شعير خالي من الكحول 

يحتوي    

شاي (5 سعرة حرارية(  12 لاير

شاي مثلج (5 سعرة حرارية(   18 لاير

قهوة (0سعرة حرارية(  12 لاير

إسبريسو (0سعرة حرارية(  17 لاير

كابتشينو (80 سعرة حرارية(  19 لاير

HOT TEA (5 cal) SR 12 

ICED TEA (5 cal) SR 18

COFFEE (0 cal) SR 12

ESPRESSO (0 cal) SR 17

CAPPUCCINO (80 cal) SR 19

MINERAL WATER (SMALL)  SR 10 

MINERAL WATER (LARGE)   SR 21 

PERRIER WATER                 SR 15 

NON-ALCOHOLIC BEER         SR 18

 Contains    

 Contains        يحتوي

BEVERAGES مشــروبـات

BERRY DELIGHT  
A rich and creamy smoothie with 

strawberry and cranberry flavors. 

(405 cal)  Contains     

بيري دياليت  
الفراولة والتوت البري المخلوط مع آيس كريم 

الفانيال. )405 سعرة حرارية( يحتوي    

STRAWCICLE 
Vanilla ice cream blended with strawberries 
to create that old fashioned flavor. (480 cal) 
 Contains   

MOLTEN CHOCOLATE CHUNK 
Our beloved molten chocolate hard shell 

blended with vanilla ice cream & milk. 

A chocolate lover’s dream. (395 cal) 
 Contains  

ستراوسيكل
آيس كريم الفانيال مخلوط مع الفراولة لتعطيكم نكهة 

اآليس كريم األصلية. )480 سعرة حرارية) يحتوي   

مولتين تشوكليت  تشانك
مولتين تشوكليت مع آيس كريم الفانيال والحليب. كل 

ما يتمناه عشاق الشوكالتة. )395 سعرة حرارية( 
يحتوي    

الفاونتين  اعادة تعبأة مجانية لمشروبات 
المثلج. والشاي 

انتعاش
و اعادة تعبأة

OFTHECRAFT
COCKTAILS



PICK 3 - ANY 3!

TRIPLE DIPPER™
تريـبـل ديـبـر

ساوث ويسترن  ايجرول 
رقائق التورتيا المحشوة بالفاصوليا السوداء، ذرة، جبن هالبينو جاك، الفلفل األحمر 

والسبانخ، يقدم مع صلصة األفوكادو رانش. )915 سعرة حرارية( 50 ريال 

طبق الجواكامولي الجانبي  
مكونات طازجة، محضرة لتضفي نكهة مميزة لطاولتك وخصيصًا لك، الطماطم، البصل األحمر، 

ية( 59 ريال الليمون، السيالنترو، الهالبينو المشوي مع رقائق الذرة والسالسا. (1360 سعرة حرار
جربها مع البيكون البقري و كيسو فريسكو. 67 ريال

TABLESIDE GUACAMOLE 
Freshly prepared at your table. Tomatoes, red onions, lime, cilantro, 

roasted jalapeños. Served with chips & salsa. (1360 cal) SR 59

Try with chopped bacon & crumbled queso fresco. SR 67

تكساس تشيز بوبرز
كرات جبنة مقلية وساخنة تقدم مع صوص تشيبوتل رانشتل رانش.

(895 سعرة حرارية( 42 ريال

Texas Cheese Poppers 

Popping hot cheese perfectly crispy fried, served with chipotle ranch. 

(895 cal) SR 42

SOUTHWESTERN EGGROLLS 
These aren’t your ordinary eggrolls! Crispy flour tortillas, black 

beans, corn, jalapeño Jack cheese, red peppers & spinach. 

Served with avocado-ranch. (915 cal) SR 50

TO SHAREAPPETIZERS

للمشاركةمـقـبـالت

 TRIPLE DIPPER™                                  
Choose any three, Served with dipping sauces. 

(1335/2340 cal) SR 67

 تريبل ديبر
إختر أي ثالثة، تقدم مع صلصات الغمس. 

(1335/2340 سعرة حرارية( 67 ريال

قطع الدجاج المقرمش
األجنحة الشهيرة

ساوث ويست ايجرول
تكساس شيز بوبرز

قطع الدجاج المقرمش بالتشيبوتلي والعسل
حلقات بصل بانكو الحارة

Contains  / May Contain  

Contains   / May Contain  

يحتوي  / قد يحتوي 

يحتوي  / قد يحتوي 

سكليت كيسو  
صلصة اللحم المفروم الحارة والجبن، تقدم على طاسة ساخنة مع خبز التوستادا 

المكسيكي. (1590 سعرة حرارية( 35 ريال

شيبس و صلصة .. اعادة تعبأة مجانية  
رقائق التوستادا المحضرة طازجا يوميا اطلب المزيد اآلن  مع صلصة طازجة. (920 سعرة حرارية( 

23 ريال

SKILLET QUESO 
Your chip’s favorite dip for over 25 years! Original with beef. Served 

with chips & salsa. (1590 cal) SR 35  

CHIPS & SALSA 
Extra-thin corn tostada chips made fresh daily. Go ahead & ask for 

more now. (920 cal) SR 23  

تكساس تشيز فرايز
الجبنة المبشورة، البيكون البقري، الهاالبينو والبصل األخضر. ُتقدم مع صلصة الرانش 

المحضرة على الطريقة المنزلية. )1900 سعرة حرارية( 46 ريال

TEXAS CHEESE FRIES 
Shredded cheese, bacon, jalapeños & green onions. 

Served with house-made ranch. (1900 cal) SR 46

Contains  / May Contain   يحتوي  / قد يحتوي

مالحظة : قبل اعطاء طلبك ، يرجى إبالغ مقدم الطعام او المدير إذا كان هناك شخص 
منكم لديه حساسية من األغذية. ألن أساليب تحضير الطعام الروتينية ، كأنواع زيوت القلي 

المعتادة، قد تسمح لمختلف انواع االطعمة باالختالط ببعضها. نحن ال نضمن ان يكون اي 
صنف غذائي مقدم خالي تماما من مسببات الحساسية.

NOTICE: BEFORE PLACING YOUR ORDERS, PLEASE INFORM YOUR SERVER 
OR MANAGER IF A PERSON IN YOUR PARTY HAS A FOOD ALLERGY. 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.

Contains   / May Contain  

Contains   / May Contain  

Contains   / May Contain  

يحتوي  / قد يحتوي 

يحتوي  / قد يحتوي  

يحتوي  / قد يحتوي 

Contains  / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي 

Chicken Crispers®

Signature Wings®

Southwestern Eggrolls

Texas Cheese Poppers

Honey-Chipotle Chicken Crispers®
Spiced Panko Onion Rings

 حلقات بصل بانكو الحارة 
 حلقات البصل المقرمشة مع بهارات الفلفل الحار

تقدم مع صلصة الرانش. (820 سعرة حرارية( 35 ريال 

 SPICED PANKO ONION RINGS  
Crispy onion rings dusted with chili spices. 

Served with house-made ranch. (820 cal) SR 35
Contains   / May Contain   يحتوي  / قد يحتوي

3X THE FUNالمتعة 3 مرات
اختر 3 - أي 3!



أجنحة الدجاج الـــخـــــاصــــــــة! 

CREAMY JALAPEÑO 
Spicy with hints of smoky 

citrus & cilantro. (1340/1350 cal)

HONEY-CHIPOTLE 
A bit of heat with a bit of 

sweet. (1340/1350 cal)

BUFFALO 
Our classic Buffalo sauce. 
(1340/1350 cal)

أجنحة الدجاج خاصتنا والمتبلة بصلصة من اختياركم تقدم مع اعواد 
الكرفس الطازج والصلصة الخاصة.

ية( 48 ريال   )بدون عظم( )970 سعرة حرار
ية( 48 ريال تقليدية  )بالعظم( )950 سعرة حرار

كريمي هاالبينو
ية( )1340/1350 سعرة حرار

التشيبتولي بالعسل
ية( )1340/1350 سعرة حرار

بوفالو
ية( )1340/1350 سعرة حرار

 SPICE PANKO ONION RINGS CLASSIC NACHOS 

TABLESIDE GUACAMOLE, FRESHLY PREPARED 
AT YOUR TABLE, JUST THE WAY YOU LIKE IT.

 حلقات بصل بانكو الحارة

طبق الجاواكامولي، يحضر مباشرة على 
طاولتكم وبالطريقة التي تحبونها.

بونليس التشيبوتلي 
بالعسل ونجز

كالسيك ناتشوز 

Contains  / May Contain     يحتوي  / قد يحتوي

كالسيك ناتشوز  
خليط من األجبان، الفاصوليا السوداء، الهالبينو، سكيليت كيسيو، ُتقدم مع البيكو 

والكريمة الحامضة.  (1115/1622 سعرة حرارية) 43 ريال
+ لحم أو دجاج   16 ريال  + جواكامولي  6 ريال

CLASSIC NACHOS 
Shredded cheese, black beans, jalapeños, Skillet Queso. 
Served with pico & sour cream. (1115/1622 cal) SR 43  

+ chicken or beef  SR 16    + guacamole SR 6

Hand-tossed in choice of sauce, served with celery & dipping sauce.
BONELESS )970 CAL) SR 48 or  BONE-IN )950 CAL) SR 48

  Contains   / May Containيحتوي  / قد يحتوي 

CHOOSE YOUR SAUCE إختر الصلصة الخاصة بك

BONELESS HONEY-
CHIPOTLE WINGS

SIGNATURE  WINGS!



السلطة

طبق جانبي سلطة المطعم      
ية( 28 ريال مزيج من الخضار الموسمية مع اختياركم من الصلصات. )335 سعرة حرار

طبق جانبي سلطة سيزر      
ية( 28 ريال خس، جبن بارميزان وصلصة سيزار. )340 سعرة حرار

HOUSE SIDE SALAD 
Garden salad mixed with your choice of dressing. (335 cal) SR 28

CAESAR SIDE SALAD 
Romaine, Parmesan & Caesar dressing. (340 cal) SR 28

QUESADILLA EXPLOSION SALAD 
كاسادياز اكسبلوجن

BONELESS BUFFALO CHICKEN SALAD 
سلطة الدجاج بوفالو  ) بدون عظم (    

= Favorite المفضلة

 SANTA FE CRISPERS SALAD
سلطة سانتافيه المقرمشة

Contains   / May Contain 

Contains  / May Contain 

Contains   / May Contain 

Contains   / May Contain 

Contains   / May Contain 

Contains   / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي  

يحتوي  / قد يحتوي  

يحتوي  / قد يحتوي  

يحتوي  / قد يحتوي  

يحتوي  / قد يحتوي  

يحتوي  / قد يحتوي  

سلطة ساوث وست سيزر بالدجاج      
الدجاج المشوي مع الطماطم والكيسو فريسكو وشرائح التورتيال وصلصة السيزر 

ية( 54 ريال المميزة. )905 سعرة حرار

SOUTHWEST CHICKEN CAESAR SALAD 
Grilled chicken, tomatoes, queso fresco, tortilla strips with 

Caesar dressing. (905 cal) SR 54

SALADS
 كاساديا إكسبلوجن    

شرائح من صدر الدجاج المتبل المشوي مع خليط الذرة، الجبن، سيالنترو، مكعبات 
طماطم وشرائح التورتيا المقرمشة. وكاسادياز ويدجز بالجبنة تقدم مع صلصة 

ية(  54 ريال البالساميك الحامض. )1290 سعرة حرار

 QUESADILLA EXPLOSION SALAD 
Grilled chicken, cheese, tomatoes, corn & black bean salsa & tortilla 

strips with citrus-balsamic. Then, BOOM, topped with our cheese 

quesadillas. (1290 cal) SR 54

سلطة الدجاج بوفالو ) بدون عظم (    
صدر الدجاج المقرمش مع البيكون البقري المدخن، جبنة بلو تشيز، رقائق التورتيا، بيكو 

ية( 54 ريال دي جايو وصلصة الرانش. )840 سعرة حرار

 سلطة سانتافيه المقرمشة     
قطع الدجاج األكثر قرمشة, بيكو، افوكادو، سيالنترو، شرائح تورتيلال، رانش والقليل من 

ية( 54 ريال صوص سانتافيه الحار مع الدجاج المشوي بالفلفل. )985/1040 سعرة حرار

مع الدجاج المشوي المتبل. 54 ريال

BONELESS BUFFALO CHICKEN SALAD 
Hand-breaded crispy chicken tossed in spicy Buffalo sauce, bacon, bleu cheese 

crumbles, pico & tortilla strips with house-made ranch. (840 cal) SR 54

SANTA FE CRISPERS SALAD 
Crispy Chicken Crispers®, pico, avocado, cilantro, tortilla strips, house-

made ranch & a drizzle of spicy Santa Fe sauce. (985/1040 cal) SR 54   

 
With grilled chile-rubbed chicken. SR 54



الساندويتشات و الحساء

 CHICKEN ENCHILADA SOUP 
With tortilla strips & shredded cheese.  

(440 cal) SR 30

SOUP OF THE DAY 
Ask your server for today’s selection. 

(100/370 cal) SR 28

 حساء اإلنشالدا بالدجاج
ية( مغطى برقائق التورتيا بالجبنة. )440 سعرة حرار

 30 ريال 

حساء اليوم
ية( 28 ريال إسأل المضيف )100/370 سعرة حرار

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

ية( 28 ريال بالجبنة. )790 سعرة حرار

TERLINGUA CHILI 
Where it all began. A hearty blend of ground 
beef, onions and signature spices slow- 
simmered in tomato sauce. Topped with 
cheese & tortilla strips. (790 cal)SR 28  

CHICKEN ENCHILADA SOUP

 CHICKY CHICKY BLEU SANDWICH BUFFALO CHICKEN RANCH SANDWICH

حساء اإلنشالدا بالدجاج

ساندويتش الدجاج بوفالو مع الرانش ساندويش شيكي شيكي بلو

Contains  / May Contain 

Contains  / May Contain 

Contains  / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي  

يحتوي  / قد يحتوي  

يحتوي  / قد يحتوي 

مالحظة : قبل اعطاء طلبك ، يرجى إبالغ مقدم الطعام او المدير إذا كان هناك شخص 
منكم لديه حساسية من األغذية. ألن أساليب تحضير الطعام الروتينية ، كأنواع زيوت القلي 

المعتادة، قد تسمح لمختلف انواع االطعمة باالختالط ببعضها. نحن ال نضمن ان يكون اي 
صنف غذائي مقدم خالي تماما من مسببات الحساسية.

NOTICE: BEFORE PLACING YOUR ORDERS, PLEASE INFORM YOUR SERVER 
OR MANAGER IF A PERSON IN YOUR PARTY HAS A FOOD ALLERGY. 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.

Contains  / May Contain 

Contains  / May Contain 

Contains  / May Contain 

Contains  / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي 

يحتوي  / قد يحتوي 

يحتوي  / قد يحتوي 

يحتوي  / قد يحتوي 

SANDWICHES & SOUPS

BUFFALO CHICKEN RANCH SANDWICH 
Crispy chicken with spicy Buffalo sauce, tomato, lettuce & house-

made ranch on a brioche bun. This cool chick can bring the heat! 

Served with fries. (1235 cal)  SR 53

 CHICKY CHICKY BLEU SANDWICH 
Hand-breaded crispy chicken, lettuce, tomato, red onion, avocado, 

bacon, bleu cheese crumbles, bleu cheese dressing on a brioche bun. 

Served with fries. (1353 cal) SR 54

 BACON AVOCADO GRILLED CHICKEN SANDWICH 
Grilled chicken, bacon, Swiss, avocado, sautéed onions, lettuce, tomato, 

cilantro-pesto mayo on a toasted buttery roll. (1353 cal) SR 56

CAJUN CHICKEN SANDWICH 
Spicy, Cajun-style grilled chicken breast topped with jalapeño 

Jack cheese, lettuce, freshly sliced tomato, pickles, chipotle-ranch 

dressing & onion rings. Served with fries. (1480 cal) SR 53

ساندويتش الدجاج بوفالو مع الرانش
صدر الدجاج المقرمش يقدم مع صلصة البوفالو الحارة، وصلصة الرانش المحضرة 

منزليا مع الخس والطماطم على قطعة الخبز المحمصة الساخنة. تقدم مع 
ية( 53 ريال البطاطس المقلية. (1235 سعرة حرار

 ساندويش شيكي شيكي بلو
دجاج مقرمش محضر يدويا خس طماطم بصل احمر افوكادو لحم مقدد قطع بلوتشيز 

ية( 54 ريال صوص بلوتشيز. تقدم مع البطاطس المقلية. (1353 سعرة حرار

 ساندويش دجاج بيكون افوكادو
 دجاج مشوي, بيكون, جبن سويسري, افوكادو, بصل سوتيه, خس , طماطم 

ية( 56 ريال و سيالنترو بيستو مايونيز على رول محمص بالزبدة. (1353 سعرة حرار

ساندويتش الدجاج  كايجن  
صدر الدجاج المشوي الحار مع جبنة الهالبينو جاك، الخس، الطماطم، الخيار المخلل، 

حلقات البصل المقلي وصلصة تشيبوتل - رانش الحارة على قطعة الخبز المحمصة 
ية( 53 ريال الساخنة. تقدم مع البطاطس المقلية. (1480 سعرة حرار



BIG MOUTH
BURGERS
MADE WITH HALF POUND PATTIES
HAND-CRAFTED FRESH TO ORDER
SMASHED TO LOCK IN FLAVOR ON A TOASTED BRIOCHE BUN

SERVED WITH FRIES

برجربيج ماوث
قطعة البرجر بوزن ٢/١ باوند، محضرة طازجة عند 
الطلب، شهية ومليئة بالنكهة على خبز البريوش

تقدم مع البطاطس المقلية 

 ULTIMATE BACON BURGER*

 برجر ألتميت بيكون



BIG MOUTH BURGER BITES* 

Bite-sized at its best! 4 mini burgers with 

bacon, American cheese, sautéed onions & 

house-made ranch. (1370 cal)  SR 62

CHILI’S CHILI BURGER* 
Our 1975 Original Chili, shredded & American 

cheese, sautéed onions & tortilla strips.   
(1650 cal) SR 62

ALEX’S SANTA FE BURGER* 
Our own Chef Alex crafted this beauty. 

Avocado, pepper Jack, red onion, roasted 

jalapeños, tomato, pickles, cilantro & spicy 

Santa Fe sauce. (2260 cal) SR 62

THE BOSS BURGER* 

The burger all others burgers report to. 

Smoked brisket, rib meat, jalapeño-cheddar 

smoked sausage, bacon, cheddar, lettuce, 

tomato, house BBQ & house-made ranch. 
We. Dare. You. (2185cal) SR 87

بيج ماوث برجر بايتس  
4 قطع من سندوتشات البرجر الصغيرة تقدم مع البيكون 

يكية، البصل المشوي وصلصة  البقري المدخن، الجبنة األمر
الرانش على قطع الخبز الصغيرة والمحمصة الساخنة. 

ية( 62 ريال (1370 سعرة حرار

برجر الشيلي من شيليز 
الشيلي المميز لدينا منذ 1975 جبن امريكي و مبشور بصل 

ية( 62  ريال سوتيه و شرائح التورتيلال. (1650 سعرة حرار

برجر »أليكس« سانتافيه
شيفنا »أليكس« صنع هذه التحفة افوكادو فلفل جبن 

جاك بصل احمر هالبينو مشوي طماطم مخلل سيالنترو و 
ية( 62 ريال صوص سانتافيه الحار. (2260 سعرة حرار

بوس برجر
البرجر الذي يتبعه باقي انواع البرجر  بريسكت مدخن لحم ضلع 

نقانق مدخنة بجبن هالبينو بيكون جبن شيدر خس طماطم 
صوص باربكيو رانش .. نتحداك! (2185 سعرة حرارية( 87 ريال

MUSHROOM SWISS BURGER*  
There’s so mush-room in our hearts for this 

one! Sautéed onions, mushrooms, Swiss, 

lettuce, tomato & garlic aioli. (1550 cal)  SR 62

برجر الفطر بالجبن السويسري 
لدينا عشق كبير لها بصل سوتيه فطر جبن سويسري خس 

ية( 62 ريال طماطم و أيولي الثوم. (1550 سعرة حرار

* NOTICE: MAY BE COOKED TO ORDER. CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED MEATS, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH OR EGGS MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE ILLNESS, ESPECIALLY IF YOU HAVE CERTAIN MEDICAL CONDITIONS. APPROXIMATE PRE-COOKED WEIGHTS. ACTUAL WEIGHT MAY VARY.

BEEF UP YOUR BURGER HAND
CRAFTED 

FRESH
TO ORDER

SPECIALTY CLASSICPREMIUM
مخصوص الفاخرة التقليدية

أضف المزيد من النكهة لطبقك
(add SR 11 each) 

11 ريال
•  FRIED EGG (70 cal)
•   APPLEWOOD SMOKED BACON (130 cal)

•   ORIGINAL CHILI (125cal)

•   AVOCADO SLICES (240 cal)

بيضة مقلية )70 سعرة حرارية(
البيكون البقري المدخن )130 سعرة حرارية(

شيلي صوص )125 سعرة حرارية(
شرائح األفوكادو )240 سعرة حرارية(

* مالحظة: تطبخ حسب الطلب لكن نحيطم علما بان االكثار من استهالك اللحوم غير المطبوخة لدرجة االستواء المأكوالت البحرية و البيض قد تسبب بعض االمراض المرتبطة بالتغذية خصوصا اذا كنتم تعانون من بعض االمراض

Contains   / May Contain 

Contains   / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي  

يحتوي  / قد يحتوي  

يحتوي   / قد يحتوي  

يحتوي  / قد يحتوي  

THE BOSS BURGER* 
MUSHROOM SWISS BURGER* CHILI’S CHILI BURGER* 

برجر الفطر بالجبن السويسري بوس برجر* برجر الشيلي من شيليز

محضر يدويا 
طازج

حسب الطلب

Contains   / May Contain 

Contains   / May Contain 

Contains  / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي 

OLDTIMER® WITH CHEESE* 
The original. You can’t top burger perfection - 

unless it’s with cheese. Cheddar, pickles, lettuce, 

tomato, red onion, mustard. (1590 cal) SR 57

أولدتايمر بالجبن
التقليدي بدون اضافات اال اذا كانت بالجبن شيدر مخلل خس 

طماطم بصل احمر خردل. (1590 سعرة حرارية( 57 ريال

Contains  / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي 

 SWEET BACON AVOCADO BURGER*
It’s sweet on the eyes, & on the palate. Honey-
chipotle aioli, pickles, sautéed onions, cheddar 
cheese, sweet agave bacon & crunchy avocado. 
(2115 cal)  SR 65

 سويت بيكون افوكادو برغر 
انها حلوة للنظر و على الطبق ايضا, تشيبوتلي بالعسل 

ايولي, مخلل, بصل سوتيه, جبنة شيدر, بيكون صبار حلو, 
ية(65 ريال افوكادو مقرمشة. (2115 سعرة حرار

Contains   / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي  

 GREG’S BLEU CHEESE BURGER* 
Creamy bleu cheese dressing, sautéed onions, 

bleu cheese crumbles, tomato, bacon & crispy 

onions. (1450 cal) SR 65

 ULTIMATE BACON BURGER* 
Double bacon, cheddar, pickles, lettuce, red 

onion, tomato, jalapeño aioli, spicy Buffalo 

sauce, honey-chipotle sauce. (1450 cal) SR 62

 غريغز بلوتشيز برغر
عمل آخر ال نظير له من الشيف غريغ، صوص كريمي 

بلوتشيز، بصل سوتيه، قطع بلوتشيز، طماطم، بيكون 
ية( 65 ريال وبصل مقرمش. (1450 سعرة حرار

 برجر التيميت بيكون
بيكون مضاعف, جبنة الشيدر, مخلل خس بصل احمر 

طماطم هالبينو ايولي صوص بوفالو الحتر و صوص 
ية( 62 ريال هوني شيبوتل. (1450 سعرة حرار

Contains   / May Contain 
Contains   / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي  
يحتوي  / قد يحتوي  

SOUTHERN SMOKEHOUSE BURGER* 
This burger is sure to bring the house down. 
Bacon, cheddar, pickles, Awesome Blossom 
Petals, lettuce, tomato, garlic aioli. Served with 
a side of original BBQ sauce. (1765 cal) SR 65

برجر ساوثيرن المدخن
يقدم مع جبنة الشيدر، البيكون البقري المدخن، 

حلقات البصل المقرمشة، الخس الطازج، الطماطم، 
وصلصة شيليز المميزة على قطعة خبز البطاطس 
ية( 65 ريال المحمصة الساخنة. (1765 سعرة حرار

Contains   / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي  



FAJITA TRIO WITH STEAK, 
SHRIMP & CHICKEN

GRAB A WARM TORTILLA & FOLLOW THESE STEPS:

FAJITAS

الفاهيتا الغنية بالنكهة 

FILL IT 
Stuff your tortilla  

with sizzling 

meats, shrimp 

or veggies.1 إمألها
قم بتعبئة 

التورتيال باللحم، 
الروبيان 

أوالخضار. 2 SAUCE IT 
Layer on flavor  
with fresh salsa 

& pico de gallo.

أضف الصلصة
أضف الصلصة و 
أضف البيكو دي 

جايو. 3TOP IT 
Finish it off with 
your favorite 
toppings like 
cheese & 
guacamole.

زّينها
أضف عليها الجبن 

و الجواكامولي 
يد من  للمز

الطعم.

اإلطالق: على  فاهيتا  ألفضل  التالية  التعليمات  إتبع 

الفاهيتا الثالثية مع الستيك، 
الجمبري والدجاج

SIZZLING 



جواكمولي،  مع  تقدم  بصل.  و  حلو  اخضر  فلفل  سيالنترو،  شيبوتلي،  زبدة  مع  الطاولة  الى  طشيشها  صوت  تسمع 
تورتيال. خبز  و  مبشور  جبن  صلصة،  بيكو،  حامضة،  كريمة 

LOAD UP YOUR FAJITAS WITH WHITE QUESO & PICO +SR 11 إجعلها غنية بإضافة الكيسو البيضاء والبيكو دي جايو 10 ريال

VEGGIES (1470 cal) SR 70 الفاصوليا السوداء والخضار )ال يمكن دمجها( )1470 سعرة حرارية( 70 ريال

الفاهيتا التقليدية 

SPECIALTY FAJITAS الفاهيتا المخصوصة

COMBINE ANY 2 (1385/1770 cal) SR 96

 COMBINE ANY 3 (1650 cal)  SR 98 

قم بدمج أي نوعين )1385/1770 سعرة حرارية(  96 ريال

 قم بدمج 3 أنواع )1650 سعرة حرارية(  98 ريال

Chicken  SR 94  • Beef SR 97  • Combo SR 98

MUSHROOM JACK CHICKEN FAJITAS 
Grilled chicken, sautéed mushrooms, crumbled bacon 

& mixed cheese. (1710/2325 cal) 

CRISPY CHICKEN FAJITAS 
Crispy Chicken Crispers®, peppers & onions, served with 

sweet & smoky crema sauce, pico de gallo, guacamole, 

mixed cheese & green onions. (1350 cal)  SR 87  

فاهيتا مشروم جاك دجاج
شرائح صدور الدجاج المشوي والمغطاة بالفطر الطازج والمطهو على البخار 

وبيكون بقري مدخن باالضافة الى خليط األجبان. )1710/2325 سعرة حرارية(

فاهيتا الدجاج المقرمش
دجاج كريسبر المقرمش فلفل و بصل تقدم مع صوص كريمة حلو و مدخن بيكو 

ية( 87 ريال دي جايو جواكامولي خليط جبن وبصل اخضر. )1350 سعرة حرار

دجاج 94 ريال  • لحم بقري 97 ريال  • كومبو 98 ريال

 BACON-WRAPPED SHRIMP FAJITAS 
Bacon-wrapped shrimp in a sizzling skillet with bell peppers 
& onions & topped with melted chipotle butter, cilantro & lime.  
(1594 cal) SR 98

 PULLED BEEF FAJITA 
Smoked, pulled beef with grilled pineapple served on a sizzling 

skillet of bell peppers & onions and topped with Aji Amarillo 

sauce and lime.  

Served with rice & black beans.(1594 cal) SR 97

 فاهيتا جمبري بيكون رابد 
جمبري بيكون رابد في سكيليت مع فلفل اخضر و بصل و زبدة تشيبوتيلي الذائبة،  

ية( 98 ريال سيالنترو و لومي. )1594 سعرة حرار

 بولد بيف فاهيتا 
لحم بقري مدخن مع اناناس مشوي, بصل اخضر على سكيليت ساخنة مع 

يلو والاليم.  الفلفل االخضر الحلو والبصل, مغطى بصوص آلجي امار

ية( 97 ريال  يقدم مع االرز والفاصوليا السوداء (1594 سعرة حرار

دجاج )1460 سعرة حرارية(  87 ريال
لحم )2075 سعرة حرارية(    95 ريال
جمبري )1310 سعرة حرارية(  98 ريال

CHICKEN  (1460 cal)  SR 87

STEAK (2075 cal)  SR 95

SHRIMP (1310 cal)   SR 98

مالحظة : قبل اعطاء طلبك ، يرجى إبالغ مقدم الطعام او المدير إذا كان هناك شخص 
منكم لديه حساسية من األغذية. ألن أساليب تحضير الطعام الروتينية ، كأنواع زيوت القلي 

المعتادة، قد تسمح لمختلف انواع االطعمة باالختالط ببعضها. نحن ال نضمن ان يكون اي 
صنف غذائي مقدم خالي تماما من مسببات الحساسية.

NOTICE: BEFORE PLACING YOUR ORDERS, PLEASE INFORM YOUR SERVER 
OR MANAGER IF A PERSON IN YOUR PARTY HAS A FOOD ALLERGY. 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.

 BACON-WRAPPED SHRIMP FAJITAS
 جمبري بيكون رابد

MUSHROOM JACK CHICKEN FAJITAS 
فاهيتا مشروم جاك دجاج

CLASSIC FAJITAS

  Contains 

  Contains 

  Contains 

  Contains 

Contains  / May Contain 

يحتوي   

يحتوي   

يحتوي  

يحتوي    

يحتوي  / قد يحتوي  

FAJITAS SERVED SIZZLING WITH CHIPOTLE BUTTER, FRESH CILANTRO AND GRILLED BELL PEPPERS & ONIONS. 
SERVED WITH RICE, BLACK BEANS & FLOUR TORTILLAS. SUBSTITUTE FLOUR WITH CORN TORTILLAS. SOUR CREAM, HOUSE-
MADE PICO, SALSA & SHREDDED CHEESE INCLUDED ON THE SIDE. GUACAMOLE SERVED UPON REQUEST.



SAUCIER
STEAKS

ســـتـيــك
 كله طعم

الجانبية السلطة  مع  دائما  الستيك  لكم  نقدم  بالنكهة،  غنية  و  اعتيادية  غير  قطع 

CHUCK THE ORDINARY. SIZZLE IN DELIGHT. OUR  STEAKS ARE ALWAYS 
SERVED WITH A SIDE SALAD.

NEW WAYS TO PLUS UP ANY STEAK  
ANY WAY YOU LIKE مبتكرة للمزيد من طرق جديدة

النكهة و كما تحب

LET’S GET 
SAUCY

لنجعلها

غنية بالصلصة
OK – MAKE IT 

BUTTERY
لنجعلها

غنية بالزبدة
NOW TOP IT OFF 

RIGHT!
لنضع إضافة 

فوقها

صلصة الفطر )60 سعرة حرارية( 12 ريال

صلصة ريدمولي شيليز )75 سعرة حرارية( 6 ريال

صلصة هوالندايس )165 سعرة حرارية( 6 ريال

MUSHROOM SAUCE (60 cal) SR 12

CHILI’S RED MOLE SAUCE (75 cal) SR 6

HOLLANDAISE SAUCE (165 cal) SR 6

زبدة الثوم المحمص ) 300سعرة حرارية( 6 ريال

زبدة سكاليون اليم المشوي ) 350سعرة حرارية( 6 ريال

زبدة البصل باربيكيو ) 350سعرة حرارية( 6 ريال

ROASTED GARLIC BUTTER (300 cal) SR 6

CHARRED SCALLION LIME BUTTER
 (350 cal) SR 6

BBQ ONION BUTTER (350 cal) SR 6

الروبيان )111 سعرة حرارية( 23 ريال

هاالبينو مقرمش )120 سعرة حرارية( 18 ريال

بصل مقرمش« )125 سعرة حرارية( 18 ريال

مشروم )130 سعرة حرارية( 18 ريال

SHRIMP (111 cal) SR 23

CRISPY JALAPEÑOS (120 cal) SR 18

CRISPY ONIONS (125 cal) SR 18

MUSHROOMS (130 cal) SR 18

* NOTICE: MAY BE COOKED TO ORDER. CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED MEATS, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH OR EGGS MAY INCREASE YOUR RISK 
OF FOODBORNE ILLNESS, ESPECIALLY IF YOU HAVE CERTAIN MEDICAL CONDITIONS. APPROXIMATE PRE-COOKED WEIGHTS. ACTUAL WEIGHT MAY VARY.

ية و البيض قد تسبب بعض االمراض المرتبطة  * مالحظة: تطبخ حسب الطلب لكن نحيطم علما بان االكثار من استهالك اللحوم غير المطبوخة لدرجة االستواء المأكوالت البحر
بالتغذية خصوصا اذا كنتم تعانون من بعض االمراض.

مالحظة : قبل اعطاء طلبك ، يرجى إبالغ مقدم الطعام او المدير إذا كان هناك شخص منكم 
لديه حساسية من األغذية. ألن أساليب تحضير الطعام الروتينية، كأنواع زيوت القلي المعتادة، 

قد تسمح لمختلف انواع االطعمة باالختالط ببعضها. نحن ال نضمن ان يكون اي صنف 
غذائي مقدم خالي تماما من مسببات الحساسية.

NOTICE: BEFORE PLACING YOUR ORDERS, PLEASE INFORM YOUR SERVER 
OR MANAGER IF A PERSON IN YOUR PARTY HAS A FOOD ALLERGY. 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.

CLASSIC RIBEYE
كالسيك ريب آي

 Contains  يحتوي 



SPECIALTY CLASSICPREMIUM
مخصوص الفاخرة التقليدية

TEXAS TRIO* 

Made up with three proteins that come with 
their own great sides: honey chipotle salmon 
on top of pickled red onion slaw, BBQ ribs on 
top of garlic mashed potatoes & BBQ rubbed 
chicken on top of black bean & corn salsa. 
(1525 cal) SR 153

ثالثية تكساس   
السالمون المشوي مع صلصة التشيبوتلي بالعسل 

ريش البقر المدخنة المشوية والمغطاة بصلصة الباربيكيو 
فوق البطاطس المهروسة الدجاج المشوي والمغطى 

بصلصة الباربيكيو والثوم مع الذرة والفاصوليا السوداء 
ية(  153 ريال مع الكيسو فريسكو. )1525 سعرة حرار

SALSA ROASTED CHURRASCO 
 224 gm. salsa roasted skirt steak, 

caramelized onions, cheesy mashed 

potatoes, tomato ranch, citrus sauce & 

crispy onions. (1595 cal) SR 107

تشوراسكو   
قطع لحم مشوي بالصلصة 224 جرام  بصل كراميل بطاطس 

مهروسة بالجبن طماطم - رانش صوص حمضيات وبصل 
مقرمش. )1595 سعرة حرارية( 107 ريال

GRILLED BEEF TENDERLOIN  

224 gm. filet with our own special 
seasonings & topped with garlic butter. 
Served with steamed vegetables & loaded 
mashed potatoes. (990 cal) SR 142

ستيك بقري تندرليون 
فيليه ستيك  بوزن 224 جرام متبل بتتبيلة خاصة ومشوي، 

مغطى بزبدة الثوم. ُيقدم مع الخضراوات المطهوة على 
البخار والبطاطس المهروسة. (990 سعرة حرارية( 142 ريال

TRIPLET FILETS*

Three 113 gm. filets on cheesy roasted 

jalapeño potatoes, roasted vegetables & 

charred peppers & onions, topped with Chili’s 

red mole sauce, roasted tomatillo hollandaise & 

red chili butter. Top it off with fried shrimp.

(2100 cal) SR 164

الفيليه الثالثي   
ثالث قطع فيليه 113 جرام للواحدة على بطاطس بهالبينو 

مشوي بالجبن خضار مشوية فلفل و بصل مشوي 
يقدم مع صوص المولي االحمر الخاص من شيليز و 

توماتيلي هوالنديز يعلوها المشروم والروبيان المقلي. 
(2100 سعرة حرارية( 164 ريال

 هوني تشيبوتلي تي بون   
تي بون ستيك 22 اونص مع بطاطة مهروسة بجبن 

شيدر سكاليون و فلفل احمر مشوي مغطاة بصوص 
ية(  204 ريال شيبوتلي العسل الحار. (1715 سعرة حرار

 HONEY CHIPOTLE SMOKED 
T-BONE
623 gm. T-bone steak with scallion-

cheddar mashed potatoes & roasted red 

pepper relish. Topped with spicy honey-

chipotle sauce. (1715 cal) SR 204

SIRLOIN WITH GRILLED AVOCADO*                                                                          
224 gm. Seasoned & topped with spicy citrus-
chile sauce, grilled avocado slices, cilantro, 
pico. Served with steamed vegetables. (885 cal) 

SR 109

أفوكادو سيرلوين   
سيرليون 224 جرام تعلوها صلصة سيترس شلي الحارة 
مع شرائح األفوكادو المشوية، الطماطم المطبوخة 

بالثوم وسيالنترو مقطع ويقدم مع سلطة الفريسكو. 
ية( 109 ريال (885 سعرة حرار

CHILI’S CLASSIC SIRLOIN*                   

224 gm. beef sirloin seasoned & topped with 
garlic butter. Served with loaded mashed potatoes 
& steamed vegetables. (1045 cal) SR 107

سيرليون شيليز كالسيك    
سيرليون 224 جرام المتبلة مع زبدة بالثوم، تقدم مع 
البطاطس المهروسة لوديد و  الخضراوات المطهوة 

ية( 107 ريال على البخار. )1045 سعرة حرار

CLASSIC RIBEYE*
340 gm. marbled, thick-cut steak topped with 
garlic butter. Served with loaded mashed potatoes 
& steamed vegetables. (1485 cal) SR 134  

كالسيك ريب اي  
قطعة ستيك سميكة 340 جرام مغطاة بالزبدة والثوم و 

األعشاب.  تقدم مع البطاطس المهروسة لوديد و الخضراوات 
المطهوة على البخار. )1485 سعرة حرارية(  134 ريال  

TEXAS TRIO
ثالثية تكساس

= Favorite المفضلة

TRIPLET FILETS*
 الفيليه الثالثي

Contains  / May Contain Contains  / May Contain 

Contains  / May Contain 

Contains 

Contains 

Contains 

Contains  / May Contain 

Contains  / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي  

يحتوي  / قد يحتوي  

يحتوي  / قد يحتوي  

يحتوي  / قد يحتوي 

يحتوي 

يحتوي 

يحتوي 

يحتوي  / قد يحتوي  



FULL ORDER 
ORIGINAL RIBS

WORLD FAMOUS. FALL-OFF-THE-BONE GOODNESS. 

SMOKED LOW & SLOW IN-HOUSE OVER PECAN WOOD AT 225°

BEEF
RIBS

1 2
CAROLINA MUSTARD 
Sweet & tangy mustard based sauce.

HONEY-CHIPOTLE 
Sweet & spicy sauce.

ORIGINAL 
Chilis’ classic BBQ sauce.

النكهة األصلية
محضر بصلصة الباربيكيو التقليدية  والخاصة بشيليز.

FULL ORDER 
Served with fries & roasted 

street corn. (2350/2650 cal)  

SR 175

طلب كامل
ُيقدم مع البطاطس المقلية والذرة 

ية(  المشوية. )2350/2650 سعرة حرار

 175 ريال

HALF ORDER 
Served with fries & coleslaw. 

(1560/1710 cal ) SR 120

نصف طلب
ُيقدم مع البطاطس المقلية والكولسلو. 

ية( 120 ريال (1560/1710  سعرة حرار

نكهة التشيبوتلي بالعسل
محضر بصلصة التشيبوتلي الحارة والحلوة.

خردل كارولينا
صلصة الخردل الحامضة والحلوة.

CHOOSE YOUR PLATE CHOOSE YOUR SAUCE

إبتكر طبقك المفضل إختر صلصتك المفضلة

وشهية مميزة  ونكهتها  الكامل،  لإلستواء  مطبوخة 

طلب كامل
النكهة األصلية

أضالع اللحم

ريبس

= Favorite المفضلة

كومبو سالمون أنشو
و دجاج متبل بصلصة المارجريتا

COMBO ANCHO SALMON
& MARGARITA GRILLED CHICKEN

 Contains  يحتوي  May Contain  قد يحتوي

Create your own combo! Choose 

any two favorites on one mouth-

watering plate. Served with steamed 

vegetables & loaded mashed potatoes. 

(950/1745cal)  SR 139  

• Half Rack of BBQ Beef Ribs.

• Monterey Chicken®.

• Margarita Grilled Chicken.

• Ancho Salmon.

• Grilled Beef Tenderloin*. (Add SR 22)

• Seared Shrimp.

يبس. • نصف قطعة باربيكيو ر

• دجاج مونتراي.

يتا. • دجاج متبل بصلصة المارجر

• سالمون أنشو.

• ستيك تندرليون بقري )إضافة 22 لاير(

• الروبيان المطهو.

يمكن إختيار أي صنفين من قائمة الكومبو 
الشهية وإبتكار طبقك المفضل. يقدم مع 

خضراوات مطهوة على البخار والبطاطس 
ية(  المهروسة. )950/1745  سعرة حرار

139 ريال

MAKE IT A COMBO
إبتكر طبقك المفضل

 Contains  يحتوي 
 Contains  يحتوي 

 Contains  يحتوي  May Contain  قد يحتوي

 Contains  يحتوي  May Contain  قد يحتوي

 Contains  يحتوي  May Contain  قد يحتوي

 Contains  يحتوي  May Contain  قد يحتوي



قطع الدجاج المقرمش مع 
التشيبوتلي بالعسل

CRISPY HONEY-CHIPOTLE CHICKEN 
CRISPERS®

CRISPERS
HAND-BATTERED محضرة يدويا

كريسبرز

CRISPY CHICKEN CRISPERS® 

قطع الدجاج االكثر قرمشة

100% لحم دجاج أبيض,
ُتقدم مع كوز الذرة والبطاطس المقلية

ORIGINAL CHICKEN CRISPERS® 
Served with honey-mustard. (1325 cal) SR 65

CRISPY HONEY-CHIPOTLE CHICKEN CRISPERS® 
Served with house-made ranch. (1810 cal) SR 65

CRISPY CHICKEN CRISPERS®                                   
Served with choice of honey-mustard, BBQ sauce  
or house-made ranch. (1290 cal) SR 65

قطع الدجاج االكثر قرمشة
ُتقدم مع إختياركم من صلصة الخردل بالعسل، صلصة الباربيكيو أو صلصة الرانش 

ية( 65 ريال المحضرة منزليا. )1290  سعرة حرار

قطع الدجاج المقرمش
ية( 65 ريال تقدم صلصة الخردل بالعسل )1325  سعرة حرار

قطع الدجاج المقرمش مع التشيبوتلي بالعسل 
ية( 65 ريال ُتقدم مع صلصة الرانش المحضرة منزليًا. )1810  سعرة حرار

Contains  / May Contain 

Contains   / May Contain 

Contains  / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي  

يحتوي  / قد يحتوي   

يحتوي  / قد يحتوي   

مالحظة : قبل اعطاء طلبك ، يرجى إبالغ مقدم الطعام او المدير إذا كان هناك شخص منكم 
لديه حساسية من األغذية. ألن أساليب تحضير الطعام الروتينية، كأنواع زيوت القلي المعتادة، 

قد تسمح لمختلف انواع االطعمة باالختالط ببعضها. نحن ال نضمن ان يكون اي صنف 
غذائي مقدم خالي تماما من مسببات الحساسية.

NOTICE: BEFORE PLACING YOUR ORDERS, PLEASE INFORM YOUR SERVER 
OR MANAGER IF A PERSON IN YOUR PARTY HAS A FOOD ALLERGY. 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.

100% WHITE MEAT CHICKEN, 
SERVED WITH CORN ON THE COB & FRIES.



تاكو دجاج رانشيرو
قطع الدجاج المتبلة على طبقة غنية من جبنة الجاك 
يعلوها صلصة الشيميشوري البيكو دي جايو المحضر 

منزليا وقطع االفوكادوالطازح شرائح السيالنترو 
ية( 61 ريال والكيسو فريسكو. )1155  سعرة حرار

بيكون رانتش 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. )1850/2050 سعرة حرارية( 
الدجاج 54 ريال  اللحم 57 ريال

كاساديا سانتافيه
خبز التورتيال مع قطع الدجاج المتبلة صلصة الذرة 

والفاصوليا السوداءالمحضرة منزليا مونتري جاك وصلصة 
السانتافيه الحارة تقدم مع البيكودي جايو المحضر منزليا 

ية( 57 ريال والكريمة الحامضة. )1010 سعرة حرار

RANCHERO CHICKEN TACOS          
3 tacos in flour tortillas with pico, avocado, 

mixed cheese, & jalapeño aioli, cilantro, 

queso fresco. Served with rice & black 

beans. (1155 cal) SR 61

SANTA FE QUESADILLAS
Chicken, corn & black bean salsa, shredded 

cheese, spicy Santa Fe sauce. Served with 

pico, sour cream. (1010 cal)  SR 57

انشالدا الدجاج مع الكريمة الحامضة 
الدجاج المتبل مع الكريمة الحامضة خليط من الجبان 

السيالنترو الذرة وصلصة الفاصوليا السوداء. تقدم مع 
ية( 56 ريال الفاصوليا السوداء واألرز. )1290 سعرة حرار

انشالدا اللحم 
اللحم المتبل مع صلصة االنشو شيلي, الجبنة, السيالنترو, 
ية(  وصلصة الفاصوليا السوداء و الذرة. )1150 سعرة حرار

61 ريال

SOUR CREAM CHICKEN 
ENCHILADAS
Seasoned chicken with melted cheese, sour 

cream sauce, corn & black beans salsa, 

cilantro. Served with rice & black beans.
(1290 cal ) SR 56

BEEF ENCHILADAS
Seasoned beef with ancho-chile sauce, cheese, 

cilantro and corn & black bean salsa. (1150 cal) 

SR 61

MARGARITA CHICKEN BOWL 
Grilled chicken, pico, field greens, rice, corn 
& black bean salsa, avocado, tortilla strips, 
cilantro, margarita sauce. (865/980 cal) SR 65  

Also available with seared shrimp. SR 87

FRESH MEX الخليط الطازج
بيكون رانتش كاساديا 

BACON RANCH QUESADILLASSpicy Shrimp Tacos

تاكو الجمبري الحراق

Contains  / May Contain 

Contains  / May Contain 

   Contains  

   Contains  

Contains  / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي يحتوي  / قد يحتوي  

يحتوي  / قد يحتوي 
يحتوي   

يحتوي   

يحتوي  / قد يحتوي  

Beef Enchiladas

إنشالدا اللحم
Sour Cream Chicken Enchiladas

إنشالدا الدجاج مع الكريمة الحامضة

جمبري التاكوز المشوي والمتبل 
جمبري مشوي ومتبل مع الاليم الحار داخل خبز 

التورتيا، مغطى بسلطة الملفوف الطازجة، البيكو 
دي جايو البيتي وقطع األفوكادو. ُيقدم مع األرز 

ية( 64 ريال والفاصوليا السوداء. (1015  سعرة حرار

SPICY SHRIMP TACOS
3 spicy chile-lime shrimp tacos in flour 
tortillas with pico, avocado, cilantro, coleslaw, 
queso fresco. Served with rice & black beans.

(1015 cal) SR 64

Contains  / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي 

BACON RANCH QUESADILLAS
Chicken or steak, shredded cheese, chile 

spices, bacon, house-made ranch. Served 

with pico, sour cream, ancho-chile ranch. 
(1850/2050 cal) Chicken SR 54   Beef SR 57  

Contains  / May Contain 

طبق خليط دجاج مرغريتا الطازج
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 
يتا.  )865/980  سعرة حرارية( 65 ريال  المرغر
متوفرة أيضًا بالروبيان المشوي. 87 ريال



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

جبنة البارميزان المبشورة، مكعبات الطماطم، وقطع البصل األخضر )1135  سعرة حرارية(

مع الدجاج المشوي. 74 ريال مع الروبيان المطبوخ. 76 ريال

CAJUN PASTA 
Penne in Alfredo sauce topped with chile spices, Parmesan, tomatoes 

& green onions. Voted “Most Popular” by its peers (1135 cal) 

With grilled chicken. SR 74  With seared shrimp. SR 76

باستا بصلصة التشيبوتلي 
باستا مع إختياركم من أنواع اللحوم  بصلصة التشيبوتلي بيستو الحارة والبيكو دي جايو. 

ية( (1020/1400  سعرة حرار

الدجاج 74 ريال  اللحم 74 ريال الروبيان  76 ريال  السالمون  87 ريال

CHIPOTLE PESTO PASTA     
Penne pasta topped with your choice of protein & a spicy chipotle pesto 

sauce, sprinkled with pico de gallo. (1020/1400 cal)

Chicken SR 74   Steak SR 74  Shrimp SR 76  Salmon SR 87

.All Menu Prices are VAT Inclusiveاألسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة. = Favorite المفضلة

باستا إنشالدا الدجاج 
باستا مغطاة بشرائح الدجاج المشوي، الذرة، الفطر الطازج والبصل المتبل بصلصة اإلنشالدا 

وجبنة التشيبوتلي الذائبة، شرائح التورتيا المقرمشة، بيكو دي جايو مغطاة بصلصة سيالنترو 
ية( 74 ريال أيولي. )1265  سعرة حرار

دجاج مارغريتا المشوي
يتا الكالسيكية بطعم الدجاج المشويمع قليل من الحمضيات يقدم مع االرز  مارغر

ية( 72 ريال والفاصوليا السوداء والبيكو دي جالو. )550  سعرة حرار

دجاج مونتراي 
دجاج مشوي مع صلصة الباربيكيو الطماطم الجبنة البصل االخضر وقطع البيكون 

البقري يقدم مع البطاطس المهروسة والخضروات الطازجة المطهوة على 
ية( 75 ريال البخار. )960  سعرة حرار

كونتري فرايد تشيكن
صدر الدجاج المقلي للون الذهبي يقدم مع صلصة الفلفل االسود البطاطس 

ية( 72 ريال المهروسة و كوز الذرة. )1050  سعرة حرار

CHICKEN ENCHILADA PASTA 
Penne pasta with grilled chicken, corn, mushrooms & onions in a rich 

enchilada sauce with chipotle cheese. Topped with tortilla strips, pico 

& cilantro aioli. (1265 cal)  SR 74

MARGARITA GRILLED CHICKEN
Grilled chicken with pico, tortilla strips, rice &  

black beans. (550 cal) SR 72

MONTEREY CHICKEN
Grilled chicken breast topped with BBQ sauce, crispy bacon, cheese, diced 
tomatoes & green onions. Served with mashed potatoes & steamed fresh 

veggies. (960 cal) SR 75

COUNTRY-FRIED CHICKEN
Chicken breast battered & fried till golden brown. Served with black pepper 

gravy, mashed potatoes, sweet corn on the cob. (1050 cal) SR 72

باستا و دجاج

MARGARITA GRILLED CHICKEN
دجاج مارغريتا المشوي

Contains   / May Contain 

Contains   / May Contain 

Contains  / May Contain 

Contains   / May Contain 

Contains    / May Contain 

Contains   / May Contain 

يحتوي   / قد يحتوي   

يحتوي   / قد يحتوي   

يحتوي  / قد يحتوي   

يحتوي   / قد يحتوي   

يحتوي   / قد يحتوي   

يحتوي  / قد يحتوي   

CHICKEN ENCHILADA PASTA
باستا إنشالدا الدجاج  

CAJUN PASTA
باستا الدجاج »كاجون«

PASTAS & CHICKEN



ALL THE FLAVOR FOR 940 CALORIES OR LESS كل النكهة و الطعم الرائع بـ940 سعرة حرارية أو أقل

سيرليون األفوكادو
سيرليون 224 جرام تعلوها صلصة سيترس شلي الحارة مع شرائح األفوكادو المشوية، الطماطم 

ية( 109 ريال المطبوخة بالثوم وسيالنترو مقطع ويقدم مع سلطة الفريسكو. )885 سعرة حرار

سلطة الدجاج المشوي
الدجاج المشوي مع الجبن والطماطم، والفاصوليا السوداء، خليط الذرة مع 

ية( 54 ريال صلصلة العسل و الخل. )450 سعرة حرار

دجاج مارغريتا المشوي
يتا الكالسيكية بطعم الدجاج المشوي مع قليل من الحمضيات يقدم مع االرز  مارغر

ية( 72 ريال والفاصوليا السوداء والبيكو دي جالو. )550 سعرة حرار

إختيار أخف، ساندويتش الدجاج المشوي
صدر دجاج مشوي مع طماطم خس خردل بالعسل بدون دهون على خبز قمح يقدم 

ية( 54 ريال مع بروكولي مطهوة على البخار. )775 سعرة حرار

كاساديا الخضروات
خبز التورتيال المقدم مع السبانخ الطازج خليط األجبان وصلصة الهاالبينو أيولي مع البصل 

ية( 48 ريال المحلى و األفوكادو الطازج. )940 سعرة حرار

أنشو سالمون
»سمك السلمون األطلسي المحمر المكسو بالفلفل، وصلصة حمضيات شيلي الحارة، 

سيالنترو فريسكو كيسو يقدم مع األرز و بروكولي مطهوة على البخار«.
ية( 97 ريال (670 سعرة حرار

SIRLOIN WITH GRILLED AVOCADO   

224 gm. Seasoned & topped with spicy citrus-chile sauce, grilled avocado 

slices, cilantro, pico. Served with steamed vegetables. (885 cal)  SR 109

GRILLED CHICKEN SALAD 

Tomatoes, corn & black bean salsa, shredded cheese with honey-

lime vinaigrette. (450 cal) SR 54

MARGARITA GRILLED CHICKEN 

Grilled chicken breast on a bed of rice and black beans, topped 

with house-made pico and tortilla strips. (550 cal)  SR 72

LIGHTER CHOICE GRILLED CHICKEN SANDWICH 

Grilled chicken breast with tomato, lettuce & non-fat honey-mustard 

dressing. Served with steamed broccoli. (775cal)  SR 54

ANCHO SALMON 
Seared chile-rubbed salmon, spicy citrus-chile sauce, cilantro, queso 

fresco. Served with rice & steamed broccoli.

(670 cal) SR 97

VEGGIE QUESADILLAS 

Spinach, mixed cheese, jalapeño aioli, caramelized onions, 

avocado. (940 cal) SR 48

OUR GOOD SIDES

•  SEASONAL VEGGIES 
•  FRIES
•  SWEET CORN ON THE COB
•  SPICE PANKO ONION RINGS
•  COLESLAW

•  خضروات موسمية
•  بطاطس مقلية

•  الذرة الحلوة على البوليفيين 
•  حلقات بصل بانكو الحارة 

•  كولسلو

األطباق الجانبية المميزة
الشريك المثالي لطبقك الرئيسي  

إختر أيًا منها مقابل )40/575 سعرة حرارية(  18 ريال

  •  LOADED MASHED POTATOES
•  RICE 
•  BLACK BEANS
•  ROASTED STREET CORN

•  البطاطس المهروسة لوديد
•  االرز

•  الفاصوليا السوداء
• الذرة المشوية

ANCHO SALMON
أنشو سالمون

Contains  / May Contain 

Contains   / May Contain 

Contains  / May Contain 

Contains 

Contains  / May Contain 

Contains  / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي 

يحتوي  / قد يحتوي   

يحتوي   / قد يحتوي  

يحتوي     

يحتوي  / قد يحتوي 

يحتوي  / قد يحتوي  

PERFECT PAIRINGS FOR YOUR ENTRÉE

CHOOSE ANY OF THESE FOR (40/575 cal) SR 18

Contains    / May Contain    يحتوي   / قد يحتوي

الـطـعــام
قليل الدسم

LIGHT &
 FRESH



فرايد تشيز كيك  
التشيز كيك الغني مقلي إلى اللون الذهبي تقدم مع صلصة الكراميل ،صلصة الشوكوالتة 

ية( 39 ريال وآيس كريم الفانيال. )1450 سعرة حرار

كوكي شوكوالتة سكيليت  
التشيز كيك الغني مقلي إلى اللون الذهبي تقدم مع صلصة الكراميل ،صلصة الشوكوالتة 

ية( 41 ريال وآيس كريم الفانيال. )1450 سعرة حرار

مولتين كيك بالشوكوالتة  
الشوكوالتة مغطاة بالشوكوالتة الساخنة تقدم مع ايس كريم الفانيال وصلصة الكراميل. 

ية( 45 ريال (1110 سعرة حرار

بارادايس باي  
خليط من قطع الشوكوالتة و جوز الهند تقدم ساخنة مع ايس كريم الفانيال مغطاة 

ية( 41 ريال بالكراميل الشوكوالتة الساخنة والمكسرات. )2250 سعرة حرار

MOLTEN CHOCOLATE CAKE 
Chocolate cake with a molten chocolate center, topped with vanilla ice 

cream in a chocolate shell. (1110 cal) SR 45

FRIED CHEESECAKE
Rich cheesecake, fried golden & served with caramel sauce, chocolate 

sauce & vanilla ice cream. (1450 cal) SR 39

SKILLET CHOCOLATE CHIP COOKIE
Oven-fresh oversized chocolate chip cookie, topped with vanilla ice 

cream, hot fudge. (1450 cal) SR 41

PARADISE PIE 
Chocolate chip, walnut & coconut layered bar. Topped  

with vanilla ice cream, walnuts & drizzled with hot fudge  

& caramel. (2250 cal) SR 41

SWEET STUFF الحــيــاة حـلــوة

PARADISE PIE 
بارادايس باي  

MOLTEN CHOCOLATE CAKE
مولتين كيك بالشوكوالتة  

ية  يتم استخدام 2000 سعرة حرارية في كل  يوم  كنصيحة غذائية عامة ، لكن السعرات الحرار
معرضة للتغير.

مالحظة : قبل اعطاء طلبك ، يرجى إبالغ مقدم الطعام او المدير إذا كان هناك شخص منكم 
لديه حساسية من األغذية. ألن أساليب تحضير الطعام الروتينية ، كأنواع زيوت القلي المعتادة، 

قد تسمح لمختلف انواع االطعمة باالختالط ببعضها. نحن ال نضمن ان يكون اي صنف غذائي 
مقدم خالي تماما من مسببات الحساسية.

مالحظة ربما االصناف المحضرة عند الطلب تتيح استهالك  اللحوم، والدواجن ، والمأكوالت 
يادة مخاطر اإلصابة  ية ، أو الصدفية ، أو البيض نيئا او غير مطهو تماما مما قد يؤدي إلى ز البحر

بامراض منقولة من الطعام ، خاصة إذا كنت تعاني من بعض األعراض الطبية. الوزن قبل الطهي 
يبي. قد يختلف الوزن الفعلي. تقر

2,000 CALORIES PER DAY IS USED FOR GENERAL NUTRITION ADVICE, BUT 
CALORIES NEED VARY.

NOTICE: BEFORE PLACING YOUR ORDERS, PLEASE INFORM YOUR SERVER 
OR MANAGER IF A PERSON IN YOUR PARTY HAS A FOOD ALLERGY.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.

NOTICE: MAY BE COOKED TO ORDER CONSUMING RAW OR UNDER-COOKED 
MEATS, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH OR EGGS MAY INCREASE YOUR RISK 
OF FOOD-BORNE ILLNESS, ESPECIALLY IF YOU HAVE CERTAIN MEDICAL 
CONDITIONS. APPROXIMATE PRE-COOKED WEIGHT. ACTUAL WEIGHT MAY VARY.

Soya and
its products

Milk and its
products

Peanuts and
its products

Nuts and
its products

Mollusca and
its products

Lupinus and
its products

Celery and
its products

If a member of your party has afood allery, please inform your manager/server before ordering 

If you suffer from allergic reactions please note the below icons
Menu items may contain the following allergens.

Seasame and
its products

بخور السمسم الخردل البيض ا�سماك يتيت الكبر يات القشر الحبوب التي تحتوي
على مادة الجلوتين

فول الصويا

إذا كان أحد أعضاء مجموعتك مصاًبا بحساسية في الغذاء، فيرجى إب°غ المدير/مقدم الخدمة قبل الطلب

إذا كنت تعاني من الحساسية ، يرجى م°حظة الرموز أدناه

الكرفسلوبين الترمسالرخوياتالمكسراتالفول السودانيالحليب

Mustard and
its products

Eggs and
its products

Fish and
its products

Sulphur Dioxide
(Sulphites)

Crustaceans
its products Cereals

قد تحتوي أصناف القائمة المواد المثيرة للحساسية التالية

Contains   / May Contain 

   Contains 

Contains  / May Contain 

Contains  / May Contain 

يحتوي  / قد يحتوي   

يحتوي     

يحتوي  / قد يحتوي   

يحتوي  / قد يحتوي   



YOUR CHOICE OF ENTREE, ONE SIDE & A DRINK SR 30

MENUKIDS
إختيارك من أي من األطباق الرئيسية، مع طبق جانبي ومشروب 30 ريال

ENTREESاألطباق الرئيسية ENTREESاألطباق الرئيسية SIDES الجانبية SIDES الجانبية DRINKSالمشروبات DRINKSالمشروبات

كوز ذرة )170 سعرة حرارية(

بطاطس مهروسة )70 سعرة حرارية(

SALAD WITH RANCH (185 CAL)

ORANGES (80 CAL)

سلطة مع الرانش )185 سعرة حرارية(

البرتقال )80 سعرة حرارية(

بطاطس مقلية على الطريقة المنزلية )210 سعرة حرارية(

البروكلي على البخار  )40 سعرة حرارية(

HOMESTYLE FRIES (210 CAL)

CORN ON THE COB (170 CAL)

STEAMED BROCCOLI (40 CAL)

MASHED POTATOES (70 CAL)

عصير برتقال  ) 130 سعرة حرارية(

عصير أناناس  )130 سعرة حرارية(

LEMONADE (70 CAL)

MILK (200 CAL)

ليموناضة  )70 سعرة حرارية(

حليب  )200 سعرة حرارية(

حليب بالشوكوالتة  )310 سعرة حرارية(

عصير تفاح  )200 سعرة حرارية(

CHOCOLATE MILK (310 CAL)

ORANGE JUICE (130 CAL)

APPLE JUICE (200 CAL)

PINEAPPLE JUICE (130 CAL)

كرسبرز المقرمشة )285 سعرة حرارية(

GRILLED CHEESE SANDWICH (325 CAL)

MAC & CHEESE (430 CAL)

ساندوتش الجبن المشوي )325 سعرة حرارية(

مكرونة بالجبن  )325 سعرة حرارية(

تغميسات الدجاج المشوي )325 سعرة حرارية(

 بيتزا الجبن )530 سعرة حرارية(

بايتس برجر بالجبن  )480 سعرة حرارية(

بايتس الدجاج المشوي )300 سعرة حرارية(

GRILLED CHICKEN DIPPERS (325 CAL) 

CHEESE PIZZA (530 CAL)

CRISPY CRISPERS® (285 CAL)

CHEESEBURGER BITES (480 CAL)

GRILLED CHICKEN BITES (300 CAL)

قائمة األطفال

Contains  / May Contain    يحتوي  / قد يحتوي

TO
GO

JOIN 
EMAIL CLUB
& GET IN ON THE GOOD STUFF WWW.CHILIS.SA

SIGN UP FOR OUR EMAIL CLUB

TO GET DEALS SENT STRAIGHT

TO YOUR INBOX:

H O M E  D E L I V E R Y  PA R T N E R S :

OUR PLACE
OR YOURS?

LET’S

CONNECT
ASK YOUR SERVER FOR OUR WI-FI PASSWORD

TAKE OUT • CURBSIDE PICKUP • DELIVERY

LET’S

FOLLOW US:

SOCIALIZE

@CHILISKSA


