
المقبالت هوم ميد 
1. أصابع الموزاريال

49 رس 29 رس  /  15 قطعة  7 قطع 

2. جبنة الماعز المقرمشة
69 رس 39 رس  /  15 قطعة  7 قطع 

3. حلقات البصل
35 رس 21 رس  /  15 قطعة  7 قطع 

4. دجاج تندر
55 رس 29 رس  /  15 قطعة  7 قطع 

35 رس 5. ناتشوز 
)ناتشوز/ جبنة تشيدر/ غواكاموليه/ صلصة 

مكسيكية/  فاصوليا سوداء/ صلصة تشيمي/ 
زبادي/ صلصة طماطم(

برجر الدجاج هوم ميد 
49 رس 1. دجاج كريسبي 

دجاج كريسبي 140غ/ خس امريكي/ صلصة فنكي

49 رس 2. كايس برجر 
 دجاج كريسبي 140غ/ جبنة دبل تشيدر/ خس امريكي/ 

صلصة ساتاي )فول سوداني(

59 رس 3. بيغ ماما 
 دجاج كريسبي 140غ/ جبنة دبل تشيدر/ صلصة فنكي/ 

سلطة الملفوف/ حلقات البصل/ بيكون )واغيو( 

55 رس 4. دجاج باربيكيو بالجبن 
 دجاج كريسبي 140غ/ جبنة دبل تشيدر/ خس امريكي/ 

بصل منكه بالكاراميل/ صلصة الباربيكيو

65 رس 5. سبايسي منكي 
 دجاج كريسبي 140غ/ جبنة دبل تشيدر/ صلصة منكي الخاصة/ 

 صلصة حارة/ بصل منكه بالكاراميل/ خس امريكي/ بيض مقلي/
 حلقات البصل/ بيكون )واغيو(

إضافات هوم ميد
18 رس 1. قطعة )واغيو( 80غ 
24 رس 2. قطعة )واغيو( 130غ 
5 رس 3. جبنة تشيدر 
13 رس 4. جبنة راكليت 
4 رس 5. بيض مقلي 
8 رس 6. بيكون )واغيو( 

الحلويات هوم ميد
25 رس 1. ميلك شيك اوريو 
28 رس 2. ميلك شيك كندر بوينو 

 3. ميلك شيك فنكي 
35 رس     منكي 
42 رس  4. فوندان نوتيال 

      )محضر محليًا(

39 رس  5. تشيز كيك فنكي 
   منكي )محضر محليًا(  

تـاكـو هوم ميد 
29 رس ١. دجاج كريسبي 

 جبنه موزريال، دجاج كيسبي، صلصة 
 مكسيكية، غواكامولي، شيمي 

شيري، زبادي

34 رس ٢. لحم 
 جبنه موزريال، فاصوليا حمراء، صلصة 

 مكسيكية، صلصة طماطم، زبادي، 

شيمي شيري

٣. خضار  27 رس
 جبنه موزريال، صلصة مكسيكية، 
 فاصوليا حمراء، صلصة طماطم، 
غواكامولي، شيمي شيري، زبادي

39 رس 4. دجاج مع جبنه الماعز 
 جبنه موزريال، دجاج كيسبي، 

 صلصة مكسيكية، غواكامولي،
شيمي شيري، زبادي، جبنه الماعز

السلطات هوم ميد
45 رس 1. سلطة فنكي منكي 

 )خس امريكي/ قطع من الدجاج التندر/ 
 بيكو دي غالو/ افوكادو/ 

صلصة الهوني(

55 رس 2. سلطة ماعز في المدينة 
خس امريكي/ جبنة الماعز المقرمشة/ 

بيكون واغيو/ بيكو دي غالو/ صلصة الهوني

سبشيال برجر هوم ميد 
59 رس 1. سوشي برجر 

 )أرز مقرمش/ سلمون بالتارتار/ افوكادو/ زنجبيل مكبوس/
 أرز مع سمسم/ روكا/ صلصة الوسابي(

45 رس 2. برجر الخضار 
 شريحة الموتزاريال المقرمشة/ باذنجان مشوي/ غواكامولي/ 

فاصوليا سوداء/ طماطم/ صلصة شمي شيري

49 رس 3. كبسة برجر 
دجاج مقرمش/ صلصة الكبسة/ بصل وجزر مقلي/ خس امريكي

45 رس 4. افوكادو برجر 
)افوكادو/ روكا/ سلمون تارتار/ بلسمك كريم/ سمسم أسود(

العصيرات الطازجة 
28 رس مارغريتا كوكتيل 

)فراولة وأناناس وبرتقال(

28 رس عصير فنكي منكي 
بطيخ ، مانجو ، شمام

22 رس مشروبات طازجة 
فراولة ، أناناس ، برتقال ، بطيخ، 

مانجو ، شمام

ص 29رس   ك 90 رس سعودي كلر 

22 رس مشروبات الطاقة 

ص 25 رس   ك 35 رس بيرة 

ك 17 رس ص 11 رس   مياه معدنية 
ك 19 رس ص 12 رس  مياه فوارة 

15 رس المشروبات الغازية 

المشروبات الساخنة
19 رس الشاي 
25 رس شاي مغربي 
15 رس اسبرسو 
22 رس كابتشينو 
20 رس التيه 
موكا  29رس

إلضافه النكهات 6 ريال

المشروبات الباردة

20 رس ايس التيه 
24 رس ايس موكا 
23 رس ايس كابتشينو 
22 رس ايس شوكوليت 

برجر لحم واغيو هوم ميد 
65  49  32 1. تشيز برجر 

 لحم واغيو 130غ/ جبنة تشيدر/ خس امريكي/
بصل منكه بالكاراميل/ صلصة فنكي الخاصة

65  49  32 2. باربيكيو 
 لحم واغيو 130غ / خس امريكي/ 

بصل منكه بالكاراميل/ صلصة باربيكيو

85  69  45 3. ماعز  المدينة 
 لحم واغيو 130غ/ جبنه ماعز فرنسية فاخرة/ 

 طماطم/ خس امريكي/ بصل منكه بالكاراميل/
 كريمة البلسمك/ روكا/ صلصة فنكي الخاصة

70  54  34 4. باكون بالجبنة 
 لحم واغيو 130غ/ جبنة تشيدر/  خس امريكي/ 

 باكون)واغيو(/ بصل منكه بالكاراميل/ 
صلصة فنكي الخاصة

65  49  32 5. شيمي 
 لحم واغيو 130غ/ جبنة موزاريال/ بصل منكه 

بالكاراميل/ صلصة شيمي شري

65  49  28 6. ماشيتي 
لحم واغيو 130غ/ صلصة غواكا مولي 

71  55  33 7. كارليون 
 لحم واغيو 130غ/ مايونيز فرنسي/ موزاريال/  
 روكا/ طماطم مجففة/ كريمة البلسمك/ 

جبنة بارميزان

75  59  39 8. راكليتو 
 لحم واغيو 130غ/ خس امريكي/ صلصة الزبادي 

المخللة/ قطعتين بطاطس/ جبنة راكليت

 صغير
80غ

 وسط
130غ

 دوبل
260غ

بطـــاطـا )هوم ميد (
22 رس 1. بطاطا مقلية 

29رس  2. بطاطا مقلية بالموزاريال 
والشيدر والبارميزان

39 رس  3. بطاطا مقلية بالموزاريال 
والشيدر بزيت التروفل

39 رس  4. بطاطا مقلية بجبنة 
الماعز والزعتر

22 رس 5. بطاطا  ويدجز 

35 رس  6. بطاط مع البيكون 
والتشيدر  والبرميزان

burgers creator




