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سفوري تشيكن آند وافل ساندوتش

سافوري تشيكن آند وافل ساندوتش
الدجاج المشوي على اللهب بداخل وافل مالح مع الجبن السويسري و 

لحم البقر المقدد المقرمش مع صوص ليمون الديجونا�ز. يقدم مع طبق 
جانبي من اختيارك. 1270 سعرة ح�ا��ة

ب��كفاست �اب
اختيارك من الدجاج المشوي أو ش�ائح الستيك الملفوفة مع الجبن 

المشكل و ال�يض المخفوق و الهاش ب�اون مع صوص الفلفل األسود 
في خبز التورتيال الدافئ. يقدم مع طبق جانبي من اختيارك.

 1215 سعرة ح�ا��ة

ف��نش توست مو�تي ك��ستو ساندويتش
لمسة اوتباك على وجبة كالسيكية. توست فرنسي مع طبقات من 

الدجاج المشوي و الجبن المشكل و صوص ليمون الديجونا�ز. مع رشة 
خفيفة من سكر البودرة يقدم مع صوص الف�اولة و طبق جانبي من 

اختيارك. 1671 سعرة ح�ا��ة

ستيك آند سك��مبليد اي� �ينديكت
فطيرة إنجلي��ة محمصة يعلوها �يض مخفوق وش��حة من لحم السي�ليون 

مع صوص الفلفل األسود. يقدم مع طبق جانبي من اختيارك.
 1671 سعرة ح�ا��ة



أليس سب��نج أومليت
أومليت مكون من ثالث �يضات محشو 

بالدجاج المشوي و اللحم المقدد و الجبن 
المشكل و الفطر مغطى بصوص الهني 

مسترد. يقدم مع طبق جانبي من اختيارك. 
977 سعرة ح�ا��ة

بلومن‘ أومليت
أومليت محشو بش�ائح بلوم �يتالز و صوص بلوم و الجبن األم��كي. 

مغطى بصوص البلوم و يقدم مع طبق جانبي من اختيارك.
957 سعرة ح�ا��ة 

بنانا نات بانكيكز
بانكيك مغطى بالموز و الف�اولة الطازجة تقدم مع مكس�ات محمصة و 

ش�اب القيقب. 941 سعرة ح�ا��ة

تشوكليت أو��و وافلز
وافل شوكوالتة مخبوز طازًجا يعلوه مثلجات الفانيال و فتات بسكويت 

األو��و® و ك��مة مخفوقة. مغطى بصلصة الشكوالتة الخاصة بأوت باك. 
1215 سعرة ح�ا��ة
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بلومين‘ أومليت



بنانا نات بانكيكز

ف��نش توست
قطع سميكة من الخبز الفرنسي الخاص بأوت باك. مع رشة من سكر 

البودرة و مغطاة بك��مة مخفوقة و ف�اولة. 740 سعرة ح�ا��ة

مامز لوديد بوتايتو كيك
وصفة اوتباك الشهيرة للبطاطس المه�وسة المحشية بالجبن و اللحم 

المقدد و البصل األخضر مغلفة بفتات الخبز مقلية حتى تصل اللون البني 
الذهبي المثالي. تقدم في مقالة ويعلوها الك��مة الحامضة.

940 سعرة ح�ا��ة

اإلضافات
البانكيك. 887 س ح  15رس

اللحم المقدد. 398 س ح 15رس

فطيرة إنجلي��ة. 358 س ح 15 رس

األطباق الجان�ية
البطاطس المه�وسة. 377 س ح 17رس

بهاش ب�اون. 275 س ح 17رس

أوسي ف�اسز. 328 س ح 17رس

المش�وبات
قهوة أم��كية. 5 س ح 10رس

شاهي حار. 5 س ح 10رس

عصير برتقال طا�ج. 199 س ح 23رس

المياه
مياه صغيرة. 0 س ح 12رس

مياه ك�يرة. 0 س ح 17رس


