


األسعار  تشمل ضريبة القيمة المضافة 
 All price are include VAT 

Appitaizers المقبالت

 بطاطــس الفريــز الشــهيرة مغطــاة بصــوص الشــــــــــيلى ميــت مغطــا بثـــــالث انــواع
مــن الجبنــة مــع البيــف بيكــون والفلفــل الجالبينــو

French Fries with Spice Chilly Meat Top with Mix Cheese & Jalapeno Slices Served 

On Skillet With Sour Cream & Chives

20 ريال

464 سعرات حرارية

تشيلي تشيز فرايز
Chilli Cheese Fries

كساديا مقرمشة مع دجاج مع سلطة البيكو تقدم مع مكسيكن فالق
Chicken Garlic Mari nation With  Pico digallo With Mexican Flag

27 ريال

701.5 سعرات حرارية

كاساديا الدجاج
Chicken Quesadilla

قطع الدجاج المقلية مع الصوص الخاص
Chicken Fry with Special Sauce

21 ريال

384 سعرات حرارية

ديناميت الدجاج
Dynamite Chicken

 التاكو الشهير بقطع الدجاج و خبز الخاص

Famouse Taco with chicken with special bread

22 ريال

324 سعرات حرارية

تاكو ميني
mini TACO

27 ريال

487 سعرات حرارية

ديناميت روبيان
Dynamite Shrimp

قطع الروبيان المقلية تقدم مع الصوص الخاص
ٍShrimp Fry with Special Sauce

قطع الدجاج المقلية المحضرة يوميا مع البطاطس بالحجم الخاص

Chicken Fry with Special Sauce and fries with specal size

28 ريال

634 سعرات حرارية

فولكان
Vulcan

تويستر البطاطا بالدجاج المشوي

تشيلي تشيز فرايز

ديناميت الدجاج

ديناميت روبيان

مسببات حساسية يحتوي على ربيان



تويستر البطاطا بالدجاج المشوي
Chicken Swiss twister Potatoes

تشيلي تشيز فرايز
Chilli Cheese Fries

ديناميت الدجاج
Dynamite Chicken

كاساديا الدجاج
Chicken Quesadilla

ديناميت روبيان
Dynamite Shrimp

ميني تاكو
mini Taco

تشيلي تشيز فرايز
Chilli Cheese Fries
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Appitaizers المقبالت

 اجنحــة الدجــاج الشــهيرة بالتتبيلــة الخاصــة بنــا مشــوية تقــدم مــع صــوص
البلــو تشــيز

Fried wings with hot sauce & blue cheese Dressing & celery sticks

32 ريال

745 سعرات حرارية

بافللو أجنحة الدجاج
Buffalo Chicken Wings

 لحــم بقــرى بصــوص البربيكيــو فــى ســندوتش بطاطــس الوافــل وعليهــم
صــوص الكيســو تشــير اللذيــذ

BBQ Beef Braised, Spice Horseradish Of Cheddar Cheese Sandwich  

Between 2 Crispy Waffle Fries Topped With Qesso cheese

32 ريال

396.5 سعرات حرارية

وافل بطاطس اللحم
Cheese Beef Waffle Fries

 اصابع الموزرايال المغطاء بطبقة من البقسماط يقدم مع صوص المارينارا 
Breaded Mozzarella Cheese Stick Served with marinare

19 ريال

388 سعرات حرارية

اصابع جبنة الموزاريال
Mozzarella Sticks

ــة تقــدم مــع ــا مقلي ــة الخاصــة بن  كرســبي اجنحــة الدجــاج الشــهيرة بالتتبيل

ــو تشــيز صــوص البل
Fried wings with hot sauce & blue cheese Dressing & celery sticks

33 ريال

845 سعرات حرارية

كرسبي أجنحة الدجاج
Buffalo Chicken Wings

أجنحة الدجاج

وافل بطاطس اللحم
Cheese Beef Waffle Fries

 دجــاج مشــوى مــع صــوص البربكيــو قطــع علــى البطاطــس التوســتر مــع صــوص

الجبــن الشــيدر الســائح مغطــاة بخطــوط الصــور كريــم مــع بقدونــس مفــروم
Potatos with b.b.q chicken Top with Cheese sauce & Pico With Sour Cream lines  

parsley

25 ريال

505 سعرات حرارية

تويستر البطاطا بالدجاج المشوي
Chicken Swiss twister Potatoes



أجنحة الدجاج
Buffalo Chicken Wings

وافل بطاطس اللحم
Cheese Beef Waffle Fries

فولكان
Vulcan

كرسبي أجنحة الدجاج
Crispy Buffalo Chicken Wings
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Salad السلطات

الحلــوة الــذرة  مــع   تقــدم  الشــهير  الســيزر  مــع صــوص  الخــس   مزيــج 

مشــوى متبــل  دجــاج  مــع  كــورن  والتورتيــال 
ice Berg Lettuce Mixed with Caesar Dressing Garnish with Sweet Corn 

& Tortilla Strips  & tomatoes

21 ريال

187 سعرات حرارية

سلطة السيزر بالدجاج
Chicken Caesar Salad 

مزيج من الخس و صوص الباربيكيو و الدجاج المشوي
Salad Mix With B.B.Q Dressing And Grilled Chicken Toped With B.B.Q 

sauce

22 ريال

248 سعرات حرارية

سلطة الباربيكيو
B.B.Q Chicken Salad

سلطة اليوكتان

سلطة السيزر بالدجاج

سلطة الباربيكيو خليط بين خس مع صوص الليم سلنترو ودجاج بتوابل الكيجن الخاصة
Mix Salad With lime Cilantro Dressing with chicken Cajun with our 

special Herbs   

25 ريال

198.3سعرات حرارية

سلطة اليوكتان
Chipotle Yucatan Chicken Salad 

 خليــط بيــن الخــس مــع شــرائح الجــزر و الزيتــون و يقــدم صــوص بشــكل

جانبــي

Mixture oflettuce with sliced carrots and olives. Serve the side sauce

21 ريال

87سعرات حرارية

السلطة الخضراء
Green Salad



سلطة اليوكتان
Chipotle Yucatan Chicken Salad 

سلطة السيزر بالدجاج
Chicken Caesar Salad 

سلطة الباربيكيو
B.B.Q Chicken Salad

سلطة الخضراء
Green Salad
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 Steak ستيك

 قطعــة الريــب اى 200 جــرام مشــوية تقــدم مــع بطاطــس مهروســة و خضــار

سوتية
Rib Eye Steak 200 Gm With Black Pepper Salt Grilled Served With 

Mash Potato & Veggies saute 

55 ريال

725 سعرات حرارية

ريب اي
Rib Eye Steak

 قطعــة ســترب ليــون بقــرى 200 جــرام متبلــة بالملــح والفلفــل يقــدم مــع

 كيجــن الروبيــان الحــار مــع صــوص ابيــض وبطاطــس مهروســة  و البروكلــي

ســوتية
Strip Lion Steak 200 Gm with Black Pepper Salt Served with Cajen 

Shrimps white Sauce and Mash potato And Veggies 

65 ريال

565 سعرات حرارية

كيجن الروبيان مع الستيك
Cajun Shrimp with Steak

 قطعــة فيليــة 160 جــرام متبلــة  مشــوية وعليهــا بطاطــس مهروســة يقــدم

مــع خضــار ســوتية
Filet 200 Gm Grilled served With Mash Potato & Veggies

45 ريال

758 سعرات حرارية

فيليه ستيك
Filet Mignon Topper 

قطع من الريش الغنم مشوية تقدم مع بطاطس مهروسة وخضار سوتية 5
5 Pisces Of Lamb Shops grilled Served With Mash Potato And Veggies

55 ريال

772 سعرات حرارية

اضالع ريش الغنم
Lamb Chops 

ريب اي

فيليه ستيك

مسببات حساسية يحتوي على ربيان



ريب اي
Rib Eye Steak

فيليه ستيك
Filet Mignon Topper 

كيجن الروبيان مع الستيك
Cajun Shrimp with Steak

اضالع ريش الغنم
Lamb Chops 
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Main Course االطباق الرئيسية

 دجــاج متبــل مشــوي مغطــا بصــوص الكيجــن الشــهير يقــدم مــع بطاطــس

مهروســة وخضــار ســوتية
Chicken Grilled with Cajun Sauce Served with Mash Potatos and Chife 

Vegitable Garnish Pico

34 ريال

612 سعرات حرارية

ويكد الدجاج
Wicked Chicken

 ســمك الســلمون متبــل مــع الجمبــري بصــوص االلفريــدو و المشــروم

يقــدم مــع البطاطــس المهروســة و خضــار ســوتية
Salmon Marinated Grilled With Shrimps Sauté with Alfredo Sauce 

Served With Mash potato And Chife Vegitable Salad

67 يال

654.4 سعرات حرارية

قريل سلمون بالروبيان
Grilled Salmon & Shrimp

ــا الخاصــة يقــدم  فــي اســكليت مــع ــوم مطهــي بطريقتن ــل بالث  دجــاج متب

يزيــن الطــازج  والخضــار  المهروســة  البطاطــس  مــع  الجبنــة  مــن   خليــط 

بالبقدونــس والبصــل  األخضــر
Chicken Garlic Marinated Cook With our special Way of Cooking & 

Served on Skillet with Mix Cheese & Pepper medley & Mash Potatoes 

Garnish With Parsley & chives Onions

44 ريال

674 سعرات حرارية

سيزلينج الدجاج 
Sizzling Chicken 

ويكد الدجاج



سيزلنج الدجاج
Sizzling Chicken

ويكد الدجاج
Wicked Chicken

قريل سلمون بالروبيان
Grilled Salmon & Shrimp

سيزلينج الدجاج 
Sizzling Chicken 
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Main Course االطباق الرئيسية

49 ريال

947 سعرات حرارية

سيزلينج الدجاج و الروبيان
Sizzling Chicken & Shrimps

 دجــاج متبــل بالثــوم مطهــي بطريقتنــا الخاصــة  مــع الروبيــان الســوتية

مــع الجبنــة  مــن  خليــط  مــع  اســكليت  فــي  يقــدم  المارينــارة   بصــوص 
البطاطــس المهروســة والخضــار الطــازج يزيــن بالبقدونــس والبصل األخضر

Chicken Garlic Marinated Cook With our special Way of Cooking & 

Shrimps Sauté with Marinara Sauce Served on Skillet with Mix Cheese 

& Pepper medley & Mash Potatoes Garnish With Parsley & chives 

Onions

56 ريال

1083 سعرات 

سيزلينج الروبيان
Sizzling Shrimps 

ــا الخاصــة يقــدم فــي اســكليت مــع  روبيــان مطهــي متبــل بالثــوم بطريقتن
 خليــط مــن الجبنــة مــع البطاطــس المهروســة  والخضــار الطــازج يزيــن

بالبقدونــس والبصــل األخضــر
Shrimps Sauté Cook With our special Way of Cooking & Served on 

Skillet with Mix Cheese & Pepper medley & Mash Potatoes

Garnish With Parsley & chives Onions

سيزلينج الدجاج و الروبيان



سيزلينج الدجاج و الروبيان
Sizzling Chicken & Shrimps

سيزلينج الروبيان
Sizzling Shrimps 
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Sandwish & Burger ساندوش و برقر

 شــريحة اللحــم المشــوية المتبلــة بالطريقــة الخاصــة و المحضــرة يوميــا مــع الجبنــة

االمريكيــة الصفــراء  و اللحــم المقــدد و تقــدم مــع البطاطــس الطازجــة
Burgre bate homemade grilled with our special spices with american cheese 

and beef bacon severd with French Fries

28 ريال

825 سعرات حرارية

برقر اللحم المقدد
BCB Cheese Burger 

 صــدر دجــاج متبــل بطريقتنــا الخاصــة مشــوي مــع صــوص الســيزر بالجبنــة امينتــال

يقــدم مــع بطاطــس مقليــة و صــوص الســيزر
Chicken breast seasoning by our special way with Caesar dressing. Served 

with French fries and Caesar dressing

25 ريال

498 سعرات حرارية

 ساندوتش القيصر

The Caesar Sandwish

 ســاندويش الدجــاج  المحضــر بتوابــل الكيجــن الخاصــة مــع الجبنــة االمريكيــة الصفــرء

و الخــس الطماطــم الطازجــة يقــدم مــع البطاطــس المقليــة
Cajun Chicken Sandwish with Amircican cheese and fresh lettuce and 

tomatoes served with  French Fries

28 ريال

656 سعرات حرارية

ساندويش كيجن الدجاج
Cajun Chicken Sandwich 

 قطعة لحم بقرى متبلة بطريقتنا الخاصة المحضرة يوميا مع الجبنة االمريكية الصفراء

و اللحم المقدد و اللحم بصوص الباربيكيو يقدم مع  البطاطس المقلية
Burger bate Homemade with our spical seasoning with american cheese and 

bacon beef and beef with B.b.Q sauce served with French Fries 

33 ريال

862.5 سعرات حرارية

برقر بورشللوا
Portillos Burger

ساندويش كيجن الدجاج

ساندوتش القيصر

ــا مــع ــة الخاصــة و المحضــرة يومي ــة بالطريق ــاج المشــوية المتبل  شــرائح اللحــم أو الدج

ــراء و تقــدم مــع البطاطــس الطازجــة ــة الصف ــة االمريكي الجبن
Burger bate Homemade with our spical seasoning with american cheese and 

served with French Fries 

34 ريال رد ساليدر
Red Slider 

398 سعرات حرارية



ساندويش كيجن الدجاج
Cajun Chicken Sandwich 

 ساندوتش القيصر

The Caesar Sandwish

برقر اللحم المقدد
BCB Cheese Burger 

برقر بورشللوا
Portillos Burger

رد ساليدر
Red Slider
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 ســاندويش اللحــم مــع الفلفــل االلــوان و البصــل و صــوص الفلفــل الخــاص و

المشــروم و جبنــة حلقــات البصــل المقليــة يقــدم مــع  البطاطــس المقليــة
Philly Steak with pepper medley with pepper sauce & onion frizzled 

served  with fries

30 ريال

681.2  سعرات حرارية

ساندويش اللحم بصوص الفلفل
Pepper Sauce Steak Sand

لحم برجر بقري محضر يوميا مشوي مع البصل والمشروم وصوص البربكيو والجبنه السويسريه
Beef Burger Beef daily grilled with onion, mushrooms, barbico sauce and 

Swiss cheese

29 ريال

771.6 سعرات حرارية

مشروم سويس باربكيو برجر
Mushrom swies Barbecue Burger

 قطعة لحم بقرى متبلة بطريقتنا الخاصة المحضرة يوميا مع الجبنة االمريكية الصفراء

و اللحمة بصوص التشيلي و قطع الهالبينو يقدم مع  البطاطس المقلية
Burger bate Homemade with our spical seasoning with american 

cheese and Chili beef and Jalpino sliced served with French Fries 

29 ريال

903 سعرات حرارية

تكساس تشيلي
Texas Chili Cheese

Sandwish & Burger ساندوش و برقر

ساندويش اللحم بصوص الفلفل



ساندويش اللحم بصوص الفلفل
Pepper Sauce Steak Sand

مشروم سويس باربكيو برجر
Mushrom swies Barbecue Burger

تكساس تشيلي
Texas Chili Cheese



األسعار ال تشمل ضريبة القيمة المضافة 
 All price are not include VAT 

29 يال

333 سعرات حرارية

  باســتا ســباغيتي مصنعــه لدينــا و مطهــوه بعنايــة وتحتــوي علــى الزيتــون االخضــر  و االســود و
زيــت الزيتــون و الطماطــم المطهيــة بطريقــة خاصــة تقــدم مــع دجــاج مشــوي وخبــز الثــوم

Spaghetti pasta mixing with Green    & black olives with oil olive &  tomatoes 

by spichel wey sserved with grilled chicken & Gerlic bread

فوتانستا باستا
Futtanisca Pasta

32 يال

432 سعرات حرارية

 اســباجتي باســتا مصنوعــة بأيدينــا يوميــا مــع ســلطة البيكو المكســيكيه الشــهيرة
الحــاره مــع صــوص  المارينــارا والروبيــان تقــدم مــع خبــز الثــوم

Spaghetti Pasta Made with our hands daily with the famous Mexican pico 

salad with warm marinera sauce and shrimp served with garlic bread

باستا الروبيان المكسيكية
Mixican shrimp pasta

Pasta باستا

باستا الدجاج بصوص الفريدو

 الدجــاج المتبــل بتوابــل الكيجــن الشــهيرة مــع باســتا بصــوص الفريــدو مــع
طماطــم مقطعــة تزيــن بالبصــل األخضــر تقــدم مــع خبــز الثــوم

Chicken seasoning by famous Cajun Seasoning with Pasta by Alfredo 

sauce and Tomato Diced And Chives Garnish Served With Garlic Bread 

& Onion chives

31 يال

636.7 سعرات حرارية

باستا الدجاج بصوص الفريدو
Blackened Chicken Alfredo 

ــوان مــع ــل الكيجــن الشــهيرة مــع فلفــل ال ــان  والدجــاج بتواب  باســتا الروبي
ــز الثــوم ــن بالبصــل األخضــر تقــدم مــع خب  صــوص الكريمــة تزي

Cajun Shrimps Chicken Pasta with famous Cajun Seasoning and bill Pepper 

Color And Heavy Cream chives Garnish Served with Garlic Bread

33 ريال

828.9 سعرات حرارية

باستا كيجن الدجاج و الروبيان
Cajun Shrimp & Chicken Pasta 



فوتانستا باستا
Futtanisca Pasta

باستا الدجاج بصوص الفريدو 
Blackened Chicken Alfredo 

باستا الروبيان المكسيكية
Mexican Shrimp Pasta

باستا كيجن الدجاج و الروبيان
Cajun Shrimp & Chicken Pasta 



األسعار ال تشمل ضريبة القيمة المضافة 
 All price are not include VAT 

Kids Side  قسم األطفال

ــة وصــوص 4 ــة ومقرمشــة تقــدم مــع بطاطــس مقلي ــع دجــاج مقلي  اصاب
ــى ماســترد الشــهير   الهان

19 ريال

480 سعرات حرارية

اصابع الدجاج المقرمش
Crispy Chicken Fingers

4 Pices Of Crisp Chicken Fingers Fried Served With Fries &  Honey Mustard

باستا بالصوص االبيض مع دجاج مشوي

19 ريال

322 سعرات حرارية

باستا الدجاج
Pasta chicken

Pasta With white sauce and grilled chicken

برقر الدجاج بالجبنة
 شــريحة مــن الدجــاج المشــوي مــع الجبنــة و بقــدم مــع البطاطــس المقلــي

و صــوص الهانــي ماســتر

19 ريال

277.4 سعرات حرارية

برقر الدجاج بالجبنة
Chicken Burger

Chicken baite Grilledwith chees served with honey musterd

French Fries and Honey Master

Side French Fries بطاطس مقلية

6 ريال
175 سعرات حرارية

بطاطس مقلي
Side French Fries

Side Veggies chef Choiceخضار سوتيه من اختيار الشيف

6 ريال
150 سعرات حرارية

طبق خضار سوتيه
Side Veges

2 ريال
صوص
B. B. Q

2 ريال
صوص
Porshillo

2 ريال
صوص
Honey master

2 ريال
صوص
Demi glace

Side Order  الطلبات الجانبية



برقر الدجاج بالجبنة
Chicken Burger

اصابع الدجاج المقرمش
Crispy Chicken Fingers



األسعار ال تشمل ضريبة القيمة المضافة 
 All price are not include VAT 

14 ريال

5 ريال

14  ريال

14 ريال

5 ريال

14 ريال

5 ريال

15 ريال

14 ريال

5 ريال

Sunshine |   

Pepsi |   

Mojito |   

Miernda |   

 Scotch mint |   

SevenUp

Blue colada |   

Diet Pepsi

Porshillo mix berry |   

 Sherry cola |   

Dew

صن شاين

بيبسي

موخيتو

 ميراند

اسكوتش منت

سفن اب

بلو كوالدا

بيبسي دايت

بور شيلو مكس بيري

شيري كوال

ديو

Italian soda  االيطاليان صودا

Soft Drinks المشروبات الغازية

5  ريال



بلو كوالدا
Blue colada

صن شاين
Sunshine



األسعار ال تشمل ضريبة القيمة المضافة 
 All price are not include VAT 

Fresh Juices   العصائر الطازجة

14 ريال

14 ريال

14 ريال

Orange Juice

Mint-Lemon juice

Lemon Juice

برتقال

ليمون نعناع
ليمون



15 ريال

10 ريال

   ice cream 3 scoup  |   

ice cream 2 scoup |   

ايس كريم 3 بوله

ايس كريم 2 بوله

Ice cream  االيس كريم



األسعار  تشمل ضريبة القيمة المضافة 
 All price are include VAT 

Porshillo`s


