
أسماك لحم عجل السلطات

فوود ستريت 

فوود كومفورت 

سلطة لوبستر

جمبري مع األفوكادو والرمان، الفاصوليا

الخضراء والسمسم  155

هاماتشي كرودو

سمك كينج شيلدر

بصلصة الصويا والليمون والكمأ 

األسود.  110

أرز مقرمش

،تارتار لحم عجل وتونة على أرز مقرمش

كريمة السمسم  95

توستاداس دي أتون

تونة مقرمشة، أفوكادو، سمسم   110

 واجيو بريساوال
حصر  ، واغيو  بقر  لحم 

العالم 95 أنحاء  في جميع  ية 

دونر كباب
 لفائف شاورما صغيرة من لحم
واغيو البقري ولحم الضأن

مع رقائق خبز القمح والطحينة  90

سندويشات التاكو
،لحم أنجوس، رقائق خبز القمح الطري

زبدة لحم واغيو مع فلفل الهابانيرو  105

باو بون
خبز كوري، ولحوم عجل

واغيو المدخنة بشاي الياسمين  110

ميني بيج كيه
برجر صغير من لحم العجل

المقدد مع الصلصات. 3 قطع  110

جيوزاس
رافيولي بلحم عجل واغيو وأنجوس

مع صلصة الهالبينو بالخل  85

 بيتزا
 جرجير، جبن بارميزان مع

كريم الكمأة والكمأ الصيفي  145

روك كورن
بوب كورن بخلطة تيمبورا مع

المايونيز الحار  65

حمص باالفوكادو
تورتيال

  مقرمشة75 

سلطة سبانخ غوما
، أومليت ياباني ، رقائق بونيتو

صلصة ميسو يوزو  80

فتوش ستراشياتيال
،جبن ستراشياتيال
طماطم، خيار، خبز

البيتا، أعشاب طازجة  95

سلطة سوبر كايل
،أفوكادو، جبنة البارميزان

طماطم كرزية، قشر الليمون  90

 أطباق جانبية

بطاطس مهروسة منزلية

كالسيكية  55

 مرق اللحم  60

 ليمون ذا القشر االخضر  60

 هريسة، فستق حلبي مكرمل  80

 فلفل هاالبينو خفيف  60

 كريمة الكمأ  95

الصلصات المميزة

وصلصة بيف بار  55

البطاطس المقلية

مصنوعة منزلياً ومقطعة يدوياً  75

جبنة البارميزان والكمأة السوداء  150

الخضار

فلفل هاالبينو خفيف  60

خضار موسمية  55

تمبورا
كوردون بلو بلحم البقر

،فيليه لحم العجل، لحم بقر واغيو
 جبنة ذائبة، بانكو”فتات الخبز الياباني”، كريمة

الكمأة السوداء  320

 معكرونة
لحم واغيو مع صلصة البولونيز
معكرونة بلحم عجل واغيو بصلصة

راجو الكالسيكية محلية الصنع  155

ووك
لحم العجل بالفلفل

 لحم بقري مقلي مع الفلفل،
والباذنجان المشوي  250

روتيسيري )مشاوي)
سيجنتشر شاورما

شاورما لحم الواغيو والضأن مع
طحينة بيف بار بجانب البطاطس  185

على البخار
سمك بحري بالزنجبيل

فيليه صلصة الصويا امبيريال مع
الزنجبيل الطازج  150

تيبانياكي

 طبق اليوم
واغيو ياباني وكامل الدم

حسب التوافر ، 200 جرام كحد أدنى
    كوبي 100 غ  485

ميازاكي 100 غ 390
النهائي 100 غ 290

اللحوم والصلصات
فيليه مع البطاطس وصلصة بيف بار

شرائح لحم واغيو الرائع مع البطاطس المقلية و
صوص زبدة الكمأة السوداء مع خالصة

 من الصلصة األصلية ريااليز دي باريس  600

باربكيو
لحم العجل األسود بصلصة الميسو
 نسختنا المصنوعة من اللحم والتي تشبه

طبق سمك القد األسود الشهير  220

لحم ريب آي الحار
شريحة ريب اي كاب مع فلفل

هابانيرو وأعشاب شيميشوري  320

سلمون أوناجي
هليون أخضر مطهو مع زيت

السمسم وصلصة يوزو أوناغي  195

مشوي

لحم بقر انجوس اسود فاخر

حسب التوفر

وادي رينجرز، أستراليا

فيليه قطعة الوسط، 300 غ  350

قطعة وسط ريب آي 350 غ  350

قطعة ريب آي خارجية 200 غ  300

شاتوبريان 500 غ  595

لحم واغيو

حسب التوفر

وادي رينجرز، أستراليا

مرتديال لحم نيويورك 200غ  350

شريحة ستريبليون 300 غ  420

فيليه مينيون 200 غ  500

أضالع ريب آي 350 غ  550

دبل أضالع ريب آي 500 غ  800

شخصين

شريحة لحم توماهوك +1.4 كغ  1450

 ل2/3 أشخاص

المب راك

أضالع الضأن التقليدية

ببهارات بيف بار الخاصة  250

All prices are in Qatari Riyal  / please inform the waiting crew about any dietary requirements or allergies 

كاساديا
 ،لحم العجل الياباني المطهو ببطئ

جبن أواكساكا، كمأ أسود  95

تارتار & تارتيني
 لحم العجل، حلوى البرالين، غوفريت 95

 السمسم

سجنتشر كارباتشيو
تارت فيليه لحم بالك أنجوس البقري

الرقيق، مع الزعتر وشراب القيقب  135

كيه اف سي
دجاج مقلي بشحم لحوم عجل

الواغيو مع صلصة فلفل سيتشوان. 85 

،تاتاكي
لحم كوبي ريب آي، صلصة يوزو بونزو  155 



concept


