
Crispy corn tostada chips layered with smoked chicken, 

queso, BBQ sauce and pico de gallo.  

Topped with green onions and onion rings.  

Large Dhs 49, Small Dhs 29

شرائح الذرة توستادا ممزوجة مع طبقات الدجاج 
المدخنة، كيسو، صلصة شواء وبيكو دي غالو. 

تقدم مع البصل األخضر وحلقات البصل.
 كبير ٤٩ درهم،  صغير ٢٩ درهم 

texas smoky nachos
مدخن ناتشوز  تكساس 

Ultimate barbeque platter

الشاي الطازج مع الخوخ، العليق، توت 
أسود، البرتقال، النعناع،   الزنجبيل 

والعسل. 35 درهم  

Fresh brewed tea infused with peaches, blackberries, 

blueberries, orange, mint, ginger and honey. Dhs 35

تشكيلة من سيزلينغ الباربكيو تقدم على طبق من الفلفل الرومي والبصل. تحتوي على ريب آي ستيك، شريمبس، سجق 
مدخن، فاهيتا دجاج ولحم مع نصف من البيف ريبس. تقدم مع سلطة، أرز، جواكامولي، كريم حامضة، بيكو دي جالو، تورتيال. تقدم 

مع أنواع الصلصات: هاني شيبوتلي، كوال جليز، صلصة الباربيكيو و سويت كارولينا. 429 درهم  

An abundant selection of sizzling barbecue meats served on a bed of peppers and onions. Includes ribeye steak, shrimps, smoked sausage, chicken & steak fajitas and a rack 

of beef ribs. Served with salad, rice, guacamole, sour cream, pico de gallo, flour tortillas and sauces of honey chipotle, cola-glazed, BBQ and sweet carolina. Dhs 429

peach passion tea
شاي باشن الخوخ

أشخاص serves 4 peopleألربعة 

754330



the Texas way
BBQ smoked

Choose any      meats DHS 1292

Choose any      meats DHS 1693

COMBOS SERVED WITH homestyle fries, corn on the cobs, 
house-made pickles, garlic toast and our 3 smokehouse 
sauces. RANCH SLAW AND MASHED POTATOS ONLY INCLUDED 

WITH THE ULTIMATE COMBO.

كومبوس يقدم مع بطاطس هوم ستايل، الذرة، المخلل، الخبز بالثوم 
و3 أنواع صلصات من  السموك هاوس لدينا. رانش سلو والبطاطس 

المهروسة تقدم فقط مع األلتمت كومبو.

Choose From

Chili’s beef Ribs
Smoked BBQ Chicken

Smoked fried Chicken
beef carnitas

إختر أي من اللحوم
شيليز بيف ريبز 

دجاج الباربيكيو المدخن 
الدجاج المقلي المدخن  

بيف كارنيتاس

Texas BBQ SMoked for h o u r s
Smokehouse Combo 
سموك هاوس كومبو

Share all      meats dhs 1994
grand Smokehouse Combo 

 غراند سموك هاوس كومبو

١٩٩ درهم   ٤شارك  كل من            اللحوم

grand Smokehouse combo
غراند سموك هاوس كومبو

١٢٩ درهم   ٢إختر  أي             من اللحوم

١٦٩ درهم   ٣إختر  أي             من اللحوم

قطع الدجاج المدخنة مقلية ومقرمشة تقدم مع ذرة حلوة، 
صوص الخردل بالعسل )هني ماسترد( وبطاطا مقلية 

على الطريقة المنزلية. ٦٩ درهم

قطع دجاج مقلية تقدم مع ذرة حلوة، صوص الخردل 
بالعسل )هني ماسترد( وبطاطا مقلية على الطريقة 

المنزلية. ٦٢ درهم

Smoked and extra crispy chicken served with corn on the cob, homestyle 

french fries and honey mustard dressing. Dhs 69

Smoked classic chicken crispers, served with corn on the cob homestyle 

fries and honey mustard dressing. Dhs 62

smoked crunchy chicken
تشيكن كرسبي  مدخن 

crispy chicken crispers
كريسبرز تشيكن  كريسبي 

نطهو ببطئ مدخن على الطريقة المنزلية
خشب طبيعي

نحن نطهو على الخشب إلخراج 
النكهات األصلية.

We smoke over wood to bring 
out bold, mouthwatering flavor.

NATURAL WOOD

أواًل ندخن، من ثم نطهي ببطئ 
على درجة 212، الدرجة المثالية 

لكي يكون اللحم مثالي.

First we smoke,  then we slow cook  
at 212˚, the ideal temperature for  

keeping meat tender.

slower is better

30 عامًا من الخبرة نستعملها 
في كل ما نطهو ومازلنا نطهو 

السموك في مطعمنا.

30 years of know-how goes into 
everything we make and we still  

smoke right here in-house!

smoked in-house


