
WE BRING ‘QUE to YOU

02 6587863
ABU DHABI MALL

02 5846899
AL WAHDA MALL

04 8861012
DUBAI PARKS & RESORTS

famousdaves.ae

#famousdavesuae

0٤ ٨٨61012
دبي باركس اند ريزورتس

02 5846899
لطلب من الوحدة مول

02 6587863
لطلب من ابوظبي مول

“May you always be surrounded by

good friends and  great barbecue.”“May you always be surrounded by



AED 235

Buns-n-Wings
Especially cra�ed platter compr�ing of 

Dave’s Double Winger
24 pieces of Traditional Wings tossed 

in your choice of Buffalo or Pineapple Rage®

Classic
American Sliders

and

Served family-style for 5-6 ‘que friends

served with 
Famous Fries | Carrot & Celery Sticks

Corn Bread Muffins

وضعت خصيصا طبق يتكون من

ديف دوبل وينجر
٢٤ قطعة من اجنحة الدجاج الختيارك

 بفالو او انانس رينج صوص
و

السندويتشات
 االمريكية 

الكالسيكية
6 قطع من سندويتش الريب المسحب 

 و 6 قطع من سندويتش الدجاج المسحب

ب٢٣5

بانس-و-وينجس
للعائلة-ل5-6  كيو االصدقاء

يقدم مع
 فيموس فرايز |  جزر و كرفس

وخبز الذرة مافن

تكساس بيف بريسكت  (1 كيلو)  350
يتم فرك تكساس بيف بريسكت الكالسيكي لدينا بخليط من توابل 
ديفز السرية، الفلفل الحار الخشن ورّشة من السكر البني، ثم ُيطهى 

على نار هادئة فوق الخشب حتى يجف العصير ويصبح متماسًكا.

دجاج بلدي مشوي (كامل)  120
 دجاجة كاملة متبلة خصيًصا،

ُيشوى على الفحم حتى ينضج تماًما

روبيان بفالو (12٤ قطعة)   330
روبيان بفالو مقلي، شرائح البصل ُتقدم مع صلصة الجبنة الزرقاء

Country-Roasted Chicken (whole) 120
Specially-seasoned whole chicken, roasted and 
char-grilled to perfection. 

Buffalo Shrimp Party Platter (124 pcs) 330 
Buff alo fried shrimps, onion strings served
with blue cheese sauce

Texas Beef Brisket (per kg) 350
Our classic Texas Beef Brisket is rubbed with a blend of Dave’s secret spices, 
coarse black pepper and a hint of brown sugar, then slow-smoked over hickory 
until it’s juicy and tender

MAKE YOUR
BLOCK PARTY
Famous

350 ريبس بيف (للوحدة) 
ُتفرك باليد بخلطة ديفز السرية المكونة من التوابل الخاصة وُتدخن 

لمدة 5-٤ ساعات في حفرة على نار الخشب. ثم ُتكسى بالصلصة 
على لهب مفتوح لحجز نكهة فايموس وإعطائها الطعم الكريسبي، 

وطبقة من الكراميل.

وينغز تقليدية 60 قطعة     160
يتم تتبيل وينغز ديفز خصيًصا وغمسها في ريتش و ساسي حسب 

اختيارك، صلصة بفالوا أو ديفلز سبيت

66 األطباق الجانبية فايموس (1 كيلو) 
مكرونة مع جبن 

سلطة الكرنب
ارز داون و ديرتي

160 دجاج مسحب  (1 كيلو) 
دجاج مسحب مع رشة من صلصة ريتش و ساسي

مغطى بجبنة منتيري و جاك

Barbeque Pulled Chicken (per kg) 160
Roasted, pulled chicken tossed in  Rich & Sassy®
and topped with melted Monterey Jack cheese.

Beef Ribs (per Slab) 350
Hand-rubbed with Dave’s secret blend of special spices and pit smoked for 4-5 
hours over a smoldering hickory fi re, then slathered with sauce over an open 
fl ame to seal in the Famous fl avor and give them a crispy, caramelized coating

Traditional Wings Party Platter (60 pCS) 160
Dave’s wings specially seasoned and tossed in your 
choice of Rich & Sassy®, Buff alo or Devil’s Spit® sauce.

Side dishes (per kg) 66
Dave’s Cheesy Mac & Cheese 
Creamy Coleslaw
Down-n-Dirty Rice



Hearty Salads
Dave’s Sassy Barbeque Salad   47
Served on crisp greens with roasted sweetcorn, 
house-smoked cheddar cheese, tomatoes and tortilla strips;
tossed with spiced honey BBQ dressing and topped with
your choice of protein or have it plain

Grilled Chicken Breast 
Texas Beef Brisket

Caesar Salad 42 
Crisp romaine lettuce tossed in Caesar dressing; 
have it topped up with your choice of protein or have it plain

Grilled Shrimp
Grilled Chicken Breast

Served with freshly baked corn bread muff in

Authentic Appet�ers

Burnt Ends   48
The Pitmaster’s secret. Tender pieces of Texas Beef Brisket seared 
with red onions & jalapenos and caramelized with Sweet & Zesty® BBQ sauce
and served on Texas Toast.  Dave’s Tip – Make yours cheesy

Barbeque Nachos 48 
House-smoked cheddar cheese, lettuce, tomato, baked beans, 
Famous Chili, jalapeños, seasoned sour cream and Rich & Sassy®

Texas Beef Brisket | BBQ Pulled Chicken
Vegetarian option available,  please ask your Famous Server

Buffalo Shrimp 55
Buff alo fried shrimps, onion strings served with Blue cheese sauce

Smoked Salmon Spread 32
Our own hickory-smoked salmon, cream cheese, capers and
chipotle peppers makes this a spread worth swimming upstream for. 
Served with fi re-grilled fl atbread

Dave’s Chicken Tenders 45
Tenders scratch-made in our kitchen tossed in 
Dave’s special seasoning and served with honey BBQ sauce

Fried Pickles (v)  26
Lightly battered bread & butter pickles served with ranch dressing

Traditional Wings
Dave’s wings specially seasoned and tossed in your choice of Buff alo or 
Pineapple Rage®.

Wing Basket 12 pieces 42
Double Winger 24 pieces 68
Party Platter 60 pieces 160

Dave’s Tip – Have ‘em breaded

Barbeque NachosBurnt Ends

المقبالت األصيلة

٤٨ بيرنت اندس  
 سر البتماستر. قطع مكتنزة من تكساس بيف بريسكت ُتشّوح

وترش بصلصة الباربكيو سويت آند زيستي
نصيحة ديفز: اجعل مذاقك خاص الجبنة

باربكيو نشواز  ٤٨   
جبنة شيدر المدخنة محلًيا، خس، طماطم، فاصوليا معلبة، فايموس 

فلفل حار، جالبينو، كريمة موسمية حامضة وريتش وساسي
نشواز تكساس بيف بريسكت

نشواز باربكيو دجاج ُمسحب
نشواز الخضار

روبيان بفالو   55
روبيان بفالو مقلي، شرائح البصل ُتقدم مع صلصة الجبنة الزرقاء

32 سبريد سمك السلمون 
سلمون ُمدخن من منطقتنا القارية، كريم الجبنة، كابرز وفلفل 

شوبتل ُيقدم مع الخبز المحمص على النار.

٤5 دجاج تندرز  
ُينقع في توابل ديفز الخاصة وُيقدم مع صلصة عسل باربكيو

26  (v) المخلالت المقلية
يقدم الخبز المخلل قليال ومخلل مع زبدة يقدم مع رانش 

وينغز تقليدية
يتم تتبيل وينغز ديفز خصيًصا وغمسها في ريتش و 

ساسي حسب اختيارك، صلصة بفالوا أو ديفلز سبيت

٤2 سلة وينفز    1٤ أونصة 
6٨ دبل وينغر   2٨ أونصة 
160 بارتي بالتر 70 أونصة  

Traditional Wings

السلطات
ُتقدم مع مافن خبز الذرة

تقدم على خضار كريسبي مع الذرة الحلوة المشوية، جبنة شيدر 
المحلية المدخنة، طماطم وشرائح التورتيال، ُتغمس في صلصة 

الباربكيو مع العسل
سلطة ساسي صدر دجاج مشوي

سلطة ساسي بيف بريسكت تكساس

٤7 سلطة ديفز ساسي باربكيو  

 ٤2 سلطة سيزر 
خس روماني كريسبي في صلصة سيزر ،تعلوه طبقة من الروبيان 

المشوي ،دجاج كريسبي أو سلمون ُمدخن



Award 
Winning Ri�
Served with your choice of two sides

Beef Short Rib 119 
One premium marbled beef short rib 
(take our word for it, one is all you need). 
Slow-smoked till its falling-off -the-bone tender,
served with Dave’s own special glaze

Famous Sid�

Corn Muffin
Delicious corn bread muffi  ns brushed with honey butter glaze
Pair   12 | Half Dozen   34 | Dozen   66

Baked Beans 18
Baked beans loaded with smoked 
brisket, beef ribs and jalapeno peppers
Vegetarian option available, 
please ask your Famous Server 

Mashed Potato 15
Perfect mixture with milk, 
butter and roasted garlic

Dave’s Cheesy  18
Mac & Cheese  
Our home-style version blended with 
three cheeses, corn and a jalapeno kick

Sweet Corn 15
Buttery, sweet corn-on-the-cob

Creamy Spinach 12
Pan-cooked, garlic-infused, 3-cheese 
creamy spinach

Fresh-Steamed 15
Broccoli 
Simply-seasoned to bring out its 
natural fl avour and tenderness

Creamy Coleslaw 15
A zesty slaw that’s pineapple 
sweet with a hint of horseradish

Famous Fries 15
Crispy-fried, skin-on 
potato wedges

Down-n-Dirty Rice 12
Sautéed garlic and mixed veggies
slowly cooked with rice

Potato & Egg Salad 15
Potatoes, celery, hard-cooked egg, 
mayonnaise and a hint of mustard

Winning Ri�Winning Ri�Winning Ri�
ريبس الحائزة على 

الجوائز
11٩ بيف شورت ريب 

واحد من بريميوم بيف )نتعهد لك بأن كل ما تحتاجه هو واحدًا(.  
ُيطهى وُيدخن ببطء حتى يصبح طرًيا وينفصل اللحم عن العظم. 

ُيقدم مع طالء ديفز الخاص.

واحد من بريميوم بيف )نتعهد لك بأن كل ما تحتاجه هو واحدًا(.  

ريبس الحائزة على 

واحد من بريميوم بيف )نتعهد لك بأن كل ما تحتاجه هو واحدًا(.  واحد من بريميوم بيف )نتعهد لك بأن كل ما تحتاجه هو واحدًا(.  

الطازجة على البخار  15
بروكلي ببساطة محنك الخراج 

نكهته الطبيعية

سلطة   15
سلو حريف األناناس الحلو مع 

مسحة من الفجل

البطاطس الشهيرة  15
بطاطس مقلية مقرمشة، 

بالقشرة

داون اند درتي االرز  12
الثوم مقلي ومختلط مع الخضار 

المطبوخ ببطء مع األرز

15 سلطة البطاطا والبيض 
البطاطا والكرفس والبيض 

المطبوخ، المايونيز وتلميحة من 
الخردل

الفاصوليا المخبوزة  1٨
الفاصوليا المخبوزة مع بريسكت 

او بيف ريبس 
وجاالبينو خيار نباتي المتاح،
يرجى أن تطلب من الخادم 
الشهير االختيار الخاص بك

البطاطا المهروسة  15
مزيج مثالي مع الحليب، الزبدة 

والثوم المحمص  

1٨ ديفس جبني  
مكرونة والجبن نسختنا  على 

طريقة المنزل مخلوطة مع ثالثة 
انواع الجبن والذرة وهالبينو

الذرة الحلوة  15
زبداني، الذرة الحلوة، على رأس 

قطعة خبز

 السبانخ الكريمية 12 
سبانخ مطبوخة مع ثوم وثالث 

انواع من الجبن

األطباق الجانبية 
فايموس

كعك الذرة مافن
كعك لذيذ مصنوع من الذرة يطلى بالزبدة والعسل

      ١2 دزينة                 66نصف دزينة      3٤زوج 

يقدم مع طبقين جانبيين من اختيارك

Beef Short Rib

Mac & Cheese

Sweet Corn Fresh-Steamed 
Broccoli 

Baked Beans



3 soft shell tacos served with freshly baked corn bread muffin

Hand-held 
Bar-B-Que Tacos
Brisket Tacos 48
Coleslaw, shredded lettuce, brisket, jalapeno pickled red onion and pico de gallo

Crispy Chicken Tacos  44
Shredded lettuce, crispy chicken, lime chipotle ranch dressing and  
pico de gallo, jalapeno

Grilled Shrimp Tacos  48
Shredded lettuce, jalapenos, pickled red onion, chopped grilled pineapple,  
red bell peppers and drizzled with house made pineapple glaze

بار-بي-كيو تاكوس 
3 تاكوس إلى جانب خبز الذرة مافن

٤٨ تاكوس بريسكت 
تورتيال الدقيق محشوة بسلطة الكرنب، الخس، بريسكت، جاالبينو 

مخلل البصل األحمر وبيكو دي جالو

٤٤ تاكوس دجاج كريسبي  
 تورتيال الدقيق محشوة بالخس، دجاج كريسبي، صلصة 

رانش شبوتل بالليمون الحامض وبيكو دي جالو

تاكوس الروبيان المشوي    ٤٨
خس، وهالبينو، بصل أحمر مخلل،

مفروم األناناس المشوي، فلفل أحمر مع طالء االناناس

Crispy Chicken Tacos

Dave’s Loaded Potato    35
Sour cream, beef bacon and whipped butter topped  
with house-smoked cheddar and green onions

BBQ Stuffed Potato    35
Sour cream and whipped butter topped with 
house-smoked cheddar and loaded with your choice of protein
Texas Beef Brisket | BBQ Pulled Chicken | Beef Short Ribs

Broccoli and Cheese Baked Potato (v)  35
Tender fresh broccoli, sour cream, cheese sauce and  
whipped butter topped with house-smoked cheddar cheese sauce

Stuffed 
Baked Potato

Dave’s Loaded Potato

بطاطا محشوة 
ومخبوزة

35 بطاطا ديفز 
كريمة حامضة، بيف باكون، زبدة مخفوقة مع طبقة

علوية من جبنة شيدار المحلية الُمدخنة والبصل األخضر

35 بطاطا محشوة على الباربكيو 
كريمة حامضة، بيف باكون، زبدة مخفوقة مع طبقة

علوية من جبنة شيدار المحلية الُمدخنة والبصل األخضر
تكساس بيف بريسكت مع بطاطا محشوة  35
35 باربكيو الدجاج الُمسحب مع بطاطا محشوة 

35 بروكلي وبطاطا بالجبنة معلبة   (نباتي) 
 بروكلي طازجة، كريمة حامضة، صلصة الجبنة،

زبدة القشدة مع طبقة علوية من صلصة جبنة شيدار المحلية 
الُمدخنة 



Pitmaster Platters
Served with your choice of two sides

Texas Beef Brisket 88
Our classic Texas Beef Brisket is rubbed with a blend of  
Dave’s secret spices, coarse black pepper and a hint of brown sugar, 
then slow-smoked over hickory until it’s juicy and tender

Traditional Wings 60
Dave’s wings specially seasoned and tossed in your choice of  
Buffalo or Pineapple Rage®

Country-Roasted Chicken 70
Specially seasoned half-chicken, roasted and char-grilled to perfection

Barbeque Chicken 70
Country-Roasted Chicken flame-kissed and slathered with Rich & Sassy®

Dave’s Fried Half Chicken 75
Our Famous Fried chicken seasoned and fried to order,  
served with Honey Buffalo, Dave’s Honey Revenge sauce or White BBQ sauce

Dave’s Fried Hot Half Chicken  75
Our Famous Fried chicken seasoned and fried to order, then hit  
with Dave’s Hot Chicken Oil right before service
Dave’s Fried Chicken platters are made to order and requires at least  
15 minutes of cooking time

Grilled Salmon 85
Norwegian salmon grilled, glazed and caramelized with pineapple glaze

بتماستر بالترز
ُتقدم مع اختيارك طبقين جانبيين

٨٨ تكساس بيف بريسكت 
يتم فرك تكساس بيف بريسكت الكالسيكي لدينا بخليط من توابل 
ديفز السرية، الفلفل الحار الخشن ورّشة من السكر البني، ثم ُيطهى 

على نار هادئة فوق الخشب حتى يجف العصير ويصبح متماسًكا.

وينغز تقليدية  60
وينغز ديفز متبلة ومغموسة خصيًصا الختيارك من

 صلصة ريتش و ساسي، بفالو أو اناناس رينج

70 دجاج بلدي مشوي 
نصف دجاجة متبلة خصيًصا، ُيشوى على الفحم حتى ينضج تماًما

70 دجاج مشوي 
 دجاج بلدي مشوي وُمشوح على اللهب مع رشة من

صلصة ريتش وساسي

75 نصف دجاجة مقلية ديفز 
دجاج فايموس المقلي لدينا ُيتبل وُيقلي حسب الطلب وُيقدم مع 
هاني بفالو، صلصة ديفز ريفنج وصلصة هاني أو الباربكيو البيضاء

75 نصف دجاجة ديفز فرايد ساخنة  
 دجاج فايموس المقلي لدينا ُيتبل وُيقلي حسب الطلب

ثم ُيرش زيت دجاج فايموس الساخن قبل التقديم مباشرة
بالترز الدجاج المقلي ديفز ُتحضر حسب الطلب وتحتاج إلى 15 دقيقة للطبخ  

سمك السلمون المشوي  ٨5
 سمك السلمون النرويجي المشوي، المزجج و كارامليزد مع

األناناس الصقيل

Texas Beef Brisket

Dave’s Fried Half Chicken

Grilled Salmon

Country-Roasted Chicken



Legendary Burgers
Served with Famous Fries, choice of any one side  

and spicy Hell-Fire Pickles
Dave’s Brisket Burger patty is 100% ground beef, blended 

with juicy pieces of smoked Texas beef brisket.

البرغر االسطوري
تقدم مع بطاطا مشهورة، واختيارك من أي طبق جانبي واحد

ومخلل حار 
ديف بريسكيت برجر باتي هو 100٪ لحم البقر المفروم، 

المخلوط مع قطع تكساس بيف بريسكت المدخن

Devil’s Spit

Jacked-N-Stacked CHICKEN

Ultimate BRISKET

Ultimate BRISKET 64
Melted sharp American cheese, two strips of beef  
bacon and our signature BBQ glaze; Piled high with  
chopped Texas beef brisket

Dave’s Favourite BRISKET BURGER  62   
Slathered with Rich & Sassy®, then topped with  
melted Monterey Jack cheese and two strips of beef bacon

Devil’s Spit BRISKET BURGER   62 
Slathered with Devil’s Spit® BBQ sauce. Topped with melted  
Monterey Jack cheese, beef bacon and hell-fire pickles

Monster Crispy Chicken  60
Shredded lettuce & tomato, crispy chicken tossed with buffalo sauce 
 and Rich & Sassy®

Southwest Chili Lime Chicken 60
Grilled chili lime marinated chicken breast topped with smoked cheddar, 
chipotle lime ranch, pico de gallo and cilantro

Smoked Cheddar CHICKEN  60
Simple perfection topped with house-smoked cheddar cheese

Jacked-N-Stacked CHICKEN 60 
Topped with Monterey Jack cheese and stacked  
with crispy Onion Strings

6٤ التميت بريسكيت 
 جبن أمريكي حاد ذائب، شريحتين من لحم البقر

لحم البقر المقدد؛ مع طبقة من تكساس بيف بريسكت

62 بريسكت برغر المفضل لدى ديف 
سالثيرد مع صلصة ريتش وساسي، ثم تصدرت مع

جبن مونتيري جاك الذائب أيضا، و قطعتين من لحم البقر المقدد

62 ديفلز سبيت بريسكت برغر  
سالثيرد مع صلصة ديفلز سبيت. تصدرت مع جبن مونتيري جاك، 

 لحم البقر المقدد  والمخلالت الحارة

60 منستر كريسبي الدجاج 
خس مقطع وطماطم، دجاج متموج كريسبي مع صلصة 

  ريتش وساسي وبفالو

60 جنوب غرب دجاج ليمون وفلفل 
صدر دجاج مشوي  مع ليمون وفلفل مع طبقة من جبن 

شيدرالمدخن، شيبوتل اليم رانش وبيكو دي جالو وسيلنترو

60 مدخن شيدرالدجاج 
برغر بسيط مع طبقة من جبنة شيدر المحضرة محليا

60 جاك و ستاكد الدجاج 
تصدرت مع جبن مونتيري جاك ومكدسة

مع سالسل البصل متموج



All-American BBQ Feast ® 350    
Generous helpings of Beef Ribs, Country-Roasted  
Chicken & Texas Beef Brisket; Creamy Coleslaw, Baked Beans, Famous Fries, 
Sweet Corn and Corn Bread Muffins.

the legendary Feast 225
All the flavor of our All-American BBQ Feast® 
Served family-style for 2-3 people.

Famous Chicken Feast 255
For the chicken lovers. Our Famous Chicken Feast comprising of 
two full chicken (Country-Roasted Chicken & BBQ Chicken) and 
Dave’s Fried Half Chicken, Creamy Coleslaw, Baked Beans, Famous Fries, 
Sweet Corn and Corn Bread Muffins;  
Served family-style for 5-6 people

MAKE YOUR
BLOCK PARTY
Famous

Barbeque Chicken (whole) 140
Country-Roasted Chicken flame-kissed and slathered with Rich & Sassy®

Dave’s Fried Chicken (whole) 160
Our Famous Fried chicken seasoned and fried to order,  
served with Honey Buffalo or Dave’s Revenge &  
Honey sauce or White BBQ sauce

طبق فيموس
العائلي

350 باربكيو فيست امريكي بالكامل 
كمية كافية من بيف ريبس، دجاج بلدي مشوي وتكساس بيف 

بريسكت، سلطة  الكرنب، فاصوليا معلبة، فايموس بطاطا مقلية، 
ذرة حلوة ومافن خبز الذرة،

ُتقدم بطريقة عائلية تكفي 5-6 أشخا ص

فيست لشخصين  225
ُتقدم جميع وجبات الباربكيو األمريكية بالطريقة العائلية بالنكهة 

تكفي 2-3 أشخاص.

فايموس تشيكن فيست  255
لمحبي الدجاج. 

يشمل فايموس تشيكن فيست لدينا على دجاجتين كاملتين 
)دجاج بلدي مشوي ودجاج باربكيو( وكمية كافية من تندرز تشيكن 
كريسبي، سلطة الكرنب بالكريمة، فاصوليا معلبة، فايموس بطاطا 

مقلية، ذرة حلوة ومافن خبز الذرة، ُتقدم بطريقة عائلية تكفي 6-5 
أشخاص

All-American BBQ Feast

دجاجة مقلية ديفز (كامل)  160
دجاج فايموس المقلي لدينا ُيتبل وُيقلي حسب الطلب وُيقدم مع 
هاني بفالو، صلصة ديفز ريفنج وصلصة هاني أو الباربكيو البيضاء

دجاج باربكيو (كامل)  1٤0
 دجاج بلدي مشوي وُمشوح على اللهب

مع رشة من صلصة ريتش وساسي

All-American BBQ Feast

Famous Chicken Feast



BEVERAGES
Famous

SCAVI & RAY NON ALCOHOLIC RED WINE 92
SCAVI & RAY NON ALCOHOLIC WHITE WINE 92
Sparkling Grape Juice 92
(Bottle)

Served by gallon 26
Homemade Southern Sweet Tea
BBQ Lemonade

Coke | Coke light 12
Sprite | Sprite Light 12
Fanta Orange 12

Sparkling Grape Juice 92

Served by gallon 26

Coke | Coke light 12
Sprite | Sprite Light 12
Fanta Orange 12

Heavenly

Desserts
Homemade
Freshly made to your order. Serves 12-15 people
Single portion serving available, priced at AED 28

Walnut Coffee Brownie 170
Warm, walnut-covered chocolate coff ee brownie, hot fudge

Dave’s Famous Bread Pudding 170
Melt-in-your-mouth, made from scratch bread pudding, drizzled 
over with pecan praline sauce 

Down Home Banana Pudding 170
Rich and creamy banana pudding with slices of fresh 
bananas and vanilla wafers

pecan pie (Whole) 170
Our American-inspired pecan pie is Sweet, caramel and nutty! 
Handmade in our Kitchen, it boasts a rich fi lling loaded with pecans, 
baked in our crisp and buttery pie shell. 

BEVERAGES
مشروبات 
فايموس 

                     ٩2 مشروب سكافي و راي بدون الكحول احمر (قنينة) 
٩2 مشروب سكافي و راي بدون الكحول ابيض (قنينة) 
٩2 عصير عنب غازي 

(قنينة)

26 يقدم في قنينة 
شاي حلو جنوب محلي  
باربيكيو ليموناض  

16 كوكا كوال/ دايت كوكا كوال/ سبرايت/ 
 دايت سبرايت/ فانتا برتقال  

حلويات رائعة 
ا  محضرة محليً

براوني القهوة والجوز   170         
براوني دافئة، الجوز المغطى بالشوكوالتة والقهوة

تعلوها طبقة من فانيال بين آيس كريم، حلوى ساخنة وقشدة

170 حلوى خبز ديفز فايموس 
تذوب في فمك، محضرة من البداية من حلوى الخبز،

ُيرش فوقها صلصة برالين البقان وُتقدم ساخنة
مع فانيال بين آيس كريم والقشدة

170 حلوى الموز داون هوم 
حلوى الموز الغنية والكريمية مع شرائح من الموز الطازج و فانيل 

اويفرز، مع طبقة علوية من القشدة

اطلب قبل
ب1٢ ساعة

تحضر طرية. تقدم ل١2-١5
لشخص واحد موجود، ب 2٨ درهم

170 بيكان بيي (كامل)  
لدينا فطيرة بيكان مستوحاة من الحلوة االمريكية مع الكراميل و 

الجوز مصنوعة يدويا في مطبخنا هشة و لذيذة

pecan pie


