
صوص البلو تشيز يحضر يوميًا ويحتوي على نبيذ الطبخ
 ALL PRICES ARE IN EMIRATI DIRHAMS AND INCLUSIVE OF 7% AU FEE & 5% VAT

BuffaloDubaiطعام. شراب. حماس



OUR
STORY

WWW.BWR-INTL.COM

الدجاج  أجنحة  قدمنا  عندما   ،١٩٨٤ عام  منذ 
بوالية  سينسيناتي  مدينة  في  مرة  ألول 
يتعلق  ما  بكل  مهوسين  أصبحنا  أوهايو, 
الرائعة,  الرياضية  والتجربة  اللذيذ،  بالطعام 
الدجاج  بأجنحة  شغفنا   

ً
دوما كان  وبالطبع 

, وانظروا كيف كبرنا على مر السنين. 
ً
واضحا

أكثر سعادة مما  مهمتنا هي أن نجعل كل ضيف يغادر 
كان عليه

قصة نجاحنا
قائمة  على  تقاوم  ال  خيارات  إلضافة  نستمر 
طعامنا وافتتاحات ألفرع جديدة على خريطتنا 
لبافلو  حبكم  فرع.   80 من  أكثر  تضم  التي 
و  للعائالت  وجهة  لنصبح  النمو  على  ساعدنا 
والمشروبات  بالطعام  لإلستمتاع  لألصدقاء 

اإلستثنائية وتجربة متميزة.
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THE SAUCE SAMPLER
صوص سامبلر

LOADED TEX MEX FRIESBREADED MUSHROOMS

ONION RINGS

MOZZARELLA STICKS

POPCORN CHICKEN

4939

39

39

49

53

مشروم مقليتكس مكس فرايز

حلقات البصل

أصابع جبنة الموزاريال

بوب كورن تشيكن

بطاطا كيرلي مغطاة بصلصة التشيلي وخليط 
الجبنة الذائبة والساور كريم

حبات المشروم الطازجة المقلية تقدم مع صوص 
التانجي

من  اختيارك  من  ومتنوعة  متعددة  مجموعة 
صوصاتنا، تقدم مع البوب كورن تشيكن

قطع من فيليه دجاج مقرمش مقدمة مع صوص 
البام بام

مع  تقدم  والمقرمشة  الذهبية  البصل  حلقات 
صوص الشيبوتلي رانش

تقدم  الذائبة  بالجبنة  محشوة  مقرمشة  أصابع 
مع صلصة المارينارا

جديد
983 CAL586 CAL

359 CAL

1,940 CAL

716 CAL

784 CAL

360 CAL

BREADED JALAPEÑO

39

هاالبينو مقلي

شرائح من الهالبينو المقلي والمقرمش مقدمة 
مع الجبنة الذائبة الحارة
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99

starter
The Part y

TEX MEX NACHOS 

BUFFALO CHICKEN NACHOS 

CLASSIC BEEF SLIDERS

SPINACH ARTICHOKE DIP

BUFFALO CHICKEN SLIDERS

59

63

53

65

49

تكس مكس ناتشوز

بافلو تشيكن ناتشوز

كالسيك بيف ساليدرز

ديب األرضي شوكي بالسبانخ

بافلو تشيكن ساليدرز SLIDERS
3 PIECES

بصلصة  مغطى  المكسيكي  التورتيال  شيبس 
و  طازجة  وخضار  الذائبة  والجبنة  التشيلي 

هالبينو والساور كريم

كورن  بوب  مع  المكسيكي  التورتيال  شيبس 
طازجة  خضار  الذائبة،  بالجبنة  مغطى  تشيكن 

وهالبينو مقدمة مع صوص الرانش

من  وخليط  شوكي  األرضي  مع  السبانخ  خليط 
شيبس  مع  مقدمة  والبارميزان،  الموزاريال  جبنة 

التورتيال المكسيكي

خس،  مكرمل،  بصل  اللحم،  برغر  من  ساليدرز 
مخلل والصوص الخاص

المقرمش مع صوص  الدجاج  ساليدرز من فيليه 
مخلل،  المقرمشة،  البصل  شرائح  الحار،  بافلو 

خس وصوص الرانش

كل أطباقك المفضلة! حلقات البصل، بوب كورن 
جبنة  وأصابع  فرايز  مكس  تكس  تشيكن، 
رانش  الشيبوتلي  صوص  مع  مقدمة  الموزاريال 

وصلصة المارينارا

1,160 CAL

1,591 CAL

763 CAL

948 CAL1,055 CAL

2,410 CAL



BUFFALO CHICKEN AUTHENTIC GREEK

THE CHICKEN CAESAR

CHICKEN PECAN

59

5959 65

سلطة بافلو تشيكن سلطة غريك األصلية

سلطة تشيكن سيزر

سلطة تشيكن بيكان

جوز  تشيز،  البلو  من  قطع  أحمر،  تفاح  خضار، 
بالكراميل ،توت بري مجفف و قطع فيليه دجاج 

مقدم مع خل التوت

الفلفل  والخيار،  الطماطم  اليونان!  كما هي في 
من  شريحة  مع  كاالماتا  زيتون  البصل،  الحلو،  
جبنة الفيتا و زعتر أوريجانو، تقدم مع الخل االحمر

الشهية،  السيزر  صلصة  مع  ممزوج  طازج  خس 
قطع  و  المحمص  الخبز  قطع  البارميزان،  جبنة 

فيليه دجاج مشوية

طازج،  خس  المقرمش،  الدجاج  فيليه  من  قطع 
طماطم كرزية، خيار، بصل و قطع الخبز المحمص 

مزين بالجبن ومقدم مع صوص الرانش

791 CAL560 CAL1,136 CAL

898 CAL
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HONEY MUSTARD CHICKENASIANA CHICKEN

5959

سلطة آسيانا تشيكن سلطة هني ماستارد تشيكن 

GRILLED BBQ CHICKEN

59

سلطة باربكيو تشيكن
FIESTA

59

سلطة فيستا

بدل الصوص بالذي تفضلة

فصوليا  ذرة،  المشوي،  الدجاج  فيليه  من  قطع 
أسود،  زيتون  كرزية،  طماطم  ،هالبينو،  حمراء 
مع  مقدم  ناتشوز  وقطع  جبنة  مع  حلو  فلفل 

صوص الشيبوتلي رانش 

قطع من فيليه الدجاج المشوي مغطاة بصوص 
و  ذرة  كرزية،  طماطم  طازج،  الخس  الباربيكيو، 
مع  تقدم  المقرمشة  البصل  شرائح  و  جبنة 

صوص الرانش

هني  بصوص  مغطاة  تشيكن  كورن  بوب 
ماستارد و الخس الطازج ، ذرة و خيار و طماطم 

كرزية و جبنة، مغطاة بشرائح الشيبس

تشيلي  سويت  بصوص  تشكن  كورن  بوب 
كرزية  طماطم  و  وخيار  ذرة   ، الطازج  والخس 
، تقدم  المقلية  البصل  ، مغطاة بشرائح  وجبنة 

مع الخل األحمر

جديد
1,049 CAL

1,755 CAL1,012 CAL

1,148 CAL



مغطسة  المقرمش  الدجاج  فيلية  من  قطع   4
بالصوص المفضل لكم

متوفرة بالدجاج المشوي حسب الرغبة

39

more?
Want

BREADED WINGS

69
األجنحة المقرمشة

اختر وجبتك المفضلة
الخطوة 1

CRISPY CHICKEN STRIPS

69

شرائح دجاج مقرمشة

TRADITIONAL WINGS

69

األجنحة التقليدية

BONELESS

69

بونلس

بالصوص  مغطسة  بالعظم  دجاج  أجنحة   10
المفضل لكم

مغطسة  و  الطري  الدجاج  فيليه  من  قطع   8
بالصوص المفضل لكم

8 أجنحة بالعظم مقرمشة و مغطسة بالصوص 
المفضل لكم

6 أجنحة تقليدية
4 أجنحة مقرمشة

4 بونلس
2 شرائح دجاج مقرمشة ترغب بالمزيد؟

بدل البطاطا حسب رغبتك 

البطاطا و اختيارك من 
البلو تشيز أو الرانش

مقدمة مع

1,512 CAL

400 CAL

806 CAL

CRISPY 348 / GRILLED 225 CAL

بطاطا كيرلي

حلقات البصل
نصف الكمية

11
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اختر الصوص المفضل

اختر درجة الحرارة

الخطوة 2

الخطوة 3

MILD MEDIUM HOT X - HOT ATOMIC 1 MILLION
معتدل متوسط - حارحار جدا أتوميك ون مليون

BUFFALO * 

GARLIC PARMESAN *SWEET & SOUR

ROASTED GARLIC *

SWEET BBQLEMON PEPPER *

CRAZY

SESAME GINGER TERIYAKI       

SWEET CHILI *

HONEY MUSTARD

SWEET SRIRACHA * 

BOURBON BBQ - CONTAINS ALCOHOL

بافلو

غارليك بارميزان

سويت سريراتشا

روستد غارليك

ال يقدم  بدرجة معتدل

سويت باربكيو

سويت آند سور

كريزي

سيسمي جينجر ترياكي

ليمون بيبر

هني ماستارد

سويت تشيلي

بوربون باربكيو - يحتوي على الكحول

New

فلفل و ليمون ألذ ثنائيالباربكيو صار أحلىاسم على مسمى

عسل و خردل، أجمل ثنائي

مزيج حلو وحراق

الخليط المثالي

الحلو والحامض طعم الذع

خليط من روستد غارليك وصوص الباربكيو

ترياكي والزنجبيل من المطبخ اآلسيوي

ثوم وجبنة كّلهم لّذة

الحلو والحار لطعم مميز

ثوم مشوي، ال ينفع التردد

بدها مشروب على مسؤوليتك
يخففها

لعشاق المغامرة حار بدرجة الذعة
ودرجتكم المفضلة

الكثير من النكهة 
القليل من الحار



THE OGCHICKEN CHEESE PLEASECHICKENSLAW

555559

األوريجينال

مقدمة مع البطاطا و الكولسلو

الكالسيك

تشيكن سلوتشيكن مع جبنة

اختيارك  من  المقرمش أو المشوي 

فيليه دجاج مقرمش مع مخلل و الخس الطازج 
والمايونيز

مع سندويش األوريجينال مع الجبنة الذائبة الشهية مقرمش  دجاج  فيليه  أمريكا!  في  هو  كما 
و  الطازج  ،الخس  ،مخلل  ذائبة  جبنة  و  كولسلو 

المايونيز

1111

بدل البطاطا حسب رغبتك 
نصف الكمية

حلقات البصلبطاطا كيرلي

CRISPY 558 / GRILLED 508 CALCRISPY 679 / GRILLED 619 CALCRISPY 749 / GRILLED 689 CAL
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EL DIABLO

BUFFALO CHICKEN

CHICKEN CLUB

GARLIC PARMESAN 

65

65

65

55

الديابلو

بافلو تشيكن

تشيكن كلوب

غارليك بارميزان

فيليه دجاج مقرمش مع شرائح البصل المقلية، 
مع  يقدم  والمايونيز،  الطازج  الخس  مخلل، 

اختيارك من صوص البلو تشيز أو الرانش

فيليه الدجاج الشهي مع بيكون بقري مقرمش ، 
و  الطازج  الخس  مخلل،  طماطم،  الجبنة،  خليط 

صوص الرانش

جبنة  مع  مقرمش  دجاج  فيليه  الحرارة!  لمحبي 
مخلل،  هالبينو،  السيراتشا،  صوص  ذائبة،  حارة 

الخس الطازج وصوص الشيبوتلي رانش

النكهات الشهية في قضمة واحدة! فيليه  كل 
بصلصة  مغطى  والمخلل  مقرمش  دجاج 

البارميزان بالثوم

CRISPY 861/GRILLED 801 CAL

CRISPY 827/GRILLED 767 CAL

CRISPY 661/GRILLED 601 CAL

CRISPY 623/GRILLED 563 CAL



21

31

اضف قطعتين 

اضف ثالث قطع 

ALL AMERICAN CLASSICCLASSIC CHEESESMOKEY 

595965

سموكيكالسيك مع الجبنةاول اميريكان كالسيك

قطعة
حب الطعم األمريكي في برغر اللحم!

قطعة
مفضل في كل زمان ومكان! برغر متبل بشكل 

مثالي مغطى بالجبنة األمريكية اللذيذة

قطعة
بيكون بقري مدخن ومقرمش ، مع جبنة أمريكية 

أصلية

مقدمة مع البطاطا و الكولسلو

الكالسيك

لحم

لحم

برغر متبل بشكل مثالي، ومغطى بالخس الطازج، طماطم، بصل، مخلل و الصوص الخاص بنا

572 CAL634 CAL724 CAL
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1111

بدل البطاطا حسب رغبتك 
نصف الكمية

حلقات البصلبطاطا كيرلي

MUSHROOMOZZ

JUNK

FLAMIN’

BUFFALO WINGER 

79

79

79

79

مشروم موزاريال

جنك

فليمينج

بافلو وينجر

قطعة
حلقة  أمريكية،  جبنة  مقرمش،  بقري  بيكون 
البصل المقلية، الخس الطازج، طماطم و مخلل، 

مغطى بصوص الباربيكيو و الصوص الخاص

قطعة
موزاريال،  مكرمل،  بصل  طازج،  سوتيه  مشروم 
الخس الطازج، طماطم ومخلل، مغطى بصلصة 

السيزر الشهية

قطعة
بطاطا  المقلية،  البصل  شرائح  ذائبة،  جبنة 
الخس  كريم،  ساور  التشيلي،  صلصة  كيرلي، 

الطازج، طماطم ومخلل

قطعة
رانش،  الشيبوتلي  صوص  حارة،  ذائبة  جبنة 

صوص السريراتشا، هالبينو، خس طازج ومخلل

جديد
818 CAL1,016 CAL

660 CAL621 CAL



CHEESE LOVERS

VEGGIE

GYROSBUFFALO CHICKEN

CLASSIC CHICKEN

BBQ CHICKEN

CHICKEN FAJITA

495959

595959

49

محبي الجبنة

الخضار

بافلو تشيكنجيروز

كالسيك تشيكن

تشكن باربكيو

تشيكن فاهيتا

مقدمة مع البطاطا المقلية

الكاساديا

كاساديا لعشاق الجبن! تورتيال محمصة مملوئة 
بخليط الجبنة تقدم مع الساور كريم والصلصة

بصل،   ، طماطم   ، الجيروز  بلحمة  تورتيال  خبز 
خليط الجبنة ويقدم مع صلصة التزاتزيكي

بصل،  طماطم،  المشوي،  بالدجاج  تورتيال  خبز 
خليط الجبنة ويقدم مع الصلصة والساوركريم

طماطم،  مشوي،  بدجاج  محمص  تورتيال  خبز 
بصل، خليط الجبنة تقدم مع اختيارك من صوص 

البلو تشيز أو رانش

محمص  تورتيال  خبز  الجديدة!  بالنكهة  استمتع 
تقدم  والجبنة،  والبصل  الحلو  والفلفل  ،الدجاج 

مع الساوركريم والصلصة

سويت  المشوي،  بالدجاج  محمص  تورتيال  خبز 
الجبنة، تقدم مع صوص  باربيكيو، بصل، خليط 

الرانش

خبز تورتيال محمص، طماطم، زيتون أسود، فلفل 
و  بصل  حمراء،  فاصولياء  ذرة،  هالبينو،  حلو، 

خليط الجبنة، تقدم مع الساوركريم وصلصة

جديد
878 CAL1,053 CAL1,049 CAL

804 CAL1,089 CAL885 CAL

814 CAL
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CHICKEN TACO - 2 PIECES

BEEF TACO - 2 PIECES 

BUFFALO CHICKEN - 2 PIECES

55

59

55

تشيكن تاكو

بيف تاكو

بافلو تشيكن

TACOS
مقدمة مع البطاطا المقلية

الجبنة،  خليط  الطازج،  الخس  مسحب،  دجاج 
طماطم مقطعة، ساور كريم، تقدم مع صلصة 

حارة

الجبنة،  خليط  كريم،  ساور  متبل،  مفروم  لحم 
خس طازج، طماطم مقطعة وتقدم مع صوص 

بافلو الحار

طازج،  خس  أحمر،  ملفوف  تشيكن،  كورن  بوب 
طماطم، خليط الجبنة مع صوص الرانش

اختيارك من التاكو او خبز التورتيال الطري

جديد

530 CAL

608 CAL

HARD 491/ SOFT 581 CAL

HARD 433 / SOFT 523 CAL

HARD 522 / SOFT 612 CAL

ORIGINAL

SUPER

59

69

أوريجينال

سوبر

وصلصة  والطماطم  البصل  مع  الجيرو  لحم 
التزاتزيكي في خبز البيتا

50 ٪ لحم أكثر من االوريجنال جيروز

مقدمة مع البطاطا و الكولسلو



CLASSIC

STRAWBERRY

POMEGRANATE

PASSION FRUIT

CHERRY LEMON

LEMON

PEACH

PASSION FRUIT

ORANGE

APPLE

PINEAPPLE

CRANBERRY

MANGO 

CLASSIC

WATERMELON

STRAWBERRY

CLASSIC

STRAWBERRY

KIWI APPLE

BLUE  ISLAND

39

24/5529 29

43

كالسيك

)طازج(برتقالليمون

بطيخ

موهيتو

العصائرآيس تي ليموناضة

مارغاريتا

كالسيك

فراولة

تفاحدراق
أناناس

كرانبيري
مانجو

كالسيك

فراولة

فراولة

رمان

باشن فروت

كيوي وتفاح

باشن فروت

بلو آيالند

ليمون وكرز

MOJITOS

 (GLASS/PITCHER)  ICE TEAJUICES FRESH LEMONADE

MARGARITAS

فاكهتك  نكهة  مع  بالنعناع  منعشة  صودا 
المفضلة

سموذي المثلج بالنكهة المفضلة لديك



صوص البلو تشيز يحضر يوميًا ويحتوي على نبيذ الطبخ
 ALL PRICES ARE IN EMIRATI DIRHAMS AND INCLUSIVE OF 7% AU FEE & 5% VAT

PEPSI

7UP

MIRINDA

DIET PEPSI

DIET 7UP

STRAWBERRY BANANA BLISSCOCO COLADA

RED-HOT MANGOGAMETIME SMOOTHIE 

TROPICAL TANGOLEMON MINT

BOOM BERRY

4343

4343

4343

43

كوكو كوالدافراولة و موز

جيم تايم سموذيرد-هوت مانجو

ليمون ونعنعتروبيكال تانجو

بوم بيري

25

25

25

25

25

مشروبات غازية
SOFT DRINKS

مزيج مثالي من األناناس وجوز الهنداروي عطشك بموكتيل الفراولة والموز اللذيذ

سموذي من جوز الهند، الفراولة ، الرمان ،األناناسمشروب المانجو المثلج الحار

موكتيل كالسيكي بالليمون والنعناعمزيج من المانجو والخوخ

موكتيل بالتوت المشكل

)إعادة تعبئة مجانية(

)إعادة تعبئة مجانية(

)إعادة تعبئة مجانية(

)علبة(

)علبة(

37
مشروبات الطاقة

ENERGY DRINKS
مياه معدنية

MINERAL WATER

SPARKLING WATER
27/45

21/39

مياه غازية

مياه معدنية MINERAL WATER

( SMALL / LARGE )

( SMALL / LARGE )

تبحث عن المزيد؟
الروحية المشروبات  اسأل فريقنا عن قائمة 



FRIES

CURLY FRIES

COLESLAW

HOMEMADE RANCH

CHIPOTLE RANCH

BLEU CHEESE DIP

BEEF BACON

ANY SAUCE

بطاطا مقلية

بطاطا كيرلي

كولسلو

رانش

شيبوتلي رانش

بلو تشيز

بيف بيكون

أي صوص

19

23

11

11

11

11

11

11

600 CAL

540 CAL

158 CAL

250 CAL

250 CAL

200 CAL

90 CAL



صوص البلو تشيز يحضر يوميًا ويحتوي على نبيذ الطبخ
 ALL PRICES ARE IN EMIRATI DIRHAMS AND INCLUSIVE OF 7% AU FEE & 5% VAT

ALL PRICES ARE IN EMIRATI DIRHAMS AND 
INCLUSIVE OF 7% AU FEE & 5% VAT



BuffaloDubaiطعام. شراب. حماس


