
39 sar  
FOR DUCK’S SAKE

snow pea and thinly sliced lettuce,carrots,
scallions with kohlrabi and wasabi dressing

33 sar  
GREENS

mixed greens tossed in wasabi truffle dressing 
and topped with caramalized waluts

37 sar  
KALE A CHIC

kale and crispy chicken drizzled in 
sesame dressing

31  sar  
SHRIMP GYOZA

with truffle rayo ponzu sauce

22 sar  
CHICKEN GYOZA

in cashew turmeric sauce 

23 sar  
BURGER HARUMAKI

angus beef roll with American cheese,
pickles and haru dip

28 sar  
ASIAN FRIES

with thinly sliced beef and sriracha hollandaise 

19 sar  
MEXICAN EGG ROLL

stuffed w/ chicken, corn, beans and jack cheese

24 sar  
POTATO CHIPS

crispy crispy cripsy chips with poblano feta dip

20 sar  

crispy chicken tender
bao with yuzu
slaw and harrisa mayo

20 sar  
THE HOTDOG

hot dog bao with crispy
shallots, toasted black sesame
with wasabi cream cheese

22 sar  

9 hr braised brisket bao
with tomatillo, sourcream
and J’s secret formula

23 sar  

slow cooked brisket, jack
cheese and Birria Dip

BRISKET BIRRIA 

21  sar  
FOR THE VEGETARIAN

potato and mushroom 
croquettes avo-mousse 
walnuts and manchego 
with truffle oil

21  sar  
BEEF QUESADILLA

beef, jack cheese, 
seasoned sour cream

20 sar  

CHICKEN 
QUESADILLA

chicken with jack 
cheese and sour cream

28 sar  19 sar  

24 sar  21  sar  10 sar  

20 sar  23 sar  
FRENCH TOAST

21  sar  
MIRUKU

10 sar  10 sar  
E-PAYMENTS
ONLY

VAT  N O T  I N C L U D E D 

21  sar  
NASHVILLE SPICY TACO

crispy chicken, chili oil 
and slaw

40 sar  
KIMCHI RICE

with beef buolgogi, kimchi, runny eggs, 
sauteed spinach, mushroom and

nori togarashi 

59 sar  
SALMON RICE

crispy skin salmon, thai style fried rice, 
spinach and coconut cream sauce 

37 sar  
VEGAN CURRY

vegetable green curry and coconut rice

47  sar  
NOOOODLES

25 sar  
INDO-MI

indomie noodles, baco spices, sweet soy 
sauce,fried egg shreds, fried garlic, shallots

 and cabbage

vermicelli noodles with black bean sauce, 
mixed veggies and crispy prawn

24 sar  
JAPANESE SLIDER

wagyu beef, white cheddar, tonkatsu 
mayo and dill pickles

20 sar  

black sesame crispy chicken, kimchi mayo, 
chili honey oil and dill pickles

42 sar  
VEAL SANDO

thick cut veal bacon, baco oko sauce
and kewpie cabbage

CRISPY KOREAN SLIDER

TAKE A BAOKARAAGE CHIC BAO

مضافة قيمة  ضريبة   % 15 يضاف 



39 sar  

لبازالء وا ا�خضر  والبصل  والجزر  الخس،  من  شرائح 
الوسـابي وصوص  الكرنب  مع  ا�سيوسية 

السبانخ سوتيه  لبولجوجي,  ا لحم  مع 
الكوري لفلفل  ا صوص  مع  لنوري  وا الفطر 
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42 sar  

ت لسلطا قا طبـا أل ا

و ند لسا ا

ز و لبـا ا

ت یا لحلو تا با و لمشر ا

ز کو لتا ا

ت لمقبال ا

المقرمش البط  الکیمتشيسلطة  ز  ر أ

على مقلي  رز  أ المقرمش،  السلمون  سمك  قطعة 
جوزالهند كريمة  وصلصة  سبانخ  لتايلندية،  ا الطريقة 

السلمون ز  ر أ

الهند جوز  رز  وأ االخضر  الخضار  كاري 

نباتي ي  کار

ايدمامي مقرمش،  دجاج  كيل، 
السمسم وصوص  كرزية  طماطم 

شیك آ  کیل 

المكرمل الجوز  لورقيات،  ا من  تشكيلة 
واسابي لترفل  ا وصوص 

لياباني ا لفلفل  ا وصوص  لترفل  ا يوزو   مع 

ینز جر

ي الجمبر جایوزة 

والكاجو الكركم  صوص  مع 

المخلل االمريكية  بالجبنة  االنجوس  لحم 
الخاص لهارو  ا وصوص 

الدجاج جایوزة 

برجر وماکي  هار

هوالنديز السريراتشا  وصوص  للحم   ا ئح  شرا

االسیویة الفرایز 

لرانش ا وصوص  الجاك  جبنة   ، فاصوليا ذرة،  دجاج، 

ول ر مکسیکان 

ا�خضر لبوبالنو  ا وصوص  الطازجة  المقرمشة  البطاطس  ئح  شرا

الملفوف سلطة  مع  المقرمش  الدجاج  باو 
المايو-هريسا وصوص  باليوزو 

البطاطس شرائح 

وكراث فاصوليا  جزر،  شعيرية،  جمبري، 

ل د و نننو

المقلي لبيض  ا ئح  شرا الحلوة،  الصويا  صلصة  االندومي،  نودلز 
وملفوف بصل  مقلي،  ثوم  باكو،  بهارات 

مي و ند أ

أبيض شيدر  جبنة  واغيو،  لحم 
ومخلل مايو،  تونكاتسو 

الیاباني السالیدر 

ا�سود بالسمسم  المقرمش  الدجاج 
ومخلل لحار  ا بالزيت  عسل  مايو،  الكيمتشي 

ي الکور السالیدر 

االوكو صوص  ساعة،   24 لمدة  مطبوخ  عجل  لحم 
|هالبينو الكرفس  وسلطة 

ساندو قیل 

23 sar  
الجاك جبنة  بريسكت،  لحم 

لبيرا ا صوص 

بیرا بیرسکت 

28 sar  

توست وفرینش  ز لیو ا

21  sar  

کي و میر

سلطة حار|  زيت  مقرمشة،  دجاج  قطعة 
رانش ناشفيل  صوص  مخلل  ملفوف 

ر الحا ناشفیل  تاکو 

21  sar  
االفوكادو مع  بالفطر  البطاطس   كرات 

لترفل ا وزيت  الجوز  مع  الماتشيجو  وجبنة 

والجريب ليوزو  ا موكتيل 
لليمون ا عصير  مع  فروت 

االحمر اللیتشي 

ليوسيفي وا لليتشي  ا موكتيل 
لبري ا لتوت  ا مع 

المثلج الشاي 

فروت لباشن  ا نكهة  من:  إختيارك 
المشكل لتوت  ا و  أ  المانجو، 

جلتش ذا 

فروت لباشن  ا موكتيل 
لبرتقال ا مع 

ر الحا البطیخ 

لليمون وا لبطيخ  ا عصير 
السيرانو فلفل  مع 

ا د صو

غازیة معدنیة میاه  میاه 

اليت كوال  سبرايت،  من:   إختيارك 
وفانتا  كوال 

فیجیتریین ذا  فور 

وني إلکتر  دفع 
فقط

21  sar  
جاك مونتيري  جبنة  أنجوس،  لحم  شرائح 
جالو دي  بيكو  وصلصة  متبل  كريم  ساور 

لحم کاسادیا 

مع الجاك  وجبنة  الدجاج  تاكو 
الحامضة والكريمة  ا�فوكادو 

الدجاج کاسادیا 

20 sar  
المقرمش البصل  مع  دوج  الهوت  باو 

الوسابي كريمة  مع  المحمص  االسود  والسمسم 

22 sar  
ساعات  9 ل  المطهو  لبريسكت  ا باو 

والكريمة المكسيكية  الطماطم  مع 
السرية جاي  وخلطة  الحامضة 

باو آ  تیك  باو شیك  دوجکاراجي  هوت  ذا 

VAT  N O T  I N C L U D E D مضافة قيمة  ضريبة   % 15 يضاف 


