ملح وفلفل داستد كولوت

Salt & Pepper Dusted

coulotte
New flavors نكهات جديدة
 المسرات الجديدةnew Delights
سمموك شيلي نيويورك ستر يب

Smoked Chili rubbed

New york Strip
280g coulotte on a bed of charred peppers & onions,
topped with roasted garlic-citrus butter. Served with a
mushroom sauce & skillet of macaroni & cheese. Dhs 89

 غرام كولوت تقدم على طبق من الفلفل والبصل٢٨٠
 تقدم مع.مشوي مع زبدة الحمضيات والثوم المحمص
 درهم٨٩ .صلصة الفطر ومقالة المعكرونة والجبن

برادايس باي

Paradise

Pie

فطيرة من خليط رقائق وقطع
 تقدم.الشوكوالتة وجوز الهند
ساخنة مع آيس كريم الفانيال
مغطاة بالكاراميل والشوكوالتة
 درهم٣٥ .الساخنة والمكسرات

Chocolate chip, walnut &
coconut layered bar. Topped
with vanilla ice cream,
walnuts & drizzled with hot
fudge & caramel. Dhs 35
. من الضريبة المضافة٪ ٥ جميع األسعار شاملة

All prices are inclusive of 5% VAT.

340g New York strip on a bed of chimichurri fries
& topped with red chili butter. Served with spicy
tomato hollandaise & roasted vegetables. Dhs 109

 غرام قطع من النيويورك ستريب تقدم على طبق٣٤٠
 تقدم مع.من الشيميشوري فرايز مع زبدة الفلفل األحمر
 درهم١٠٩ .خضروات طماطم حارة وخضراوات مشوية

5

 وصفات جديدة للستيك٥

New s t e a k

بالكاند ر يب آي

Blackened

Ribeye

recipes

.يتم تقديم جميع شرائح اللحم مع سلطة المنزل للبدء
All steaks are served with a house salad to start.
. من الضريبة المضافة٪ ٥ جميع األسعار شاملة

All prices are inclusive of 5% VAT.

340g ribeye topped with scallion-lime butter. Served
with Chili’s red mole sauce, roasted corn & cheddar
potato bites & seasonal vegetables. Dhs 119

 غرام فيليه مغطاة بزبدة البصل١٢٠ قطعتين من
 تقدم مع صلصة كريمة الثوم المحمصة.المشوي
 سكالت الذرة بالجبنة وبطاطا مهروسة،الحارة
 درهم١٤٩ .بالثوم المحمص مع صلصة الهاالبينو

Two 120g filets topped with BBQ-onion butter.
Served with spicy roasted garlic cream sauce,
skillet of cheesy corn & roasted garlic mashed
potatoes topped with crispy jalapeños. Dhs 149

فيليه باربيكيو توين

BBQ

TWIN FILETS

 يقدم. غرام فيليه مغطى بزبدة الثوم٢٣٠
 خضروات،مع الفلفل األحمر المشوي هولنديز
موسمية والبطاطا المشوية بالجبن مع
 درهم١٤٩ .البطاطس المقرمشة

230g filet topped with roasted garlic-citrus
butter. Served with roasted red pepper
hollandaise, seasonal vegetables & cheesy
roasted jalapeño potatoes topped with
crispy onions. Dhs 149

 يقدم مع. غرام ريب آي مغطى بزبدة سكانيلي٣٤٠
 الذرة المشوية وشرائح بطاطا،صلصة مولي الحارة
 درهم١١٩ .الشيدر وخضروات موسمية

بيبركورن فيليه كرست

Peppercorn
Crusted Filet

جربها مع الصلصات
وأنواع الزبدة الجديدة

:أنواع الصلصة
 فلفل أحمر مشوي مع،كريمة الثوم المشوي الحار
 صلصة المشروم،صلصة هوالندايز

:أنواع الزبدة
، زبدة البصل األخضر،زبدة الفلفل الحار األحمر
 زبدة البصل باربيكيو،زبدة الثوم المحمص

Top it off with

Sauces:
Spicy Roasted Garlic Cream, Roasted Red
Pepper Hollandaise, Mushroom Sauce

Butters:
Red Chili Butter, Scallion Lime Butter, Roasted
Garlic Citrus Butter, BBQ Onion Butter

New Sauces & Butters

