
إحتفاالً بتراث جنوب 
أفريقيا العريق

يعود تاريخ ذا بوتشر شوب أند غريل إلى بداية 
التسعينات، حين افتتح أّول محل في جادة نلسن 

منديال الواقع في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. 

وما لبث أن تطّور ونمت أعماله حتى أصبح يعرف 
بالرائد في قطاع تجارة اللحوم الحمراء بال منازع، 

وحظي بسمعة كبيرة كمطعم الشواء األفضل في 
العالم.

في منطقة الشرق األوسط نلتزم بنفس القيم التي 
جلبت الشهرة لمطاعم جنوب أفريقيا: لحوم ذات 

جودة عالية وخدمة مميزة تجعل زيارتكم إلى مطعم 
ذا بوتشر شوب أند غريل ال تنسى.

يقدم ذا بوتشر شوب أند غريل اللحوم المعّتقة، التي 
يتم الحصول عليها من أفضل المزارع في العالم، بما 

في ذلك لحم البقر الممتاز، لحم الضأن، واچيو على 
طريقة كوبي، العجل الهولندي وغيرها الكثير.

يتبع ذا بوتشر شوب أند غريل منهاج حفظ اللحوم 
المشهور به وهو لحوم البقر المعّتقة، أي أنه يعمد 
إلى تعليق اللحوم لمدة ٣ أيام في بيئة مّبردة، يلجأ 

بعدها إلى تعتيقها وهي مبللة داخل أكياس مفّرغة 
من الهواء لمدة ٢١ يومًا. 

وبإمكان الراغبين بالحصول على شرائح من اللحم 
تفوق القطع النموذجية المحددة في قائمة طعامنا 
حجمًا، بالتوجه إلى ركن اللحوم حيث يتم تقطيعها 

لكم وتحديد وزنها وسعرها الموافق.

نحن نأخد لحومنا 
بمحمل الجد

يرجى أخذ العلم بأن استهالك اللحوم، الدواجن، المأكوالت 
البحرية، المحار أو البيض نيئة، مطبوخة حسب الرغبة أو غير 

مطبوخة جيدًا قد يزيدمن خطر اإلصابة باألمراض، وخاصة إذا كان 
لديك بعض الظروف الصحية.
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سلطة جديدة!

إضافات من البروتين 
ومكونات أخرى

صدر دجاج
روبيان كبير

روبيان متبل ٣ قطع
أفوكادو

التقليدية
سلطة سيزر. قلوب خس الرومان الصغير، 

جبنة البارميزان خبز مع الثوم واألنشوفة 
تقدم مع صلصة السيزر

السلطات

٥.9٠٠

الخيالية
سلطة جبنة الماعز. قطع من جبنة 

الماعز تقدم على أوراق الخس 
الموسمي، الجوز، التوت البري، الفراولة 

7.900وصلصة الحمضيات المنعشة

المدهشة
سلطة الكاالماري .كاالماري، أوراق 

الجرجير اإليطالي، طماطم كرزية، ثوم، 
قبار، أوراق النعناع و الكزبرة مع صلصة 

٥.9٠٠الليمون

١.7٠٠
3.1٠٠
١.7٠٠
١.7٠٠



مكسرات 

نباتي

ثمار بحرية 

سلطة جديدة!

المجددة
سلطة الروكا. أوراق الجرجير اإليطالي، 
طماطم كرزية، فطر، جبنة البارميزان 

والجوز ، تقدم مع صلصة من خل 
٥.8٠٠البلسميك

اإلستوائية
كينوا سوداء، سبانخ، مانجو، 

أفوكادو، كرز مجفف وجريب فروت 
٦.9٠٠تقدم مع صلصة الباشن

المنعشة
سلطة يونانية تقليدية. خيار، طماطم 

كرزية، تشكيلة من الفلفل الحلو، بصل، 
جبنة الفيتا، زيتون، جرجير، وشرائح 
البطيخ األحمر وصلصة الحمضيات 

5.600المنعشة



المقبالت
دجاج الكوتشينيا

قطع من الدجاج المتبل مع الجبنة و 
مغطاة بالبقسماط مقلية و تقدم مع 

4.400صلصة الثوم

مقالة ثمار البحر المتوسط
كاالماري، بلح البحر، روبيان، زيتون، 

أعشاب، زبدة بالثوم، ليمون وطماطم 
7.400كرزية، تقدم مع الخبز المحمص

سكامبي
روبيان مقلي بالبقسماط، يقدم مع 

صلصة الكوكتيل
إضافة روبيان

5.600
٠.9٠٠



بريسكت بالجبنة
بريسكت مطهوة مع 

صلصة الغريفي واألعشاب البرية
6.600مغطات بالجبنة المذوبة

جوانح الدجاج
مشوية مع اختيارك بين الحارة، الليمون 

٥.٦٠٠باألعشاب أو صلصة المشاوي
١.١٠٠إضافة جناح

كاالماري مع الملح والفلفل

براونز إن كريم

كاالماري صغير متبل بشكل جيد 
ومقلي يقدم مع صلصة التارتار

روبيان منزوع القشر ومحمر قلياًل في 
الكريما، مع القليل من الثوم، الليمون، 

مغطاة بالبقسماط وجبنة البارميزان 
المبروشة

5.600

6.600

حساء اليوم 
 ٣ | ٤.٦٠٠.9٠٠

قد تندم إذا لم تجربها



سلمون اند ويت
ذا 

ف
س اند بي

ذا وايلد راي

وجبة الوعاء 
الواحد

ذا وايلد رايس اند بيف

ذا تشيكن بروكولي

سلمون ويت

فطر البورتوبيللو، أرز بري، طماطم 
مجفف، زيت الكمأة، بذور اليقطين، 
كزبرة، بصل أخضر،  مع قطع اللحم

كينوا سوداء عضوية مع زهيرات 
البروكولي، فجل أحمر، ذرة مشوية، 

فلفل أحمر، صدر دجاج مشوي مع بذور 
الكتان، تقدم مع صلصة فرنسية

الفريكة متبلة بالبهارات العربية، 
مع الطماطم الكرزية، الفلفل الحلو، 

بروكلي، بذور الكتان، الفاصوليا الحمراء 
مع سمك السلمون متبل بالكاين بيبر

9.6٠٠

7.3٠٠

9.4٠٠

كل ما تحتاجه 
من األرز والحبوب 

والبروتين في 
وعاء واحد

*قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو 
كميات ضئيلة منها، في حال كنتم تعانون من 

الحساسية يرجى إشعار طاقمنا 

الصور ال تعبر عن طريقة التقديم الفعلية
يتم تقديم فاتورة واحدة لكل طاولة  

جميع األسعار مدرجة بالدينار البحريني
جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

الجودة تستغرق وقتًا
نرجو التكرم بمنح وقت ٢0 دقيقة لتقديم الطبق الرئيسي 

"دافئ"

"دافئ"



اسبيتادا

عادية

مزدوجة

تقدم مع اختيار واحد مما يلي: 
بطاطس، أرز، سلطة أو حلقات البصل

تقدم مع اختيارين مما يلي: بطاطس، 
أرز، سلطة أو حلقات البصل

اسبيتادا بقر

دجاج وبقر

دجاج وتندر

دجاج وغنم

اسبيتادا دجاجاسبيتادا تندر

اسبيتادا غنم
لحم رامب بقري 

وزن ٣50 جرام

)700 جرام(

)700 جرام(

)700 جرام(

لحم تندرلوين 
بقري وزن ٣50 جرام

دجاج مغذى على 
الذرة وزن ٣50 جرام

لحم غنم بدون عظم 
وزن ٣50 جرام 10.900

17.400

21.600

18.900

١6.4007.900

١3.8٠٠



ستيك
جنوب أفريقي

مغذى على الحبوب لمدة ١00 إلى ١٢0 
يومًا، معتقة بإتقان

11.400

20.900 | ١5.900   

١6.400 | ١2.900     

١4.900 | 10.9٠٠     

١2.900 | 9.900     

١9.900

19.400

ليديز فيليه
)١8٠( جرام

فيليه
)2٤٠ جرام ( )٤٠٠ جرام(

رامب
)28٠ جرام ( )٤٠٠ جرام(

سيرلوين
)28٠ جرام( )٤٠٠ جرام(

ريب آي
)28٠ جرام( )٤٠٠ جرام(

تي بون
)٥٥٠ جرام(

برايم ريب
)٥٥٠ جرام(

تقدم مع اختيارين من األطباق 
الجانبية والصلصات

أضف على الستيك
ودلل نفسك

روبيان مشوي جمبو:
١ روبيان

٣ روبيان 

صلصات

فلفل أسود
فطر
ثوم
جبن

جبن روكفور

3.1٠٠
8.3٠٠

*قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو 
كميات ضئيلة منها، في حال كنتم تعانون من 

الحساسية يرجى إشعار طاقمنا 

الصور ال تعبر عن طريقة التقديم الفعلية
يتم تقديم فاتورة واحدة لكل طاولة  

جميع األسعار مدرجة بالدينار البحريني
جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

الجودة تستغرق وقتًا
نرجو التكرم بمنح وقت ٢0 دقيقة لتقديم الطبق الرئيسي 

ريب آي

تي بون



أسترالي

واچيو

لحم بقري أسترالي انجوس بالك أونيكس+ 
،MB٣ مغذى على الحبوب لمدة ٣00 يومًا. 

طبيعي ١00 ٪ خالٍ  من الهرمونات

لحم بقري أسترالي راينجر ڤاليه على طريقة 
كوبيه مغذى على الحبوب لمدة ٤50 يومًا

تقدم مع اختيارين من األطباق 
الجانبية والصلصات

أطباق جانبية

بطاطس
مقلية / مشوية / مهروسة

سلطة
ذرة

خضار
حلقات البصل

بروكولي
فطر سوتيه

ريب آي
)2٥٠ جرام( )٣٥٠ جرام(

تندرلوين
)2٠٠ جرام(

ريب آي
)2٥٠ جرام(

تندرلوين
)2٠٠ جرام( )٣٠٠ جرام(

ستريبلوين
)2٥٠ جرام( )٣٥٠ جرام(

توماهوك
)١-١.2 كيلوجرام(

27.900  | 21.900

31.900

27.900

     32.400| 23.900

 24.900 | 19.400 

39.900

توماهوك



أطباق مميزة
أضلع بقر جنوب أفريقية

متبلة بوصفتنا السرية، محمرة ببطء 
لمدة ست ساعات ومشوية حتى النضوج. 

تقدم مع سلطة الملفوف واختيار واحد من 
١2.900١9.900األطباق الجانبية )كامل()نصف(

بريسكت
لحم صدر البقر مطهو ببطء 

مع بطاطس مهروسة وصلصة 
١٠.٤٠٠غرايفي

ترينشادو
مكعبات متبلة من لحم بقر الفيليه، 
مشوية تقدم مع زيت الزيتون، إكليل 

الجبل والليمون واختيار واحد من 
١٠.٤٠٠األطباق الجانبية



مجموعة مختارة من اللحوم والدواجن 
والمأكوالت البحرية، جيدة للمشاركة

وجبات كومبو

مع صديق

مع العائلة

رامب )٢50 جرام(، ريش الغنم )١50 جرام(، 
أضلع البقر )٢50 جرام(، صدر دجاج )٢00 جرام(، 

بورڤورز )١50 جرام(، تايغر براونز )٢00 جرام(،
تقدم مع حلقات البصل والصلصة

رامب )٣75 جرام(، ريش الغنم )٢50 جرام(، أضلع 
البقر )٤50 جرام(، صدر دجاج )٣00 جرام(، بورڤورز 

)١50 جرام(، تايغر براونز )٤00 جرام(،
تقدم مع حلقات البصل والصلصة 

25.400

37.900



برجر
تقدم مع البطاطس المقلية، حلقات البصل

وسلطة الملفوف

تشيز برجر

برجر بقري

سويس آند مشروم برجر

ليديز برجر

برجر الدجاج

أضف على البرجر
مكونات

صلصات

لحم بقري مفروم مغطى باختيارك من 
جبنة التشيدر أو اإلمنتال، طماطم، بصل 

وصلصة البرجر

لحم بقري مفروم، جرجير، طماطم، بصل 
وصلصتنا الخاصة

يقدم مع جبنة اإلمنتال، فطر سوتيه ، 
بصل مكرمل والطماطم

تشيز برجر بحَلة جديدة

جبنة )اإلمنتال  أو التشيدار(، فطر،
بيض مقلي، أفوكادو، مخلل، هاالبينو

جبن روكفور، جبن، ثوم،
 فلفل أسود، فطر

اختيار بين صدر دجاج بالصلصة أو بدون، 
مشوي أو مقلي

٦.7٠٠

6.300

7.3٠٠

5.4٠٠

5.4٠٠

٠.7٠٠

٠.٦٠٠

مأكوالت نباتية
تشكيلة من الخضار الموسمية المشوية

سبانخ بالكريما

بروكولي

هليون

بطاطس حلوة مشوية

خضار

ذرة

فطر سوتيه

فلفل أسود، فطر، ثوم، جبن، 
جبن ركفور

أرز

طبق سلطة جانبي

بطاطس )مقلية / مشوية / مهروسة / ثوم(

حلقات البصل

7.3٠٠

3.1٠٠

2.7٠٠

٣.8٠٠

2.٦٠٠

2.٣٠٠

2.100

3.200

1.2٠٠

١.٦٠٠

١.٣٠٠

١.٦٠٠

١.٣٠٠

طبق للنباتيين

أطباق جانبية

الصلصات



مأكوالت بحرية

*قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو 
كميات ضئيلة منها، في حال كنتم تعانون من 

الحساسية يرجى إشعار طاقمنا 

الصور ال تعبر عن طريقة التقديم الفعلية
يتم تقديم فاتورة واحدة لكل طاولة  

جميع األسعار مدرجة بالدينار البحريني
جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

الجودة تستغرق وقتًا
نرجو التكرم بمنح وقت ٢0 دقيقة لتقديم الطبق الرئيسي 

قدر ثمار البحر المتوسط

سلمون مشوي

طبق المأكوالت البحرية

طبق بلح البحر

براونز فييستا  ١ كلغ

كاالماري، بلح البحر، الروبيان، الزيتون، 
األعشاب، زبدة بالثوم، ليمون وطماطم 

كرزية، تقدم مع تشكيلة من الخضار 
المحمرة على طبقة من األرز

فيليه سمك السلمون المشوي وتقدم 
مع صلصة الهوالنديز تقدم مع اختيار 

من طبق جانبي

سمك سلمون مقلي، تايجر براون مشوي، 
ذيل لوبستر، بلح البحر والكاالماري

اختيارك من قدر كامل أو نصف قدر 
من بلح البحر المطهو على البخار 

حسب األصول مع صلصة خفيفة من 
الثوم، الزبدة، القليل من الكريما والخبز 

بالثوم، يقدم مع اختيار من طبق
جانبي

كيلو أو نصف كيلو جرام من الروبيان 
النمري مشوية وتقدم مع صلصة 

الليمون والزبدة، بيري بيري زبدة
 الثوم

١3.900

١2.400

٣5.900

١8.900

8.600

33.900

١6.900

)نصف(

)نصف(

)كامل(

)كامل(

أطباق جانبية

بطاطس
مقلية / مشوية / مهروسة

سلطة
ذرة

خضار
حلقات البصل

بروكولي

قدر ثمار البحر المتوسط



لحم الغنم

الدجاج

موزات غنم

دجاج سباتشكوك

صدر دجاج

شنيتزل الدجاج التقليدي

على طريقة فلورنتينا

موزات غنم مطهوة بالطريقة 
التقليدية

دجاج كامل مغذى على الذرة محمر 
يقدم مع اختيارك من طبق جانبي 

وصلصة الثوم

متبل مع صلصة باربيكيو، بيري- بيري 
أو الليمون واألعشاب، تقدم مع اختيارك 

من طبق جانبي وصلصة الثوم

اسكالوب دجاج مقلي بالبقسماط

مع طبقة من كريما السبانخ والجبنة

١3.400

14.900

8.3٠٠

6.400

6.900

7.900

موزات غنم

ريش الغنم
 قطع لحم غنم ٤00 جرام مشوية على 
طريقة جنوب أفريقيا تقدم مع اختيار 

من األطباق الجانبية



ت تشوكوليت فوندانت
هو

تشيز كيك

مالڤا پودينغ



المشروبات
الموجيتو الميلك شيك عصائر طازجة

الموكتيالت

المياه

المشروبات الساخنة

المشروبات المثلجة

باشن فروت أوريو شيك برتقال

بينا كوالدا

مياه مستوردة كبيرة

كابتشينو

دبل اسبريسو

التيه

قهوة

شاي

اسبريسو

مياه مستوردة صغيرة

بيرة بدون كحولمياه غازية كبيرة
مياه غازية صغيرة

مياه محلية كبيرة

مياه محلية صغيرة

شاي مثلج بالليمون 
أو بالخوخ | إبريق

ليموناضة طازجة | إبريق

ليموناضة بالنعناع | إبريق

بيتش أون ذا بيتش

مانجو جنجر موسكو

الفراولة شوكوال شيك أناناس

فانيال شيك بطيخ أحمر

3.1٠٠٣.٣٠٠٣.7٠٠

٣.7٠٠ ٣.٣٠٠

٣.٣٠٠

٣.٠٠٠

2.٥٠٠

2.٠٠٠

١.9٠٠

2.٠٠٠

١.9٠٠
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 ٣.8٠٠ | 2.8٠٠

٣.٠٠٠

٣.٣٠٠

المشروبات الغازية
كوكا كوال، كوكا كوال زيرو، 

فانتا، سبرايت،  سبرايت اليت
2.١٠٠  )إعادة تعبأة مجانية(

الحلويات
مالڤا پودينغهوت تشوكوليت فوندانتتشيز كيك

اآليس كريم والسوربيه

كيك بالشوكوال الذائبة يقدم مع كيك الجبنة الشهير بالفراولة
كريم آنجليز التقليدي واآليس كريم

پودينغ جنوب أفريقي تقليدي في 
صلصة كريما البرتقال تقدم مع آيس 

كريم وفراولة
مقدار واحد | ٣ مقادير

٤.٣٠٠
٤.9٠٠

٣.٦٠٠
2.8١.١٠٠ | ٠٠

أناناس

بطيخ أحمر

3.1٠٠

3.1٠٠

مالڤا پودينغ


